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FOLOSIREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ESTE OPERANTĂ 

PRIN CORELAREA CU REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM (CAP.VII) ŞI CU 

GHIDUL CUPRINZÂND PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PENTRU 

ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM DE 

CĂTRE CONSILIILE LOCALE, ELABORAT DE URBANPROIECT BUCUREŞTI ŞI 

APROBAT CU ORDINUL M.L.P.A.T. NR.21/N/2000. 
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VOLUMUL II - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 

 
  

 I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 
 

1.1 Regulamentul Local de Urbanism reprezintă documentaţia cu caracter de 
reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de 
realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Rădăuţi, 
atît în intravilan cît şi în extravilan.  

1.2 Regulamentul Local de Urbanism este parte componentă a Planului de 
Amenajare a Teritoriului Judeţean Suceava,  care explicitează şi detaliază sub forma unor 
prescripţii (permisiuni şi restricţii) prevederile cu caracter  de reglementare ale acestor 
documentaţii. 

1.3  Normele cuprinse în prezentul Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii 
la autorizarea executării construcţiilor pe întreg teritoriul administrativ al unităţii ce face 
obiectul Planului Urbanistic General - Munucipiului Rădăuţi. 

1.4  Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de 
Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale. 
 
 

2. Baza legală a elaborării a Regulamentului Local de Urbanism 
 
• La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic 

General, stă: 
-  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, 
- "Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism" - 

Indicativ: G.M - 007 - 2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T.precum şi elaborarea şi 
aprobarea Regulamentului Local De Urbanism de către consiliile locale, elaborat de 
Urbanproiect Bucureşti şi aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. NR.21/N/2000. 

 - Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General. 
  - Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului 
apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de 
Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 
tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 

 
În cadrul Regulamentului Local de Urbanism al Munucipiului Rădăuţi se preiau toate 

prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism sau de amenajarea teritoriului elaborate 
anterior şi aprobate conform legii: 
 - Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional P.A.T.N. – secţiunile aprobate I – IV 
secţiunile aprobate: căi de comunicaţie, apă, zone protejate, reţeaua de localităţi, zone de 
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risc natural, elaborat de Urbanproiect – Bucureşti aprobat prin legea  nr. 71-1996, 
publicată în M.O.nr. 166-1996. 
 - Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Suceava P.A.T.J. elaborat de 
Urbanproiect Bucureşti şi aprobat în1995; 
 - Planul Urbanistic General al Munucipiului Rădăuţi elaborat de SC PROIECT 
Bucovina SA Suceava. 
 - Studiu de circulaţie pentru Munucipiului Rădăuţi elaborat de IPTANA Search SA 
Bucureşti. 
  -Studiu privind devierea traseului CF. Dorneşti-Rădăuţi –Putna, elaborat de 
CONSIS PROIECT SRL Bucureşti. 
 

3. Domeniul de aplicare 
 

3.1 Regulamentul Local de Urbanism, împreună cu Planurile Urbanistice Generale 
se aplică prin autorizarea tuturor categoriilor de construcţii şi amenajări în limitele 
teritoriului administrativ al Munucipiului Rădăuţi, atât în extravilanul cât şi în intravilanul 
localităţii. 

Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului Regulament este format 
din suprafeţe cuprinse în : intravilanul mun. Rădăuţi şi suprafeţele cuprinse în teritoriul 
administrativ al mun. Rădăuţi. 

3.2 Intravilanul aprobat conform planşei 3/1 – REGLEMENTARI URBANISTICE 
ZONIFICARE a Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7-1996. 

Suprafaţa intravilanului aprobată pentru municipiul Rădăuti prin prezentul PUG şi 
Regulamentul Local de Urbanism este de 1360,26 ha care se defalcă după cum urmează: 

- Munucipiului Rădăuţi                                              1316,06 ha 
- Staţia de epurare, depozitul municipal de dşeuri        6,20ha 
- Fabrica de cherestea “ Holzindustrie Schweighofer” 
 şi firma EGGER                38,00ha. 
 

 3.3 Zonificarea funcţională a Munucipiului Rădăuţi s-a stabilit în funcţie de 
categoriile de activităţi pe care le cuprinde municipiul, de suprafaţa ocupată de acesta în 
teritoriu. 
Pe baza acestei zonificării s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a 
construcţiilor, ce se vor respecta în cadrului fiecărei zone funcţionale. (vezi pl. 3).   
 
 3.4 Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (UTR) s-a făcut conform 
planşei - UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ – UTR care face parte integrantă din 
volumul II Regulament Local de Urbanism. 
 UTR – ul este o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune 
predominantă sau/şi omogenitate funcţională, caracteristici morfologice unitare sau pentru 
care este necesar un plan urbanistic zonal, fiind delimitat prin limite fizice existente în 
teren (străzi, limite de proprietate, elemente naturale etc.). În cadrul PUG municipiul 
Rădăuţi au fost delimitate  28 UTR-uri, după cum urmează: 
 
  UTR 1 – Zona spre Putna 
  UTR 2 – Zona Sf. Treime 
  UTR 3 – Zona Oborul Nou 
  UTR 4 – Zona Sf. maria 
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  UTR 5 – Zona Cartierul evreesc 
  UTR 6 – Zona Cartierul Speranţei 
  UTR 7 – Zona spre Dorneşti 
  UTR 8 – Zona spre Câmpulung 
  UTR 9 – Cartierul “Gradina de Tir” 
  UTR 10 – Zona Centrală 
  UTR 11 – Zona Sf.Dumitru 
  UTR 12 – Zona fabrica Bucovina 
  UTR 13 – Zona Petru Rareş 
  UTR 14 – Zona IMIL 
  UTR 15 – Cartierul Bogdan Vodă 
  UTR 16 – Zona Mihail Viteazul 
  UTR 17 – Zona spre Volovăţ 
  UTR 18 – Zona Rădăuţii Noi 
  UTR 19 – Zona “La Hipodrom” 
  UTR 20 – Zona “La Peco” 
  UTR 21 – Zona spre Suceava 
  UTR 22 – Zona Vadul Vlădichii 
  UTR 23 – Zona Fermă zootehnică 

UTR 24 – Zona Staţie de epurare 
  UTR 25 – Zona agro - industrială 

UTR 26 – Zona spre Domneşti Fabrica de cherestea “ Holzindustrie 
Schweighofer” şi firma EGGER Zona fostă Fermă zootehnică 
UTR 27 – Zona ferma agro-zootehnică şi de depozitare 
UTR 28 – Zona pentru spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 
 

 Aceste UTR-uri reprezintă suportul grafic pentru corelarea prescripţiilor din RLU cu 
propunerile din piesele desenate. 
 Pentru uşurinţa urmăririi prescripţiilor regulamentului, pentru fiecare unitate 
teritorială de referinţă s-a inserat desenul respectiv, cu marcarea: 

- vecinătăţilor UTR –ului 
- zonelor şi subzonelor funcţionale existente şi propuse, conform legendei 

semnelor şi culorilor convenţionale ale cap. IIIpct. 11.6 
 3.5 Prevederile PUG aprobat inclusiv prescripţiile din Regulamentul aferent, se 
detailează în cadrul documentaţiilor de urbanism zonale sau de detaliu (PUZ sau PUD)în 
funcţe de situaţie şi de complexitate. 
 În procsul de aplicare a prevederilor din PUG şi Regulamentul aferent, serviciile 
tehnice  ale administraţiei publice locale, vor respecta atât prescripţiile specifice UTR cât şi 
cele specifice zonei şi subzonei din care face parte obiectul cererii privind eliberarea 
Certificatului de Urbanism sau a Autorizaţiei de construire. 
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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 Terenuri agricole  din extravilan TA, sunt evideţiate în planşa nr. 1 
ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV şi se supun prevederilor art. 3 din 
Regulamentul General de Urbanism. 
 Din suprafaţa totală de 3230,00ha, care reprezintă teritoriul administrativ al 
municipiului Rădăuţi, terenul agricol ocupă 1837,00ha (intravilan şi extravilan) respectiv 
56,87%. 
 Conform evidenţelor OCPI Suceava şi extinderilor intravilanului, propuse prin 
actualul PUG, defalcarea terenului agricol după folosinţă, este următoarea 
  agricol  - arabil  - 1470,00 ha 
    - păşuni  - 300,00 ha 
    - fâneţe  - 54,00 ha 
    - livezi   - 13,00 ha 
  neagricol - păduri  - 10,00 ha 
    - ape balţi  - 95,00 ha 
    - drumuri  - 141,00 ha 
    - curţi constr.  - 1087,00 ha 
    - neproductiv  - 60,00ha 
    TOTAL  3,230,00 ha 
    
 Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului 
administrativ al municipiului Rădăuţi, se poate face numai cu respectarea Legii 18/1991 şi 
Legii 50/1991 (republicată 1997) şi  a Legii 101/mai 2008, referitoare la construirea 
anexelor gospodăreşti. 
 
 4.2 Terenuri agricole  din intravilan  
 

•  Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 
pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea 
zonării funcţionale condiţiilor impuse de legea 50/1991 (republicată 1997) “terenurile 
destinate pentru construcţii evidenţiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar 
sau definitiv, prin autorizatia de construire”. Conform legii, suprafeţele de teren scoase 
din circuitul agricol se vor comunica de către autorităţile locale la OCPI  Suceava. 

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

• Se interzic temporar construcţiile în intravilan în următoarele situaţii: 
 - în zonele cu terenuri libere (suprafeţe mari şi compacte de teren), până la 
realizarea unui P.U.Z., care să impună ocuparea raţională şi gruparea construcţiilor; 
 - în zonele rezervate pentru obiective de utilitate publică până la întocmirea unui 
P.U.Z.; 
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 - în zonele cu risc de alunecare sau inundabilitate până la înlăturarea definitivă a 
cauzelor. 

• Se interzic definitiv construcţiile (cu excepţia celor specifice sau admise) în 
intravilan în următoarele situaţii: 
 - în zona de protecţie a fermelor de cabaline, de îngrăşat taurine, de păsări, de 
ovine, de porcine; 
 - în zona de protecţie a spitalelor veterinare; 
 - în zona de protecţie a grajdurilor de izolare şi carantină a animalelor; 
 - în zona de protecţie a abatoarelor, târgurilor de vite şi bazelor de recepţie a 
animalelor; 
 - în zona de protecţie a depozitelor pentru colectarea şi păstrarea produselor de 
origine animală; 
 - în zona de protecţie a platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd, în 
funcţie de mărimea unităţilor zootehnice deservite; 
 - în zona de protecţie a platformelor pentru depozitarea gunoiului porcin; 
 - în zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor reziduale de la fermele de 
porcine; 
 - în zona de protecţie a cimitirelor de animale, crematoriilor; 
 - în zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti; 
 - în zona de protecţie a staţiilor de epuraea a apelor uzate industriale; 
 - în zona de protecţie a paturilor de uscarea a nămolurilor; 
 - în zona de protecţie a câmpurilor de irigare cu ape uzate; 
 - în zona de protecţie a câmpurilor de infiltrare a apelor uzate şi bazinelor deschise 
pentru fermentarea nămolurilor; 
 - în zona de protecţie a camerelor de tratare biotermică a gunoaielor; 
 - în zona de protecţie a crematoarelor orăşeneşti de gunoi; 
 - în zona de protecţie a autobazelor serviciilor de salubritate; 
 - în zona de protecţie a bazelor de utilaje ale intreprinderilor de transport; 
 - în zona de protecţie a albiei minore a apelor şi în zona de protecţie a acumulărilor; 
 - în zona de protecţie din jurul cimitirelor; 
 - în zona de protecţie a drumurilor europene, naţionale, judeţene şi comunale; 
 - în zona de protecţie a liniilor electrice de medie şi înaltă tensiune; 
 - în zona de protecţie a reţelelor de aducţiune a apei pentru municipiul Rădăuţi; 
 - în zona de protecţie a reţelor magistrale de transport gaze naturale. 
 
 4.3 Terenuri acoperite de păduri 
 
 Suprafeţele împădurite din intravilanul municipiului Rădăuţi sunt reprezentate de 
pădurile – parc, administrate de SC ROMSILV SA având o suprafaţă de 10,00 ha adica 
0,31%. 

• Se vor constitui în perimetre speciale plantaţiile şi vegetaţia forestieră cu rol 
deosebit de protecţie a solurilor, care vor fi protejate la rândul lor conform cadrului silvic. 
Deţinătorii acestor perimetre speciale sunt obligaţi să asigure protecţia şi statutul lor 
juridic. 

 
 4.4 Terenuri acoperite de ape 
 
 Principalele cursuri de apă din teritoriul administrativ al municipiului Rădăuţi sunt 
pâraele Suceviţa, Topliţa, Pozen şi Temnic şi ocupă o suprafaţă de 10 ha. în intravilan şi 
85 ha în extravilan. 
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În conformitate cu Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei 
(aprobate cu Ordinul M.S. 536/1997), întreţinerea şi buna funcţionare a instalaţiile locale 
de alimentare cu apă (fîntîni) se asigură de către deţinător prin instituirea perimetrelor de 
protecţie sanitară, care constau în principal din: 
 - amplasarea fântînilor la cel puţin 10 m. de orice sursă de poluare 
 - amenajarea captărilor în amonte de orice sursă de poluare 
 - împrejmuirea pe o rază de 3 m.  
 - taluzarea terenului din jur în pantă spre exterior şi cimentarea acestuia. 
 

• Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de 
apă este intezisă, cu excepţia lucrărilor necesare din zona drumurilor de tranversare şi 
lucrărilor de regularizare şi reprofilare, cu acordul Consiliului Judeţean, Consiliului Local 
Municipal şi R.A. Apele Române - filiala Rădăuţi. 

• Se interzic depozitările necontrolare de deşeuri şi orice deversări de ape uzate în 
albiile apelor curgătoare/stătătoare şi în apropierea acestora, instituindu-se şi 
respectându-se zonele de protecţie propuse (30 m de o parte şi de alta a albiei minore şi 
15 m în jurul luciilor de apă). 

• Se va institui şi respectarea de protecţie sanitară a captărilor de apă, prin 
împrejmuirea zonei cu regim sever (minimum 50 m perimetral frontului de captare) şi se va 
asigura protecţia sanitară a surselor locale (fântâni) din sate, prin respectarea distanţei de 
minimum 30 m faţă de closete şi platformele de gunoi din gospodării, asigurarea cu 
capace, supraînălţarea ghizdurilor la 70 - 100 cm faţă de sol. 

• în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele 
minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care 
produc disconfort şi unele riscuri sanitare, sunt următoarele: 
 - zona de protecţie a fermelor de cabaline: 100m; 
 - zona de protecţie a fermelor de îngrăşat taurine: 200 până la 500 m în funcţie de 
numărul de capete; 
 - zona de protecţie a fermelor de păsări: 500 până la 1000 m  în funcţie de numărul 
de capete; 
 - zona de protecţie a fermelor de ovine: 100m; 
 - zona de protecţie a fermelor de porcine: 500 până la 1500 m  în funcţie de 
numărul de capete; 
 - zona de protecţie a spitalelor veterinare: 30 m; 
 - zona de protecţie a grajdurilor de izolare şi carantină a animalelor: 100 m; 
 - zona de protecţie a abatoarelor, târgurilor de vite şi bazelor de recepţie a 
animalelor: 500 m; 
 - zona de protecţie a depozitelor pentru colectarea şi păstrarea produselor de 
origine animală: 300 m; 
 - zona de protecţie a platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcţie 
de mărimea unităţilor zootehnice deservite: 500 m; 
 - zona de protecţie a platformelor pentru depozitarea gunoiului porcin: 1000 m; 
 - zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor reziduale de la fermele de 
porcine: 1000 m; 
 - zona de protecţie a cimitirelor de animale, crematoriilor: 200 m; 
 - zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti: 300 m; 
 - zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor uzate industriale: 200 m; 
 - zona de protecţie a paturilor de uscarea a nămolurilor: 300 m; 
 - zona de protecţie a câmpurilor de irigare cu ape uzate: 300 m; 
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 - zona de protecţie a câmpurilor de infiltrare a apelor uzate şi bazinelor deschise 
pentru fermentarea nămolurilor: 500 m; 
 - zona de protecţie a camerelor de tratare biotermică a gunoaielor: 100 m; 
 - zona de protecţie a crematoarelor orăşeneşti de gunoi: 1000 m; 
 - zona de protecţie a autobazelor serviciilor de salubritate: 200 m; 
 - zona de protecţie a bazelor de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m; 
 - în zona de protecţie a albiei minore a apelor şi în zona de protecţie a acumulărilor: 
30 m; 
 - în zona de protecţie din jurul cimitirelor: 50 m; 
 - în zona de protecţie a drumurilor europene, naţionale, judeţene şi comunale: 22 
m, 20 m respectiv 18 m; 
 - în zona de protecţie a liniilor electrice de medie şi înaltă tensiune: 24 m respectiv 
36m; 
 - în zona de protecţie a reţelelor de aducţiune a apei pentru municipiul Rădăuţi- 
sunt amplasate în zona de protecţie a drumurilor; 
 - în zona de protecţie a reţelor magistrale de transport gaze naturale: 50 m. 
 
  4.5 Zone naturale protejate -  monumente cu valoare peisagistică 
 Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor în zonele naturale protrjate şi 
în cele cu valoare peisagistică se va face cu respectarea  art. 8 din RGU. 
consiliul judeţean Suceava va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile 
specifice,acele zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor  
peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere 
păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic, conf. art. 8.3 din RGU. 
 Zonele necesare a fi protejate  existente  în cadrul intravilanului sunt puse în 
evidenţă în planşa A3 REGLEMENTĂRI - ZONE PROTEJATE. 
 

 4.6 Zone protejate -  monumente istorice 

Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de 
dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a 
teritoriului, la nivel naţional şi local. 

Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al 
judeţelor, a municipiilor, a oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a 
persoanelor fizice sau juridice. 

Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie de 100m. care 
se află pe limita de proprietate a lotului construibil şi prin care se asigură 
conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.  

În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări 
speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi 
avizate conform legii. 

Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau 
de starea lor de conservare. 

Delimitarea exactă a zona de protecţie a monumentelor istorice  conform Legii 
nr. 41 din 24 mai 1994 dar şi a Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice s-a făcut  pentru fiecare monument sau ansamblu pe limita 
de proprietate a fiecăruia (vezi planşa A3). 
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Pentru realizarea unei analize mai amănunţite a monumentelor istorice  şi a 
zonelor protejate a acestora se propune intocmirea unui PUZ CENTRU ISTORIC 
MUN. RĂDĂUŢI 

4.7 Organizarea activităţilor de salubritate 
 

Colectarea deşeurilor pe teritoriul municipiului Rădăuţi se va face conform Directivei 
Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 
1470/2004), a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor.  

Pe teritoriul localităţii Rădăuţi depozitarea gunoiul menajer se face în containere 
mixte. Colectarea se face de către firma SC SERVICII COMUNALA SA, care transportă 
deşeurile la depozitul din Fălticeni. 

Depozitele menajere necontrolate vor trebui dezafectate până în anul 2009, 
conform HG Nr. 349/2005. 

Pe viitor se va avea în vedere extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de 
a se păstra distanţa de protecţie sanitară de 50m, conform prevederilor Ordinului nr. 
536/1997 al Ministerului Sănătăţii. 
 

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

 
 5.1 Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de 
servitute,şi de protecţie a sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, 
conductelor de gaze,apă, canalizare, căi decomunicaţii, şi a altor lucrări de infrastructură 
conf art. 11 din RGU. 

Zonele de protecţie faţă de reţelele de  alimentare cu energie electrică sunt 
- în zona reţelei de medie  tensiune - 20 kV – 12m; 
- în zona reţelei de înaltă  tensiune - 110 kV – 18m; 

 - în zona de protecţie a reţelor magistrale de transport gaze naturale: 50 m. 
 
 5.2 Având în vedere relansare economică a municipiului Rădăuţi, este posibilă 
dezvoltarea pe tritoriul acestuia, din iniţiativa investitorilor de stat sau privaţi, a unor 
activităţi de mică industrie sau servicii de tip industrial. 
În funcţie de specificul activităţilor, trebuie ţinut seama că autorizarea executării 
construcţiilor cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice se va supune prevederilor art. 
12 din RGU. 
 Obiectivele şi activităţile care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru eliberarea acordului de mediu, sunt cuprinse în: 

- H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 
- H.G.R. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 
acestei proceduri. 
- O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265 din 2006; 

 
 5.3 Zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti: 300 m;ea se 
delimitează de către autorităţile administraţiei locale, pe baza avizului organelor de 
specialitate, ţinând seama de legislaţia în domeniu (H.G. 101-1997 ŞI  Ord. M.S. 536-
1997) 
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 - zona de protecţie a staţiilor de epurare a apelor uzate industriale: 200 m; 
 - zona de protecţie a paturilor de uscarea a nămolurilor: 300 m; 
 - zona de protecţie a câmpurilor de irigare cu ape uzate: 300 m 
 

- Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepţia acelora care au scop limitarea efectelor acestora, este 
interzisă. 
- Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie (reţele 

electrice de transport şi alimentare de I.T., M.T., căi de comunicaţie, etc), cu excepţia 
acelora care au drept scop prevenirea riscurilor sau limitarea efectelor acestora 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. 

 
5.4  Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii 

dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o 
documentaţie de urbanism. 

Construcţiile se vor executa din materiale durabile, atât pentru securitatea 
populaţiei , calitatea locuirii cât şi pentru aspectul urban al municipiului.  

 
5.5  Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia respectării procentului 

de ocupare a terenului (POT) prevăzut în cadrul regulamentului la secţiunea Unităţi 
Teritoriale de Referinţă. 

POT  stabilit pentru o zonă este valabil şi obligatoriu pentru fiecare parcelă (teren) 
apărţinător zonei. POT arată cît din suprafaţa parcelei se ocupă cu construcţii şi cît 
reprezintă spaţii libere şi plantate.  

Valorile CUT (coeficientul de utilizare a terenului definit ca raportul dintre totalul 
ariei construite desfăşurate şi suprafaţa) menţionate in documentaţiile de urbanism  sunt 
maxime. Ele se stabilesc in mod diferenţiat  în funcţie de: parcelar, POT , regim de 
înălţime, echiparea tehnico-edilitară etc. 

Prin asociere POT, CUT , rezultă şi se poate controla, densitatea şi diviziunea 
teritorială respectivă, exprimată în locuitori, apartamente, etc. Valorile CUT pot fi 
modificate sau depăşite în funcţie de condiţiile locale, cu avizul compartimentului de 
Urbanism din cadrul Primăriei, sau prin întocmirea unui plan urbanistic zonal PUZ. 

 
5.6 Lucrările de utilitate publică, zonele în care acestea sunt amplasate, precum şi 

modificările de regim juridic  al terenurilor generete  de realizarea lucrărilor respective, 
sunt indicate în planşa nr. 5 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ din Planul Urbanistic 
General. tabelul cu obiective de utilitate publică şi categoria de interes a lucrărilor propuse 
este prezentat pe această planşă. Parcelele şi suprafeţele de pe teren ce vor fi ocupate cu 
obiectivele respective se vor stabili prin documentaţii de urbanism, sau studii de 
specialitate, aprobate conform legii.  

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe 
terenurile în care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţie sanitară a surselor, 
reţelelor, staţia de epurare, staţii de pompare etc. ), se face cu respectarea prevederilor 
art. 16 din R.G.U. 
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CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE  A CONSTRUCTIILOR 
 

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 

Conditiile de amplasare si conformare a constructiilor vor respecta prevederile RGU 
si sunt in functie de specificul constructiilor. 

 
6.1 Orientarea fata de punctele cardinale 

La autorizarea constructiilor se va tine seama, pe cât posibil, de prevederile RGU si 
sunt in functie de specificul constructiilor 

Se vor respecta normele sanitare si tehnice in vederea indeplinirii cerintelor de 
insorire, iluminare naturala si asigurare a perceptiei vizuale a mediului ambient din 
interiorul constructiilor. 

In mod special constructiile de locuinte trebuie amplasate astfel incât pentru toate 
incaperile de locuit orientate spre sud (cea mai favorabila) sa se agigure durata minima de 
insorire de 1 ora si jumatate la solstitiul de iarna. 

 
6.2 Amplasarea fata de drumurile publice. 

Zonele de servitude si de proiectie ale cailor de comunicatie rutiere tin seama de 
prevederile Legii nr. 71/1996, O.R.G. nr. 43/1997. Ordinele ministrului Transporturilor nr. 
571/1997, 47/1998 si 49/1998, precum si de conditiile de amplasare fata de drumurile 
publice prevazute in Art. 18 din RGU. 

 
Zonele de protectie ale drumurilor, in afara localitatilor – extravilan, sunt: 
- pâna la 22 m din ax, in cazul drumurilui national DN 17A; 
- pâna la 20 m din ax, in cazul drumurilor judetene: 178,178D, 178C, 209E, 209F; 
 
Avizul pentru autorizarea constructiilor in zona drumurilor publice se emite in 

temeiul ordinului nr. 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrari in zona 
drumurilor publice si in vecinatatea zonei de preotectie a acestora, solicitantul autorizatiei 
de construire trebuie sa obtina avizul organelor publice locale de specialitate. 

 
In intravilan, in functie de categoria strazilor, profilele transversale prevazute prin 

studiul de circulatie sunt urmatoarele: 
- 16,00 – 23,00m pentru strazile de categoria  a II-a cu 4 benzi de circulatie; 
- 9,00 – 14,00m pentru strazile de categoria a III-a cu 2 benzi de circulatie. 
 
In plansa nr. 3.1 – REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE, sunt indicate 

sectiunile caracteristice ale arterelor carosabile. (anexa la prezentul regulament). 
 

6.3. Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Regiei Autonome “Societatea 
Nationala a Cailor Ferate Române” 

 



a

 S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:office@habitatproiect.ro    Fax:0232-267591 

PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 

 

Pag. 
15/ 

94 
 

Contract nr.:15404/ 2008             Vol.:II RLU       cod: 15404/2008/RLU/II 

 

 

 Zona de protectie a infrastructurii feroviare va respecta prevederile art.20 din 
RGU si modificarile ulterioare din H.G.R. nr.789/1997. Delimitarea cadastrala a 
infrastructurii feroviare este in sarcina Ministerului Transportuilor. 

De asemenea, Ministerul Transporturilor, impreuna cu SNCFR trebuie sa 
stabileasca conditiile de amplasare si conformare a constructiilor in zona de protectie. La 
autorizarea executarii constructiilor in fâsia de protectie a infrastructurii feroviare (100 m 
de la limita zonei cadastrale CFR situate de o parte si de alta a traseului caii ferate) se va 
tine seama de ordinal nr.158/1996 al Ministrului Transporturilor privind emiterea 
acordurilor. 

 
Se vor respecta prevederile H.G.R. nr.44/1997, Legea nr.89/1998 si precizarile 

din Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism 
aprobat cu ordinal MLPAT nr.21/N/10.04.2000 

 
6.4. Amplasarea fata de aliniament 

Aliniament – este linia de demarcatie intre terenurile ce apartin domeniului public si 
cele ce apartin domeniului privat (ex. Linia casei, linia gardului, linia lotului). 

Regimul de aliniere – linia care urmareste fronturile construite ale cladirilor. 
Amplasarea constructiilor fata de aliniament se face dupa cum urmeaza: 

 pe aliniament 

 retas de la aliniament in cazurile: 
o inscrierea in regimul de aliniere existent; 
o necesitatea largirii drumului; 
o necesitatea obtinerii unor spatii verzi de protectie 4,0 – 6,0 m; 
o crearea unor piete, degajamente, alveole in zona unor constructii cu 

circulatie pietonala intense; 
o obtinerea latimii minime a frontului la strada in cazul parcelelor de 

forma geometrica neregulata; 
o asigurarea vizibilitatii la intersectii – retragere min. obligatorie 3,0 – 

3,5 m. 
Cladirile cu functiune productive din zona industriala pastraza regimul de aliniere, 

darn u mai putin de 10,0 m fata de aliniament. 
Pentru fiecare situatie in parte se va asigura coerenta fronturilor stradale in functie 

de situatia vecinatatilor si a caracterului general al strazii. 
In zonele cu tesut urban constituit completarea acestora se va face cu respectarea 

regimului de aliniere al constructilor existente (art.23 din RGU). 
Regimul de aliniere propus prin prezenta documentatie este in functie de categoria 

strazii si respective latimea zonei de protectie a acestora, stabilite pe baza studiului de 
circulatie,  - vezi plansa nr.3.1 – REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE in care 
sunt indicate si profilele transversale caracteristice. 

Aceasta distanta va fi respectata atunci când nu contrazice prevederile art. 23 din 
RGU. 

In cazul zonelor protejate prin Certificatul de urbanism se va solicita explicitarea 
modului de inscriere a constructiei propuse in frontal construit existent, prin prezentarea 
unei desfasurari care sa cuprinda cel putin trei constructii stânga-dreapta celei propuse si 
obtinerea avizului D.M.A.S.I. 

 
6.5 Amplasarea in interiorul parcelei 
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Amplasarea constructiei se va face in functie de destinatia, important si situarea 
acestora in contextual urban existent, cu respectarea prevederilor art.24 din RGU, a 
precizarilor din sss, aprobat cu ORDINUL M.L.P.A.T. NR.21/N/10.04.2000 si a Codului 
Civil art. 461-471, art. 590-599 si art. 610-614. 

Distanta minima obligatorie fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei 
conform Codului Civil (2,0 m) se majoreaza in urmatoarele situatii la: 

 4,0 m intre locuinta si limita unei proprietati cu functiune productiva, servicii, 
depozite; 

 6,0 m intre o locuinta si un calcan al unei unitati productive existente pe parcela 
vecina; 

 H/2 dar nu mai putin de 4,0 m intre constructiile din zona de productie sau 
din unitati productive isolate si limita parcelei, precum si intre diferitele corpuri de 
cladiri din cadrul aceleiasi incinte; aceasta distanta se majoreaza la 6,0 m in cazul 
in care pe parcela invecinata exista o locuinta. 
In principal, la autorizarea constructiilor se va urmarii: 

- in cazul in care exista o constructie la limita de proprietate, pe parcela 
invecinata, constructia noua se va realize cuplata cu cea existenta, din 
considerente estetice (evitarea aparitiei de noi calcane) si economice; 
- intre fatadele cu ferestre ale constructiilor amplasate pe aceeasi parcela 
este recomandabila o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea 
cladirii celei mai inalte dar nu mai mica de 3 m, pentru a permite 
intretinerea acestora, accesul pompierilor, a mijloacelor de salvare si a 
asigura iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de 
seism etc; 
- amplasarea anexelor gospodaresti, fântânilor, a hasnalelor, sau a altor 
constructii care pot constitui surse de poluare sau incendiu se va face la 
distanta care sa respecte Normele  de igiena aprobate cu Ordinul M.S. 
nr. 536/1997 si cele PSI; 
- amplasarea constructiilor in zona liniilor electrice de inalta teniune se va 
face numai cu avizul E ON, chiar daca constructiile se realizeaza in 
intravilan pe terenuri proprietate private. 
Este interzisa cuplarea la calcan intre locuinte si cladiri cu functiune 

productive. 
 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
7.1 – Accese carosabile 

Se vor respecta prevederile art. 25 si anexa nr. 4 din RGU, precizarile cuprinse 
Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism, aprobat cu 
Ordinul M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 si a Codului Civil art. 616-619. 

Caracteristicile acceselor carosabile trebuie sa permita satisfacerea regulilor 
minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie 
civila si salvare. 

In cazul in care nu se pot respecta aceste conditii se va solicita avizul Unitatii 
teritoriale de pompieri si se vor respecta conditiile impuse de aceasta. 

In cazul drumuilor cu circulatie intense accesul la acesta a unei suite de parcele se 
poate prelua printr-un drum local. Numarul de accese si amplasarea acestora se va face 
cu avizul si autorizatia speciala emisa de administratorul drumului. 
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Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile publice se 
va face conform actelor normative care statueaza, direct sau indirect, acest domeniu – 
Ordinul Ministrului Transporturilor nr.49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane si Normativul departamental pentru 
elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta – C242/1993. 

Organizarea circulatiei se va face conform propunerilor din cadrul Studiului de 
circulatie intocmit pentru municipiul Radauti, in cadrul PUG. 

 
7.2 Accese pietonale 

Se vor respecta prevederile art. 26 din RGU, precizarile din GHID si Codul Civil art. 
616-619, Legea nr. 82/1998 si ordinal MT nr.49/1998. 

Accesele pietonale vor fi realizate astfel incât sa permita circulatia persoanelor cu 
handicap in conformitate cu CPH – 193. 

Art. 616 prevede ca proprietarul al carui teren este infundat sin u are iesire la calea 
publica, situatie care poate fi des intâlnita in cazul parcelarilor incorrect facute, in 
adâncime, acesta poate solicita, pe cale legala, o trecere prin lotul vecinului sau. Trecerea 
(servitutea de trecere) trebuie facuta astfel incât sa pricinuiasca cât mai putina paguba 
proprietarului terenului de la strada. 

 

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 

La realizarea retelelor edilitare pe teritoriul municipiului Radauti se vor respecta 
obligatiile rezultate din aplicarea prevederilor art. 13 si art. 27 din RGU 

 
8.1 Racordarea la retele publice de echipare edilitara existente 

Racordarea la retele edilitare existente pe teritoriul municipiului Radauti se va face 
cu respectarea obligatiilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 13 si art. 27 din RGU, a 
celor din Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism, 
aprobat cu ordinal M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 si a Codului Civil art.610. 

 
Propunerile de dezvoltare a lucrarilor tehnico-edilitare sunt correlate cu propunerile 

studiilor de specialitate. 
In cazul zonelor din municipiul Radauti care nu dispun de retele tehnico-edilitare, cu 

precadere cele de alimentare cu apa si canalizare, autoritatile administratiei publice locale 
sunt obligate ca, in masura pragramelor guvernamentale de dezvoltare, sa urmareasca 
obtinerea de fonduri pentru elaborarea proiectelor de specialitate si realizarea investitilor. 

Pentru constructiile si amenajarile admise de prevederile prezentului Regulament 
se vor obtine avize/acorduri de la regiile de specialitate sau serviciile publice ale acestora 
descentralizate la judete. 

In zonele propuse pentru extindere unde nu exista retele tehnico-edilitare, 
autorizarea realizarii constructiilor se va face numai in urma executarii unui system 
centralizat de alimentare cu apa si realizarii de fose septice individuale sau de grup cu 
prevederea posibilitatilor de racordare la viitoarea retea publica de canalizare. 

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate sunt neconstruibile. 
Restul unitatilor se vor asigura in functie de posibilitatile locale. 

Acolo unde exista conducte magistrale de gaze, retele electrice etc., se va avea in 
vedere obtinerea avizelor necesare. 
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8.2 Extinderile de retele sau marire de capacitate ale retelei edilitare publice vor respecta 
prevederile art. 28 din RGU si precizarile din GHID. 

Autorizarea lucrarilor se face dupa obtinerea, de catre investitor sau beneficiar, a 
avizului necesar de la reguliile sau serviciile publice de specialitate. 

 
8.3 Dupa executarea retelelor edilitare statutul juridic al acestora se va reglementa 
corespunzator art.29 din RGU si Codul Civil art. 176-178. 

 

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale 
constructiilor 
 
9.1 Parcelarea 

in cazul oricarei parcelari, definite ca optiunea de divizare a unor suprafete de teren 
in 4 sau mai multe loturi alaturate, se vor respecta prevederile art.30 din RGU si precizarile 
din Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism, aprobat cu 
ordinal M.L.P.A.T. NR. 21/10.04.2000 

Forma si dimensiunile parcelelor se vor stabili diferentiat functie de destinatia 
constructiilor si caracteristicile tesutului urban existent. 

Conform RGU, suprafata minima a parcelei poate fi de 150m pentru cladiri insiruite 
sau 200 m pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate. Pentru a fi construibila, o parcela 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 sa aiba asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitude); 

 sa aiba posibilitati de asigurare a echiparii tehnico-edilitare necesare cu 
respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului; 

 lotul sa aiba forma si dimensiuni care sa permita o amplasare corecta a 
constructiilor, privind orientarea, insorirea, vânturile dominante etc. si cu 
respectarea prevederilor din Codul Civil; 

 parcelele de colt sa aiba latimea minima a frontului de stada de 15.0 m, in cazul 
locuintelor izolate cu patru fatade; 

 latimea parcelelor nu va depasi 20,0 m deoarece conduce la o folosire ineficienta 
retelelor tehnico-edilitare. 

Conditiile de mai sus se aplica atât parcelelor cu forme geometrice regulate cât si celor 
cu diferite alte forme. 

In cazul executarii parcelarilor se va mentine sistemul de parcelare existent, in 
special in zonele unde dimensiunile parcelelor si trama stradala determina caracterul 
specific al zonei. 

In zonele  cu astfel de parcelari, executate din timp, cu respectarea altor prevederi 
privind suprafetele si dimensiunile minime ale parcelelor, autorizarea constructiilor noi se 
va face cu respectarea regulilor anterioare, precum si a normelor actuale de igiena si 
protectie impotriva incendiilor. 

Pentru concesionare se vor respecta suprafetele stipulate in legea nr.50/1991 
(republicata in 1997). 

 
9.2 Inaltimea constructiilor 

Se vor respecta prevederile art.31 din RGU, precizarile din GHID si art. 622 din 
Codul Civil. 

In general, in municipiul Radauti se recomanda pentru locuinte constructii cu max. 4 
niveluri, P+2 – 4 cu inaltime de cca 10 m - 16m. la cornisa. 
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Pentru constructiile destinate institutiilor publice sau serviciilor ce se vor amplasa pe 
terenurile proprietate a primariei si pentru care s-a instituit interdictie temporara de 
construire, ca si pentru toate celelalte investitii, regimul de inaltime va fi stabilit prin Planuri 
urbanistice de detaliu sau zonale, dupa caz. 

In situatii exceptionale, in functie de destinatie si zona care le include, constructiile 
pot avea si inaltimi mai mari, cu conditia ca solutiile adoptate sa fie justificate din punct de 
vedere functional si compositional –urbanistic. 

Astfel, inaltimea constructiilor se poate stabili pe baza criteriilor privind silueta 
localitatii, inchiderea câmpului visual prin capete de perspective, necesitatea obtinerii unor 
dominante compozitionale etc. 

Regimul de inaltime poate fi limitat de: 

 procesul tehnologic sau de productie; 

 conditiile impuse in anumite zone de protectie; 

 capacitatea retelelor tehnico-edilitare; 

 specificul unitatilor cu destinatie speciala. 
 
In cadrul suprafetilor de protectie ale zonelor naturale sau construite protejate, 

inaltimea noilor cladiri va fi stabilita pe baza unor studii specifice si documentatii de 
urbanism. 

 
9.3 Aspectul exterior al constructiilor 

La autorizarea constructiilor se vor respecta prevederile art.32 din RGU. 
La autorizarea constructiilor se va urmari integrarea acestora in siturile existente ca 

si ridicarea nivelului architectural –urbanistic al zonelor respective, prin; 

 respectarea caracteristicilor zonei si armonizarea cu aspectul cladirilor invecinate, 
ca materiale, goluri, register de inaltime, asigurându-se astfel coerenta in ansamblu 
architectural al strazii; 

 imbunatatirea aspectului architectural al cladirilor prin folosirea de materiale noi, 
moderne; 

 ridicarea nivelului calitativ al imaginii urbanistice prin corelarea functionala intre 
cladiri sau intre cladiri si amenajari exterioare cu character public. 

 fatadele vor avea aceeasi calitate arhitecturala; vor fi evitate calcanele. 
 
Pentru cladirile sau ansamblurile cu valoare deosebita (monumente istorice, de 

arhitectura etc.) se instituie zona de protectie pe o raza de 100,0 m de la limita incintei / 
parcelei (conform Ordin comun M.L.P.A.T. – M.C. Nr. 589/D/1992 – Nr. 130/1991). In zona 
respective, marcata cu cerc pe plansa Nr. 3.2 – REGLEMENTARI – ZONE PROTEJATE, 
prin Certificatul de Urbanism se va solicita prezentarea unei desfasurari care sa cuprinda 
cel putin trei constructii stânga-drapta celei propuse si obtinerea avizului D.M.A.S.I. 

Aceasta reglementare va fi respectata pâna la delimitarea zonei de protectie pe 
baza unui studiu de specialitate, conform Legii nr. 5/2000 

 
Este interzisa: 

o inlocuirea acoperisurilor traditionale existente cu acoperisuri in terasa. 
o folosirea pentru finisaje a imitatiilor de materiale, a materialelor de proasta calitate 

sau folosirea la exterior a materialelor de constructie fabricate pentru interior. 
o autorizarea de constructii si amenajari care prin conformare, volumetrie si aspect 

exterior degradeaza imaginea strazii, a zonei sau a peisajului. 
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o amplasarea spre stada a anexelor gospodaresti sau punctelor de colectare a 
gunoiului. 
 
 
 

10 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejurimi 
 
10.1 Parcaje 

Se vor respecta prevederile art.33 si Anexa  nr.5 din RGU, precum si precizarile din 
GHID. 

Parcajele aferente  oricaror functiuni se vor asigura in afara spatiului public. 
Calculul capacitatii de parcare in functie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de 
proiectare se vor asigura in conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea 
parcajelor de autoturisme in localitati urbane P 132-93. 

 
10.2 Spatii verzi si plantate 

Se vor respecta prevederile art. 34 si Anexa 6 din RGU, si precizarile din GHID, 
privind obligatia mentinerii sau crearii de spatii si plantate in functie de destinatia si 
capacitatea constructiei şi legea 343-2007 privind îmbunătăţirea calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi. 

In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile se recomanda optimizarea 
densitatii de locuire, corelata cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a 
parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie (Legea 137/1995). 

Se recomanda ca pe suprafetele neocupate cu cladiri sau rezervate pentru 
realizarea obiectivelor de utilitate publica sa se asigure: 

 plantarea cel putin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren, iar in zonele de 
protectie sa se amenajeze spatii plantate pe cca. 40% din suprafata dintre 
aliniament si cladiri; 

 plantarea cel putin a unui arbore la fiecare 100 mp in zona rezidentiala si de dotari, 
cu exceptia zonelor cu destinatie speciala. 

Dezvoltarea suprafetelor plantate va cuprinde toate nivelel urbane (scuar, gradina, 
parc) si functionale (agreement, sport-turism, aliniament, protectie). 

In cadrul bilantului territorial se considera zona verde numai suprafata ce depaseste 
500 mp si are o latura de 15,0 m. 

Se va solicita in mod obligatoriu indicarea in planul care insoteste cererea de 
autorizatie de construire a modului de tratare a spatiilor ramase libere, in special a celor 
vizibile de pe circulatiile publice. 

Spatiile verzi cu valoare peisagistica sau de rezervatie naturala protejata vor fi 
conservate si imbunatatite calitativ sub aspectul amenajarilor, respecându-se insa regimul 
de protectie. 

 
10.3 Imprejurimi 

Se vor respecta prevederile art.35 din RGU si precizarile din GHID. 
Se vor urmari câteva reguli: 

 in cazul cladirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri cu partea 
inferioara plina, de 0,60 m, iar cea superioara, pâna la 1,80 m, dublata spre interior 
cu gard viu sau numai cu gard viu; 
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 gardurile dintre proprietatii pot fi realizate pe o inaltime de 2,20 – 2,60 m din 
materiale corespunzatoare sau elemente de vegetatie, functie de optiunile 
proprietarilor; 

 se vor adopta, acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea 
elementelor de mobilier urban (jardinière, banchete etc.); 

 pentru unitati de productie sau incinte in care se desfasoara activitati sau servicii 
publice se recomanda garduri cu baza plina pâna la o inaltime de 0.60 m spre 
circulatia publica si garduri opace fata de limitele laterale si posterioara cu inaltimea 
de 2,20 – 2,60 m, pentru asigurarea impotriva intruziunilor; 

 delimitarile suprafetelor apartinând institutilor publice se vor realize prin amenajari 
ambientale care vor asigura transparenta si unitatea spatiului (gard viu / metalic de 
max. 0.40 m inaltime). 

Se va da o deosebita importanta imprejurimilor in zona centrala pentru ca acestea 
participa la crearea spatiului central al localitatii. Imprejmuirile nu trebuie sa intre in 
contradictie cu aspectul general al zonei, degenerând valorile general acceptate ale 
arhitecturii si urbanismului. 

Se recomanda ca odata cu avizarea investitiei sa fie avizat si sistemul de 
imprejmuire. 

Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate acestea sa faca obiectul 
proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor 
legale. 

Este interzisa autorizarea catre drumurile publice a gardurilor opace mai inalte de 
2,0 m precum si folosirea culorilor stridente sau stralucitoare la finisarea acestora. 

Este necesar ca administratia locala, pe baza folosirii unor materiale locale, 
traditionale, accesibile, sa stabileasca modele de imprejmuiri pentru orientarea locuitorilor 
si asigurarea unor imagini de calitatea  spre circulatiile publice. 

 
10.4 Autorizarea directa a executarii constructiilor, pâna la aprobarea P.U.G., numai 
in conditiile stabilite de Regulamentul general de urbanism (RGU) – cap. IV, art. 36, 
art. 38 si art. 39. 

 
 
 

III ZONIFICARE TERITORIULUI 
 

11. Destinatia terenurilor si constructiilor 
 

Conform art.37 din RGU prin destinatia unui teren sau a unei constructii se intelege 
modul de utilizare a acestora, potrivit functiunii prevazute in reglementarile cuprinse in 
planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului. 

 

12. Zone si subzone functionale 
 
12.1 Pentru o mai corecta intelegere a documentatiilor de urbanism si implicit a perativitatii 
in ceea ce priveste aplicarea reglementarilor in teritoriul intravilan si acordarii autorizatiilor 
de construire, localitatea a fost impartita in zone functionale figurate graphic in partea 
desenata si explicate in memorial general. 

Zonificarea functionala a teritoriului este indicate atât in Plansa Nr.2 – ANALIZA 
SITUATIEI EXISTENTE cât si in Plansa Nr.3 – REGLEMENTARI URBANISTICE - 
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ZONIFICARE, unde sunt evidentiate zonele functionale adaugate, care determina noul 
intravilan. 

Delimitarea zonelor functionale are rol hotarâtor in amplasarea constructiilor, in 
functie de destinatia acestora, in cadrul localitatii conform Anexei 1 din RGU 

 
12.2 Asigurarea compatibilitatii functionabilitatii in cadrul propunerilor de dezvoltare a 
municipiului Radauti d-a realizat cu respectarea art. 14 din RGU si a prevederilor privind 
amplasarea constructiilor in cadrul zonelor functionale stabilite ale localitatii, cuprinse in 
Anexa 1 din RGU. 

 
12.3 In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii constructiilor 
trebuie sa tina seama si de Normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al 
populatiei, aprobate cu ordinal Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 art. 1-17. Tinând seama 
de art. 11, distantele minime de protectie sanitara fata de unitatile care produc discomfort 
si unele activitati din teritoriul municipiului Radauti, sunt: 

- cimitire    50 m 
- statia de epurare a apelor uzate 300 m 
Aceste distante pot fi modificate pe baza studiilor de impact elaborate de societati 

acreditate. 
La amplasarea noilor obiective se va tine seama de aceste distante. In cazul 

obiectivelor existente s-a incercat diminuarea efectelor negative prin propunerea unor 
perdele de protectie, cu latimi variabile, in functie de terenurile libere existente. 

 
12.4  Zonele functionale stabilite conform pct. (2.3) sunt puse in evidenta in plansa nr.3.1 – 
REGLEMENTARI unde există o delimitare a UTR-urilor din cadrul PUG. 
 
12.5 Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale, cu functiuni 
specializate.  
 
12.6  Fiecare zona functionala, formata din una sau mai multe subzone, este repartizata 
printr-o culoare. 
 

 
ZONE FUNCŢIONALE ÎN TERITORIUL INTRAVILAN 
 
Zonele funcţionale ale municipiului Rădăuţi sunt puse în evidenţă în planşa "4/1 - 

Regulament local de urbanism - Municipiul Rădăuţi " şi sunt următoarele: 
 

 L - zona pentru locuinţe alcătuită din: 
 

 • LM - zonă de locuinţe individuale cu regim de înălţime P, P+1-2 niveluri 
  - LM.su. - subzona locuinţe cu caracter semiurban 
  - LM. u. - subzona locuinţe cu caracter urban 
 
 • LI - zonă de locuinţe colective formată din ansambluri cu regim  
  de inalţime P+3 – P+7-8 niveluri 
  - locuinţe şi funcţiuni complementare 
  - instituţii şi servicii 
  
 • LB - zonă de locuinţe colective mijlocii de mărime P+4 pe zonele de extinderi 
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IS - zona pentru instituţii publice şi servicii care cuprinde: 
 

  • IS.a. - subzona instituţii administrative 
  • IS.as. - subzona instituţii de asistenţă socială 
  • IS.fb. - subzona instituţii financiar bancare şi de asigurări 
  • IS.co. - subzona instituţii comerciale 
  • IS.ct. - subzona instituţii de cult 
  • IS.c. - subzona instituţii de cultură 
  • IS.î. - subzona instituţii de învăţământ 
  • IS.s. - subzona instituţii de sănătate 
  • IS.cs. - subzona instituţii şi amenajări sportive 
  • IS.ag. - subzona instituţii de agrement 
  • IS.t. - subzona instituţii de turism 
  • IS.sv. - subzona instituţii de alte categorii de servicii 
 

 ID - zona pentru unităţi industriale şi depozitare: 
 
  • ID1 - unităţi industria alimentară şi a băuturilor 
  • ID2 - unităţi industria textilă şi de confecţii 
  • ID3 - unităiţi de industrie mică, confecţii metalice 
  • ID4 - unităiţi de industria prelucrării lemnului 
  • ID5 - unităiţi cu alte ramuri industriale 
  • ID6 - unităiţi de industrie mică, construcţii 
  • ID7 – unităiţi de industrie mică, depozitare 

 
A - zona pentru unităţi agricole (inclusiv mecanizarea agriculturii): 
  • AI - zona de activităţi agro-zootehnice 
P - zona pentru parcuri, spaţii verzi, complexe sportive, amenajări pentru 
sport, agrement, turism, perdele de protecţie: 

 
 • P.pd - zona parcuri dendrologice şi grădini publice 
 • P.cs - zona parcuri şi complexe sportive 
 • P.ts - zona spaţiilor verzi şi terenuri de sport 
 • P.ag - zona amenajări pentru agrement 
 • P.pp - zona verde de protecţie 
 • P.sp - zona spaţii verzi ce completează alte funcţiuni 
   
GC - zona pentru gospodărie comunală: 
 
 • GC.ge – sediul Regiei de Gospodărire Comunala 
 • GC.gp - zona unităţi de exploatare şi spaţii auxiliare 
 • GC.se – platforma de depozitare deşeuri solide 
 • GC.cp - zona cimitirelor 
 
TE - zona pentru echipare edilitară: 
 
 • TE.se - zona construcţii şi instalaţii aferente sistemului de canalizare 
 • TE.e.- zona aferentă sistemului de alimentare cu energie electrică 
 • TE.g. - zona aferentă sistemului de alimentare cu gaze naturale 
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 • TE.t. - zona aferentă sistemului de telecomunicaţii 
 
CC - zona pentru căi de comunicaţii şi construcţii aferente: 
 
  • CC.r. – zona căi rutiere 
  • CC.f. - zona căi feroviare 
     
S - zona unităţilor cu destinaţie specială din intravilan 

 
AH - zona terenuri aflate permanent sub ape 
 • AH.e. – pârâuri, râuri existente (Pozen, Temnic, Topliţa şi Suceviţa) 

- oglinzi de apă făntăni decorative în cadrul zonelor pietonale 
 

TA - zona terenuri agricole: 
 

ZONE FUNCŢIONALE ÎN TERITORIUL EXTRAVILAN 
 
AG – terenuri agricole 
TH – terenuri aflate permanent sub ape 
TC – terenuri ocupate cu căi de comunicaţie rutieră, feroviară şi  
construcţii aferente 
 
 
 

IV – REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR ŞI  
DE  REALIZARE A CONSTRUCŢIILOR LA NIVELUL ZONELOR ŞI 
SUBZONELOR FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN 

 
Pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională regulamentul cuprinde reglementări 

specifice grupate in trei capitole: 
I – generalitati; 
II – utilizare functională; 
III – condiţii de amplasare si conformare a construcţiilor. 
Autorizarea realizarii construcţiilor se va face de regulă cu respectarea zonificării 

funcţionale din intravilanul propus şi a prescripţiilor conţinute in registrul General de 
Urbanism şi in Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General 
elaborate. 

Construcţiile si amenajările cu alte destinaţie incluse intr-o zonă cu funcţiune 
dominantă trebuie sa fie compatibile cu aceasta. 

Se interzice realizarea de construcţii şi amenajări cu destinaţie incompatibilă cu 
funcţiunea dominantă propusă prin Planul Urbanistic General. 

Prin documentaţia P.U.G. se urmăreşte amortizarea propunerilor cu zonificarea 
existentă. 

În cadrul detalierilor făcute pentru zona funcţională, la subzonele pentru care nu 
sunt făcute nici un fel de specificaţii şi nu s-au stabilit interdicţii temporare de construire, 
se aplică REGULILE DE BAZĂ de la CAP.II, al R.L.U., prescripţiile din RGU aprobat cu 
HG 525/1996 si precizările din Ghidul privind elaborarea regulamentelor locale de 
urbanism, aprobat cu ORDINUL M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000. 
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IV.1. L- ZONA DE LOCUINŢE 
 

CAPITOLUL I – GENERALITATI 
Art.1. – Tipurile de subzone funcţionale: 

e- existente 
p – propuse 

 • LM - zonă de locuinţe individuale cu regim de înălţime P, P+1-2 niveluri 
  - LM.su. - subzona locuinţe cu caracter semiurban 
  - LM. u. - subzona locuinţe cu caracter urban 

 Localizări: în UTR-urile: 1- 21, 23. 
 
 • LI - zonă de locuinţe colective formată din ansambluri cu regim  
  de inalţime P+3 – P+7-8 niveluri 
  - locuinţe şi funcţiuni complementare 
  - instituţii şi servicii 

 Localizări: în UTR-urile: 10, 13, 16 şi 20. 
 
 • LB - zonă de locuinţe colective mijlocii de mărime P+4 pe zonele de extinderi 

 Localizări: în UTR-urile: 8, 9,12, 20 şi 21. 
 

Art.2 – Funcţiunea dominantă – locuirea, compusă din: 
o locuinţe individuale existente, cu regim mic de inalţime, majoritar parter, cu 

caracter semiurban si POT<10%, inglobate în oraş prin creşterea organică a 
acestuia – SUBZONA LM.su.e.; 

o locuinţe individuale existente/propuse, cu un regim mic de inalţime (P –P+1-
2 niveluri), cu caracter urban – SUBZONA LM.u.e./LM.u.p. 

o locuinţe colective existente cu regim mediu şi mare de inalţime P+3…P+7 
neveluri – LI.e. 

o locuinţe colective propuse in blocuri cu regim mediu de inalţime P+2-3 
niveluri – SUBZONA LI.p. – completari in cadrul trupului principal cu locuinţe 
sociale si locuinţe multifamiliale, cu un confort mai ridicat având un regim de 
inalţime de P+2-3 niveluri. 

 
o locuinte colective propuse in blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 niveluri 

– SUBZONA LB.p. – locuinţe noi pe suprafeţele de extinderi, cu un confort 
mai ridicat având un regim de inaltime de P+2-4 niveluri. 

 
 

Art.3. – Funcţiunile complementare admise: 
o instituţii publice, servicii şi alte activităţi nepoluante şi servicii 

compatibile cu funcţiunea de locuire; 
o odihnă şi agrement (spaţii verzi amenajate); 
o circulaţie pietonală şi carosabilă; 
o staţionare autovehicule (parcaje, garaje); 
o echipare tehnico-edilitară şi construcţii aferente. 

În general blocurile de locuinţe au la parter şi uneori la mezanin spaţii ce sunt 
folosite ca spaţii comerciale, servicii, alimentaţie publică, financiar-bancare etc. 
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Aceste funcţiuni se pot schimba în timp, cu alte activităţi compatibile cu secificul 
zonei. 

Documentaţiile de autorizare a acestor lucrări de intervenţie asupra fondului 
construit existent vor fi însoţite de expertize şi avize tehnice care să ateste starea clădirii 
şi măsurile de păstrare şi imbunătăţire a rezistenţei şi stabilităţii acestora. 

 
 
 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
Art.4 – Utilizari premise: 
- locuinţe individuale şi colective cu caracter urban maximum P+2 niveluri 

(10 m la cornişa ) în toate subzonele LM.u. si LM.su; 
- locuinţe colective în subzonele LI.p. cu P+2 – 3 niveluri, cu parter liber 

pentru alte funcţiuni, completări în cadrul trupului principal; 
- locuinţe colective în subzonele LI.p. cu maximum P+3 niveluri şi parter 

liber pentru alte funcţiuni completări  în cadrul trupului principal; 
- locuinţe sociale şi multifamiliale cu un nivel de confort mai ridicat – LI.p. cu 

maximum P+3 niveluri in UTR17; 
- investiţii necesare imbunătăţirii calităţii locuirii şi a confortului urban 
- modernizări, reparaţii şi intreţinere la clădirile existente;  
- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare 
- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi alei pietonale 

private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, 
amenajări de sport pentru tineret 

- echipamente publice la nivel rezidenţial şi de cartier: creşă, grădiniţe, şcoli 
primare şi gimnaziale, licee, dispensare urbane şi dispensare policlinice, 
biserici parohiale. 

 
Art.5 – Utilizări premise cu condiţii s-au stabilit pentru zonele in care este necesară 
obţinerea unor avize sau acorduri in condiţile specifice prin Regulamentul General de 
Urbanism (RGU) şi legislaţia în vigoare, pentru: 

- protecţia zonelor naturale de interes local (art.8 din RGU si CAP.II, pct. (4.6) din 
R.L.U. 

- protecţia monumentelor şi ansamblurilor istorice in interiorul limitei marcate cu 
raza de 100 m (art.9 din RGU), Legea nr.41/1995, Legea nr. 56/1998, si CAP.II pct. 
(4.7) din R.L.U.; 
- lucrări de conservare şi revitalizare a fondului construit protejat cu funcţiuni mixte, 

corelat cu lucrări de imbunătaţire a calităţii spaţiilor publice aferente. 
- acestora, cu avizul organismelor specializate  şi in concordanţă cu prevederile 
OGR nr. 129/1998, art.2. 
- preotecţia infrastructurii feroviare (art. 20 din R.G.U. modificat prin HGR nr. 
789/1997, HGR nr. 44/1997, Legea nr.89/1998 si CAP. II pct. (6.3) din R.L.U.); 

- protecţia sistemelor de alimentare şi distribuţie cu energie electrică, termică, 
conductelor de gaze naturale, apă, canalizare şi căi de comunicaţie (art.11 din 
RGU, CAP.II pct. (5.2) din R.L.U.) conform avizelor regiilor de specialitate, de la 
care se vor obţine traseele exacte ale reţelelor tehnico-edilitare majore, precum şi 
condiţiile obligatorii de amplasare a construcţiilor; 
- protecţia cursurilor de apă şi a lucrărilor aferente cursurilor de apă (legea apelor 
nr. 107/1996, art. 7 din RGU si CAP.II pct. (4.5) din R.L.U.); 
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- protecţia sanitară faţă de cimitire, unităţi cu profil zootehnic, platformă de 
reziduuri solide şi staţia de epurare. (ordin m.S. nr. 536/1997); 
- protecţia staţiei meteorologice (Legea apelor nr.107/1996, art. 7(3) din RGU şi 
CAP.II pct.(4.5) din R.L.U.); 

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa 
acestora să nu depăşească 200 mp Adc şi ca acestea să nu afecteze liniştea, 
securitatea şi salubritatea zonei; se recomandă ca acestea să fie dispuse la 
intersecţii 

- se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu următoarele 
condiţii: dispensarele să aibă un acces separat de cel al locuinţelor; creşele şi 
grădiniţele să aibă în utilizare exclusivă o suprafaţă minimă de teren de cel puţin 
100 mp; se admite conversia locuinţelor de la parter în spaţii comerciale şi 
birouri cu condiţia să nu afecteze în nici un fel locuirea. 

- se admite mansardarea considerându-se în calcul CUT un plus de 60% din aria 
unui nivel curent 

- se admit inserţii şi reconstrucţii cu condiţia menţinerii funcţiunii rezidenţiale 
sau/şi a celor admise 

- locuiţele sociale nu vor depăşi 30% din numărul total al locuinţelor 
 

Art. 6 – Interdicţii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea 
elaborării unor documentaţii de urbanism în vederea stabilirii regulilor de 
construire aplicabile pentru zona respective sau în subzona respective se vor 
realize lucrări de utilitate publică. 

 
- în zonele pentru care s-a indicat realizarea unui P.U.Z. 
- în zona de protecţie a căii ferate (100 m de la limita zonei cadastrale CF) până 

la obţinerea avizului din partea S.N.C.F.R. 
- în zona de protecţie a zonelor cu destinaţie specială până la obţinerea avizului 

din partea ministerelor de resort 
-    locuinţe individuale sau colective cu condiţia existenţei unei documentaţii de 

urbanism aprobate şi obţinerii avizului pentru protejarea impusă, în toate subzonele LM 
sau LI care intra în suprafaţa cercului cu raza de 100 m care reprezinta zona de protecţie 
a monumentului de arhitectură sau în zona istorică urbană. 

 
 
Art.7 – Interdictii permanente 
- reconversii functionale in UTR10 cu activitati incompatibile cu statutul de zona 
protejata al centrului istoric al orasului; 
- modificari ale spatilor in cladirile existente care ar pereclita stabilirea 

constructiilor; 
- locuinte pe parcele care nu indeplinesc conditiile de construibilitate; 
- autorizarea construirii unor cladiri de locuit cu POT peste 35% si CUT 

peste 1.0 in subzonele LM.u.p.; 
- noi constructii de locuinte in cuartalel de locuinte colective finalizate sau in 

cele cu constructii având P+1-2 niveluri si POT peste 40% de la UTR15. 
- constructii de locuit care prin conformare, volumetrie si aspect exterior 

intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile 
general acceptate ale urbanismului si arhitecturii (art.32 din RGU); 

- activitati producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau care prezinta 
riscuri tehnologice – incendii, explozii (art. 12 din RGU si CAP. II pct. (5.3) din 
R.L.U.); 
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amplasarea de chioscuri, garaje sau panouri publicitare de mari dimensiuni pe 
domeniul public sau privat cu precadere in zonele protejate. 

În raport cu alte zone  
a) în zona de protecţie a liniilor electrice de medie tensiune 20 kV (24 m - 12m din 

ax) 
b) în zona de protecţie a liniilor electrice de înaltă tensiune 110 kV (38 m - 19 m din 

ax) 
c) în zona de protecţie a magistralei de transport gaze naturale (50 m - 25 m din ax) 
e) în zona de protecţie a cimitirelor (50 m perimetral) 
f) în zona de asigurare a protecţiei albiilor minore (30 m) 
g) în zona de protecţie a oborului (500 m perimetral) 
- în raport cu zona funcţională: se interzice orice construcţii şi amenajări care nu 

sunt compatibile cu funcţia zonei. 
 

 

CAPITOLUL III – CONDITII DE AMPLASARE< ECHIPARE SI 
CONFORMARE   A CONSTRUCTIILOR 
 
III.1 Reguli de amplasare si reteageri minime obligatorii 
 
Art. 8 – orientarea fata de punctele cardinale – conform art.17 si Anexa nr. 3 din RGU si a 
Regulilor de baza cuprinse in preentul Regulament CAP.II pct. (6.1). 

- se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor 
- orientarea se va face încât pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor să se 

respecte regula însoririi minime (1,5 ore) la solstiţiul de iarnă 
 
Art.9 – Amplasarea fata de drumurile publice 
Se va face in conformitate cu art.18 din RGU si cu Ordinul Ministerului Transporturilor 
nr.49/1998, precum si cu profilele transversale indicate in plansa nr. 3.2. – 
REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE, profile anexate si la prezentul 
Regulament. 
 
Art. 10 – Amplasarea fata de cai ferate din administrarea S.N.C.F.R. conform art.20 din 
RGU modificat, CAP.II pct. (6.3) din RLU si Art.3 din CAP. IV.1 L – ZONA DE LOCUINTE 
 

Art.11 – Amplasarea fata de aliniament se va face cu respectarea prevederilor art. 
23 di RGU, CAP. II pct. (6.4) din RLU si palnsa nr. 3.2. REGLEMENTARI URBANISTICE - 
ZONIFICARE 
 

 Constructiile noi se vor amplasa pe aliniament sau retrase de la acestea, in 
urmatoarele situatii: 

- inscrierea in regimul de aliniere existent; 
- asigurarea vizibilitatii in intersectii; 
 necesitatea alinierii cladirilor propuse la noul profil al strazii.  

 In ansamblurile construite ce apartin patrimoniului cultural construit de 
interes national sau local si, dupa caz, in zonele de protectie ale acestora, 
amplasarea constructiilor noi fata de aliniament se va face cu respectarea 
configuratiei existente specifice. 
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 Retragerile sau iesirile la nivelurile de deasupra parterului in afara alinierii 
pot fi autorizate numai cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele 
constructiilor traditionale existente pe stada respective, cu avizul organelor 
administratiei publice specializate, dupa caz. 

 
Art.12 – Amplasarea in interiorul parcelei – conform art.24 si 30 din RGU, a 
Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (6.5), precum si 
cu respectarea si conservarea specificului tesutului urban având o anumita 
tipologie de amplasare a constructiilor (in regim izolat, cuplat, insiruit etc.). 

Pentru a fi construibile, terenurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: 
- asigurarea accesului la un drum public; 
- asigurarea echiparii tehnico-edilitare; 
- forme si dimensiuni ale loturilor care sa permita amplasarea pe suprafata 

acestora a unor constructii, in functie de regimul de construire adoptat. 
In zonele protejate autorizarea executarii constructiilor noi se va face cu 

respectarea reglementarilor anterioare, precum si a normelor de igiena si protectie 
importriva incendiilor; 

 
Intrucât in unele zone tesutul urban existent este eterogen sub aspectul starii si 

valorii fondului construit, iar terenurile libere de constructii sunt relative putine, interventiile 
posibile se pot face doar prin inlocuirea fondului construit existent fara calitati arhitecturale 
si/sau functionale deosebite. Terenurile astfel disponibilizate pot fi reparcelate si 
reconstruite numai in conditiile elaborarii unei documentatii urbanistice de detaliu (PUD), 
pentru care se vor obtine avizele organelor administratiei publice specializate, conform 
legii: 

In cazul adaugarii unui corp nou la o cladire existenta, noua constructie nu va 
ascunde elemente de arhitectura veche, de interes arheologic sau estetic, inscrise in lista 
CNMI sau descoperite in timpul lucrarilor. Se va urmarii, dimpotriva, punerea in valoare. 

Se va pastra, de regula, regimul de construitre existent (izolat – ex. UTR 15). 
Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei se va face cu respectarea prevederilor 
Codului Civil 461 – 471, art. 590 – 599 si art. 610 – 614. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
 - distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Codului civil (păstrarea distanţei de minim 3,00 m între faţade cu ferestre sau 
balcoane şi la limita proprietăţii vecine) 
 

- pentru asigurarea respectării normelor de însorire şi prevenire a 
incendiilor, între faţadele cu ferestre ale construcţiilor amplasate pe 
aceeaşi parcelă se recomandă o distanţă minimă egală cu jumătate din 
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m 

- distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza 
avizului unităţii teritoriale de pompieri (amenajări de până la 12 m acolo unde este 
posibil / minimum 7,0 m, acces care să asigure trecerea forţelor de intervenţie) 

 
 

III.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
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Art.13 – Accese carosabile – conform art. 25 si Anexa nr. 4 din RGU, Regulilor de baza 
cuprinse in prezentul Regulamentul CAP. II pct. (7.1) si a precizarilor din GHID. 
Accesele carosabile in subzonele aflate sub interdictie de construire se rezolva in cadrul 
documentatiilor de urbanism ce se vor elabora ulterior (PUZ, PUD). 
 
Art. 14 – Accese pietonale – conform RGU art.26, a Regulilor de baza cuprinse in 
prezentul Regulament Cap. II pct. (7.2) si a precizarilor din GHID, precum si cu 
respectarea legislatiei in vigoare referitoare la modul de acces (direct sau prin servitude), 
la dimensiunile trotuarelor si la diversificarea functionala a spatiilor pietonale (Codul Civil 
art 616 -619, Legea nr.82/1998 si Ordinul M.T. nr.49/1998). 

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incit sa permita circulatia persoanelor cu 
handicap, sau care folosesc mijloace specifice de deplasare in conformitate cu CPH-193. 

Actiunea de revitalizare a zonei de locuinte va urmari crearea unui sistem coerent 
de circulatie pietonala, agrementata cu mobilier urban si spatii verzi. 

Se interzice amenajarea de spatii comerciale cu caracter provizoriu (tarabe, tonete, 
chioscuri, etc.) care pot incomoda circulatia pietonala si afecta peisajul urban, in special 
cel al zonei centrale a orasului. 

Pentru locuinţe 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 al incendiilor 
- alei (semi) carosabile în interiorul zonelor parcelate de maximum 25 m vor avea o 

lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute 
supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere 

- în caz de parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza 
prinalei de servire locală (fundături): cele cu lungime de maxim 30 m, o singură bandă de 
3,5 m lăţime, cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (7m), cu trotuar şi 
supralărgiri pentru manevre de întoarcere 
 

Pentru locuinţe semicolective cu acces şi lot folosit în comun se vor asigura: 
- accese carosabile pentru locatari 
- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul 

mijloacelor de stingere al incendiilor 
- în caz de parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza 

prin 
alei de servire locală (fundături): cele cu lungime de maxim 30 m, o singură bandă 

de 3,5 m lăţime, cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (7m), cu trotuar 
şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere 
 

 Pentru locuinţe colective cu acces şi lot folosit în comun se vor asigura: 
- accese carosabile pentru locatari 
- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul 

mijloacelorde stingere al incendiilor 
- accese la garaje şi parcaje 
 
Accese pietonale: 
- autorizarea construcţiei de locuinţe este permisă numai dacă se asigură accese 

pietonale 
- crearea servituţii de trecere pentru locuinţele care nu au ieşire la calea 

publică(conform legii) 
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 Pentru toate categoriile de construcţii: 
- se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform 

normelor pentru trafic greu 
- în cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehicolelor 

de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3m şi o înălţime de 3,5m 
- accesele şi peisajele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi 

trebuie păstrate libere în permanentă 
 

III.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Art.15 – Racordarea la retelelor tehnico-edilitare existente – conform RGU art.27, a 
Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (8.1), a precizarilor din 
GHID si a recomandarilor din avizele de specialitate. 
 
Art. 16 – Realizarea de retele tehnico-edilitare – conform RGU  art. 28, a Regulilor de 
baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (8.2) si a precizarilor din GHID. 

- autorizarea construcţiei de locuinţe este permisă dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reţelele existente; 

- pentru locuinţele individuale se instituie derogarea de la situaţia anterioară (cu 
avizul organelor administraţiei locale): 

• dacă proprietarul realizează un sistem individual care să respecte normele 
sanitare şi protecţie a mediului; 

• dacă beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua publică, 
atunci când aceasta se va realiza. 
 

III.4. Reguli cu privire la formarea si dimensiunile terenului si 
constructiilor 
 
Art. 17 – Parcelare / reparcelare – conform art.30 din RGU, a Regulilor de baza cuprinse 
in prezentul Regulament CAP. II pct. (9.1) si a precizarilor din GHID. 

Forma si dimensiunile terenurilor care se pot obtine prin actiunea de modernizare / 
renovare a fondului construit existent va fi in conformitate cu aceasta legislatie si cu Art. 12 
din CAP.IV.1. – ZONA DE LOCUINTE. 

- în vederea realizării de noi construcţii de locuinţe se autorizează realizarea 
parcelării cu respectarea cumulativă a trei condiţii: 
• front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi minimum 12 m pentru clădiri 
izolate sau cuplate; 
• suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv, 

minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 
• adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 

 
 
Art. 18 – Inaltimea constructiilor – conform art.31 din RGU, a Regulilor de baza cuprinse 
in prezentul Regulament CAP. II pct. (9.2) si CAP IV.1 L – ZONA DE LOCUINTE. 
Inaltimea constructiilor se va stabili pe baza unor analize ale situatiilor distincte, astfel: 

- protejarea si punere in valoare a vegetatiei existente, precum si a 
calitatilor fondului construit cu valoare de patrimoniu cultural; 

- - respectarea regulilor de compozitie architectural – urbanistica a zonei. 
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- autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a 
clădirilor învecinate şi a caracterului zonei. 
 
Art.19 – Aspectul exterior al constructiilor – conform art.32 din RGU- Regulilor de baza 
cuprinse in prezentul regulament CAP. II pct. (9.3) si a precizarilor din GHID. 

- Volumetria constructiilor noi (conformare, proportii, dimensiuni) va 
respecta trasaturile generale ale tesutului urban existent. 

- - Se va urmari armonizarea noilor constructii cu cladirile invecinate sub 
aspectul materialelor de constructie utilizate pentru invelitori si finisaje 
exterioare, al culorilor ansamblului si detaliilor, precum si al conformarii si 
amplasarii golurilor pe fatade. Se vor realize lucrari de intretinere la 
fatadele blocurilor construite in ultimele decenii. 

- Este interzisa amplasarea de panouri publicitare de mari dimnsiuni pe 
spatiile publice, pe fatade sip e acoperisurile bolcurilor, fapt c ear putea sa 
afecteze stabilitatea constructiilor si aspectul estetic al fatadelor. 

- nu se autorizează construcţiile de locuinţe care prin aspect arhitectural, materiale 
utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului. 
 

Necesitatile de imbunatatire a confortului de locuire si urban reclama kucrari de 
reamenajare a spatiilor dintre constructii, in sensul maririi suprafetelor allocate spatiilor 
verzi si pietonale prin diminuarea numarului de parcaje, care se vor rezolva in constructii 
special amenajate. 

Spatiile astfel reorganizate se vor agrementa cu mobilier urban, variat, si la scara 
umana, pe baza unui proiect peisagistic de detaliu, avizat conform legii. 
 
Art.20 – Procentul de ocupare a terenului – conform art.15 si Anexa nr. 2 din RGU 

In prezent in unele zone procentul de ocupare a terenurilor depaseste limitele 
adimise prin RGU (ex. UTR 15).  

Pentru lotizari noi sau completari a fronturilor construite existente, se va respecta 
POT-ul maxim de 30%. 

Coeficientul de utilizare a terenului exprima raportul dintre suprafetele adunate ale 
tuturor nivelelor (=suprafata desfasurata) si suprafata terenului considerat. In functie de 
inaltimea cladirilor ce se vor realize, coeficientul de utilizare a terenului – CUT, poate fi: 

-Pentru subzonele LM.p. se propune: 

 Parter – loturi de: 300 mp CUT = 0.30 
    500 mp CUT = 0.18 

 P+1 – loturi de: 300 mp CUT = 0.60 
    500 mp CUT = 0.36 

 P+2 – loturi de:  300 mp CUT = 0.90 
    500 mp CUT = 0.54 
 

- Pentru subzonele LI.e. se propune: 

 POT si CUT – se mentine situatia existenta; 
- nu se mai prevad noi extinderi ale locuintelor collective (LI.p) cu exceptia 

unor completari in trupul principal si cu precadere in UTR 17 (locuinte 
sociale, multifunctionale cu confort sporit). 

- Pentru subzonele LI.p unde se propune realizarea de locuinte collective cu 
P+2-3 niveluri indicatorii vor fi:  

 POT – max. 40% 
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 CUT – max. 1,6 
CUT poate varia in functie de regimul de inaltime si marimea parcelei caracteristice 

zonei respective. 
 

III.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si 
imprejmuiri 
 
Art.21 – Parcaje – conform art.33 si Anexa nr. 5 din RGU, a Regulilor de baza cuprinse in 
prezentul Regulament CAP. II pct. (10.1) si a precizarilor din GHID. 

In zona cu locuinte individuale având regim de protectie se interzice utilizarea 
domeniului public pentru spatii de parcare. 

Realizarea de garaje pe loturile cu constructii existente apartinând patrimoniului 
cultural de interes national sau local va avea acelasi regim de autorizare ca si categoriile 
de interventie solicitate pentru constructia principala. 

In zonele dens construite parcajele se vor amenaja in constructii cu mai multe 
niveluri. 

a) parcaje: 
- câte un loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale cu loc propriu în funcţie de 

gradul de motorizare 
- câte un loc de parcare la 1 - 3 apartamente pentru locuinţele semicolective cu 

acces propriu şi lot folosit în comun 
- câte un loc de parcare la 2 - 10 apartamente în locuinţe colective cu acces propriu 

şi lot folosit în comun 
- din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje 
în procent de 60 - 100%. 

 
Art. 22 – Spatii verzi si plantate – conform art.34 si Anexa 6 din RGU, a Regulilor de 
baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (10.2) si a precizarilor din GHID. 
 

Se vor pastra plantatiile existente pe parcele (copaci) completându-se, dupa caz, cu 
elemente vegetale noi de mici dimensiuni (arbusti, flori). 

La locuintele cu mai mult de 2 niveluri se recomanda agrementarea ferestrelor si 
balcoanelor cu jardinière continând plante decorative, iar parcelele indivuduale vor fi 
plantate cu arbori, arbusti, plante agatatoare, precum si cu flori anuale sau perene. 

Pe domeniul public se recomanda completarea plantatiilor de aliniament precum si 
realizarea de pateuri cu flori. 

Suprafata dintre carosabil si fronturile blocurilor de locuinte va fi destinata numai 
spatiilor verzi si circulatiei pietonale fiind interzisa amplasarea de constructii (fie si cu 
caracter provizoriu) care pot afecta fluenta circulatiilor pietonale pe trotuare, precum si 
calitatea spatiului urban. 

- pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de 
protecţie, în funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 mp/locuitor. 

 
 
Art.23 – Imprejurimi – conform art.35 din RGU, a Regulilor de baza cuprinse in prezentul 
Regulament CAP. II pct. (9.3) si a precizarilor din GHID. 

Catre domeniul public se vor autoriza numai imrejmuiri transparente cu inaltime mai 
mica de 2,0 m. 



a

 S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:office@habitatproiect.ro    Fax:0232-267591 

PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 

 

Pag. 
34/ 

94 
 

Contract nr.:15404/ 2008             Vol.:II RLU       cod: 15404/2008/RLU/II 

 

 

Este interzisa folosirea pentru imprejmuiri a elemntelor opace din tabla sau a 
panourilor prefabricate, chiar perforate. Se recomanda executarea imprejmuirilor cu 
materiale locale, lemn sau fier prelucrat ornamental pe o baza de zidarie de cca 1,00 m 
inaltime. 

Se va da o deosebita importanta imprejmuirilor spre strada a proprietatilor aflate in 
zona centrala. Acestea prezinta interes public pentru ca participa la crearea spatiului 
central al localitatii. 

Imprejmuirile nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei, 
degradând valorile general acceptate ale arhitecturii si urbanismului. 
 
 

IV.2 IS – ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 
 
CAPITOLUL I. – GENERALITATI 
 
Art. 1 – Tipuri de subzone functionale: 
     -e - existente 
     - p - propuse 

Compusa din: 
IS - zona pentru instituţii publice şi servicii care cuprinde: 
 

  • IS.a. - subzona instituţii administrative 
Localizări: în UTR-ul: 8, 10, 13 şi 20 

 
  • IS.as. - subzona instituţii de asistenţă socială 

 Localizări: în UTR-ul: 13 
 
  • IS.fb. - subzona instituţii financiar bancare şi de asigurări 

Localizări: în UTR-ul: 10 
 
  • IS.co. - subzona instituţii comerciale 

Localizări: în UTR-ul: 1,3,4,8,10,13,16,17,18,19,20,21,22 
 
  • IS.ct. - subzona instituţii de cult 

Localizări: în UTR-ul: 1,10,15,16 
 
  • IS.c. - subzona instituţii de cultură 

Localizări: în UTR-ul: 10,13 
 
  • IS.î. - subzona instituţii de învăţământ 

Localizări: în UTR-ul: 1,2,3,7,10,13,14,15,16,21 
 
  • IS.s. - subzona instituţii de sănătate 

Localizări: în UTR-ul: 1,10,13,16,17,21 
 
  • IS.cs. - subzona instituţii şi amenajări sportive 

Localizări: în UTR-ul: 19 
 
  • IS.ag. - subzona instituţii de agrement 
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Localizări: în UTR-ul: 9,10 
 
  • IS.t. - subzona instituţii de turism 

Localizări: în UTR-ul: 1,10,22 
 
  • IS.sv. - subzona instituţii de alte categorii de servicii 

Localizări: în UTR-ul: 6,7,17,20,22 
 
 
Art. 2 – Funcţiunea dominanta a zonei: - zonă cu monumente istorice şi de arhitectură, 
instituţii publice reprezentative, instituţii publice de interes regional sau local, servicii, 
comerţ, situate in cladiri independente sau cu alte functiuni (ex. la parterul blocurilor de 
locuit). 

- zonă cu instituţii de interes public şi/sau terenuri libere ce prin adăugare de noi 
obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban 
 
Art.3. – Functiunile complementare admise: 

 locuire; 

 odihna si agreement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente 
obiectivelor propuse); 

 circulatie pietonala si carosabila; 

 stationare autovehicule (parcaje, garaje); 

 echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 
 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
Art.4. Utilizari premise:  

- institutii publice; 
- - servicii de toate categoriile (profesional, sociale, personale etc.); 
- - functiunile complementare admise (art.3); 
- -modernizari si dezvoltari la cladirile institutiilor publice si serviciilor 

existente; 
- echipamente tehnico-edilitare 
- restaurări, consolidări, modernizări, amenajări peisagere şi de spaţii verzi de 

protecţie 
-  investitii necesare ridicarii nivelului architectural – urbanistic al zonei. 

 
Art. 5 – Utilizari premise cu conditii s-au stabilit pentru subzonele in care este necesara 
obtinerea unor avize sau acorduri in conditile specificate prin Regulamentul General de 
Urbanism (RGU) si legislatia in vigoare, pentru: 
 

 protectia zonelor naturale de interes local (art.8 din R.G.U si CAP.II, pct. (4.6) din 
R.L.U.; 

 protectia monumentelor si ansamblurilor istorice in interiorul limitei marcate cu raza 
de 100 m (art.9 din RGU, Legea nr. 41/1995, Legea nr. 56/1998, si CAP. II pct. 
(4.7) din R.L.U.): 
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o in subzonele cu constructii de importanta locala (ex: LM.u.e.15; LM.u.e.16 
etc) se recomanda lucrari de intretinere, reparatii curente, reabilitare si 
imbunatatire a confortului edilitar; 

o in subzonele cu constructii de importanta nationala – ex. IS.ct.e.2.10, se 
recomanda lucrari de conservare si protejare; 

o interventii asupra acestora, se vor face cu acordul prealabil al Comisiei 
Nationale a Monumentelor Istorice, conform legislatiei specifice de protectie 
si punere in valoare; 

o in cazul executarii unor lucrari a unor fragmente de arhitectura veche, 
necunoascute in momentul autorizarii, trebuie declarata imediat emitentului 
autorizatiei, conform prevederilor legale; 

o in interiorul zonei centrale precum si al zonelor protejate de interes national 
sau local se propune organizarea unui system de terasee alei pietonale; 

o in cadrul UTR10 (Zona Centrala) spatiile publice necesita lucrari complexe 
de amenajare si punere in valoare prin realizarea de pavaje/dalaje 
ornamentale pentru circulatia pietonala, mobilier urban, plantatii joase si 
iluminatul fatadelor, studiate la nivel de detaliu si avizate de organele 
specializate. 

 protectia infrastructurii feroviare (art. 20) din R.G.U. modificat prin HGR nr. 
789/1997, HGR nr.44/1997, Legea nr.89/1998 si CAP. II pct. (6.3) din R.L.U.); 

 protectia sistemelor de alimentare si distributie cu energie electrica, termica, 
conductelor de gaze naturale, apa, canalizare si cailor de comunicatie (art. 11 din 
RGU si CAP.II pct. (5.2) din R.L.U) conform avizelor regiilor de specialitate, de la 
care se vor obtine traseele exacte ale retelelor tehnico-edilitare majore, precum si 
conditiile obligatorii de amplasare a constructiilor; 

 protectia cursurilor de apa si a lucrarilor aferente cursurilor de apa (Legea apelor 
nr. 107/1996, art.7 din RGU si CAP. II pct. (4.5) din R.L.U.); 

 protectia sanitara fata de cimitire, unitati cu profil zootehnic, platforma de reziduuri 
solide si statia de epurare. (Ordin M.S. nr. 536/1997); 

 protectia statiei meteorologice (Legea apelor nr. 107/1996, art. 7(3) din RGU si 
CAP.II pct. (4.5) din R.L.U.). 

 
Art. 6 – Interdictii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea elaborarii unor 
documentatii de urbanism in vederea stabilirii regiilor de construire aplicabile pentru zona 
respective sau in subzona respective se vor realize lucrari de utilitate publica. 

a) institutii publice sau servicii, in interiorul limitelor marcate de desenul UTR, cu 
conditia existentei unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat, in subzonele: 

b) institutii publice sau servicii cu conditia existentei unei documentatii de urbanism 
aprobate si obtinerii avizului pentru protejarea impusa in toate subzonele IS care 
intra in suprafata cercului cu raza de 100 m, in celelalte suprafete delimitate care 
reprezinta zone de protectie a monumentelor istorice si de arhitectura, cu precadere 
in zona centrului istoric: 

 constructiile protejate de interes national din UTR10 (ex. biserica Bogdana) 
conform Legii nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea a III-a – zone protejate; 

 constructii protejate de interes local din UTR1, UTR2, UTR3, UTR6, UTR7, UTR8, 
UTR9, UTR10, UTR12, UTR13, UTR14, UTR15, UTR16 si UTR18; 

 spatii verzi protejate de interes local din UTR9 (Gradina de Tir); UTR10 (Parcul 
central al orasului) si UTR13; 
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Art.7 – Interdictii permanente 
Este interzisa realizarea de: 

 constructii care prin destinatie produc noxe, polarizeaza sau genereaza traffic 
intens sau pot genera riscuri tehnologice – unitati / servicii de mica industries au cu 
profil agricol (art.12 si art.14 din RGU si CAP. II pct. (5.3) si (5.5) din R.L.U.; 

 constructii nereprezentative pentru oras care prin conformare, volumetrie sau 
aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii 
(art.32 din RGU); 

 constructii care nu sunt legate direct de activitati premise in zona; 

 constructii cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioscuri) pe domeniul 
public, fara obtinerea avizelor legale. 

 
Este interzisa: 

 Amplasarea de panouri publicitare pe fatadele constructiilor sip e domeniul public 
sau privat; 

 Crearea de plantatii inalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot 
afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea catre monumentele de arhitectura sau 
desfasurarea in bune conditii a circulatiei auto. 

 
 

CAPITOLUL III – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A                    
CONSTRUCTIILOR 
 
III.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Art.8 – Criterii generale de amplasare, principii si norme pe tipuri de dotari, 
referitoare la: 

a) cerere potentiala 
b) zona deservita 
c) raza de servire 
d) suprafata minima de teren / locuitor 

 
CRITERII GENERALE DE AMPLASARE: 

 
Principii: 

 in zone: 
- cu vecinatati linistite sau in apropierea spatiilor verzi publice 
- fara surse de poluare 
- cu terenuri stabile si salubre 

 pe terenuri / parcele unde pot fi asigurate 
- accese pietonale, carosabile si spatii de parcare; 
- amplasarea corecta in raport cu punctele cardinale si cu directia vânturilor 

dominante; 
- echipare tehnico-edilitara; 
- conditii de siguranta in exploatare; 
- retrageri de minimum 20,00 m fata de aliniament 
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CRITERII SPECIFICE DE AMPLASARE PE TIPURI DE UNITATI: 
 
CONSTRUCTII ADMINISTRATIVE, FINANCIAR – BANCARE SI ASIGURARI 
 
A se vedea si Anexa nr.1 – 1.1 si 1.2 din RGU. 
 

Principii: 
- asigurarea accesibilitatii la transport public; 
- amplasare dupa importanta sau dupa sistemul specific de organizare; 
- amplasare in zona centrala si in alte centre de interes public cu traditie; 
- conlucrare cu alte functiuni (IS.c; IS.co; Ss.t., P); 
- amenajarea de spatii verzi, plantatii, dalaje decorative, mobilier urban etc.; 
- retrageri necesare ale constructiilor pentru asigurarea salubrizarii si 

interventiei in caz de cutremur, incendiu, etc.; 
 
 
Norme pentru: 
 

Obiectivul Cerere 
potentiala 

Suprafata 
deservita 

Raza de servire Suprafata 
minima de  
teren / loc. 

Sedii, birouri, 
firme, unitati 
financiar – 
bancare 

 
total populatie 

conform 
interesului 

public 

 
nenormabil 

 
0,05 mp 

 
cladiri ale 
administratiei 
locale 

total populatie; 
norma: 3-4 

angajati / 1.000 
locuitori 

 
localitate 

 
nenormabil 

 
0,1 mp 

 

 
 
UNITATI COMERCIALE DE ALIMENTATIE PUBLICA SI PRESTARI SERVICII 
 
Ase vedea si Anexa nr. 1 – 1.3 din RGU. 
 

Principii: 
- amplasarea ierarhizata pe trepte de complexitate; 
- amplasarea in zone centrale, zone specializate si zone cu vad commercial; 
- alegerea zonelor cu vad comerciala; 
- accese pietonale, carosabile si parcaje pentru cumparaturi si pentru 
aprovizionare; 
- accesibilitate la transport public; 
- retragerea constructiei fata de aliniament si vecinatiati in scopul asigurarii 
aprovizionarii si protectiei impotriva incendiilor; 
- amenajarea de spatii verzi, plantatii si dalaje decorative, mobilier urban etc.; 
- conlucrarea cu alte tipuri de institutii si servicii publice sau cu unitati si zone de 
productie. 
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Norme pentru: 
 

Obiectivul Cerere 
potentiala 

Suprafata 
deservita 

Raza de 
servire 

Suprafata 
minima 

de teren / 
loc 

Complex comercial 
(comert alimentar si 

nealimentar, 
alimentatie publica si 

prestari servicii de 
solicitare frecventa) 

 
total populatie; 
norma:  
200 mp Adc / 
1.000 locuitori 

 
zona 

2.000 – 
5.000 

locuitori 

 
300 – 500 m 
 (5 minute 
mers pe jos) 

 
 
 

0.50 mp 

Complex commercial 
(comert alimentar si 

nealimentar, 
alimentatie publica si  

prestari servicii de 
solicitare periodica) 

 
total populatie; 
norma: 
 135 mpAdc/ 
1.000 locuitori 

 
zona  

6.000 – 
12.000 
locuitori 

 
500 – 1.000 m 
(15 minute 
mers pe jos) 

 
 
 

0.65 mp 

Magazin universal 
(comert alimentar si 
nealimentar de 
folosinta rara, 
alimentatie publica) 

 
total populatie; 
norma: 300 mp 
Adc / 
 1.000 locuitori 

 
localitate cu 
min. 30.000 

locuitori; 
teritoriu 

 
nenormabil 

 
 

0.35 mp 

Paita agroalimentara Total populatie; 
norma: 120 mp 
Adc / 1.000 
locuitori 

Localitate si 
teritoriu (min. 

7.000 
locuitori) 

 
nenormabil 

 
 

0.20 mp 
 
 
 

Statie service auto total populatie localitate nenormabil 0.12 mp 

 
UNITATI DE CULT 
 
A se vede si Anexa nr. 1 – 1.4 din RGU. 
 

Principii: 
 Vecinatati linistite – limita de zgomot 35 dB (A); 
 Asigurarea unui spatiu liber in jur pentru ceremonii religioase si spatii verzi; 
 Retragere minima 40 m fata de axul drumului cu traffic intens; 
 Protejarea constructiilor cu valoare de patrimoniu; 
 In centre si subcentre zonale, cuplate cu anexele specifice; 
 Cuplarea cu institutii administrative legate de practicarea cultelor (dupa caz); 
 Conlucrarea cu alte institutii publice si servicii (Is.s; Is.i; Is.c; Is.as); 
 Cimitirele se amplaseaza in zone periferice sau in trupuri ale localitatii la minimum 

50 m de zona de locuit; se exclude vecinatatea zonelor culturale, comerciale, de 
odihna si agreement. 

 
Norme pentru: 
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Obiectivul 

 
Cerere 

potentiala 

Suprafata 
deservita 

 
Raza de 
servire 

Suprafata 
minima de 
 teren / loc. 

 
 

Biserica 
parohiala 

populatie 
apartinând 
aceleiasi 

confesiuni; 
norma: un preot 

/ 500 familii 

 
 

1.500 – 3.000 
locuitori 

 
 

500 m 

 
 

0.8 – 0.9  
mp /  enoriasi 

Casa de 
rugaciuni 

 
un pastor / 200 

persoane 

functie de 
numarul de 
credinciosi 

 
300 – 1.000 m 

 
0.9 mp 

 
 

Cimitire populatie totala total localitate nenormabil 2,0 – 2.5 m 

 
 
UNITATI PENTRU CULTURA 
 
A se vede si Anexa nr. 1- 1.5 din RGU. 
 

Principii: 
 Vecinatati linistite, spatii verzi si plantate; 
 Retragerea cu min. 40,0 m fata de axul drumului cu traffic intens; 
 Accesibilitatea la transport public; 
 Retragerea fata de aliniament si de cladirile invecinate functie de necesitati; 
 Asigurarea evacuarilor si protectiei impotriva incendiului; 
 Cuplarea unitatilor cu profile diferite in centre culturale (cinematograf, teatru, club, 

etc.); 
 Conlucrarea cu alte tipuri de institutii publice si servicii (IS.a; IS.i; IS.ct; IS.co); 

 
Norme pentru: 
 

 
obiectivul 

 
cerere 

potentiala 

 
suprafata 
deservita 

 
raza de servire 

suprafata 
minima de 
teren / loc. 

Biblioteca 
 publica 

total populatie; 
7 vol. /  loc. 

3.000 – 10.000 
locuitori 

800 – 1.000 m 0.30 mp 

 
Club 

Total 
populatie; 
norma:  
3-4 locuitori / 
1.000 locuitori 

3.000 – 10.000 
locuitori 

 
500 – 1.000 m 

 
0,10 – 1,20 mp 

 

 
Cinematograf 

Total populatie 
zone; norma:  
20 - 35 
locuitori / 
1.000 locuitori 

10.000 – 
30.000 
locuitori 

 
nenormabil 

 
0,25 mp 

 
Teatru 

Total 
populatie; 

50.000 – 
150.000 

 
nenormabil 

 
0,10 mp 
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norma: 5-10 
locuitori / 
1.000 locuitori 

locuitori 

 
UNITATI DE INVATAMINT 
 
A se vedea si Anexa nr.1 – 1.6 din RGU. 
 

Principii: 
 Cuplarea, in masura posibilitatilor, a unitatilor de niveluri diferite (de ex.: 

scoala+gradinita); 
 Asigurarea spatiilor verzi si de joaca; 
 Favorizarea utilizarii amenajarilor sportive publice; 
 Evitarea amplasarii la arterele de trafic intens (in special greu) – in caz contrar se 

vor asigura retrageri de cel putin 40,0 m fata de axul drumului; 
 Conlucrarea cu alte tipuri de institutii publice si servicii (IS.s; IS.c; IS.ct; IS.co; 

IS.cs). 
 
 
Norme pentru: 
 

 
Obiectivul 

 
Cerere 

potentiala 

 
Suprafata 
deservita 

 
Raza de 
servire 

Suprafata 
minima de 
 teren / loc. 

 
 

Gradinite 

populatie 
prescolari 3- 6 
ani; norma 4-6 
locuitori / 100 

loc. 

 
zone 

1.000 –  6.000 
locuitori 

 
300 – 500 m  
(5 minute de 
mers pe jos) 

 
 

22 mp 

 
Scoli primare si 

gimnaziale 

populatie cu 
scolarizare 
obligatorie 

7-14 ani; norma: 
12-15 locuitori 

/100 loc. 

 
zone 

3.000 –  
12.000 

locuitori 

 
500 – 1.000 m 
(10 – 5 minute 
mers pe jos) 

 
 

15 – 20 mp 

Licee populatie 15-18 
ani; norma: 5-7 
elevi / 100 loc. 

zone 
peste 15.000 

locuitori 

1.000 m  
(15 minute 

mers pe jos) 

 
18 – 20 mp 

Scoli 
postliceale 

populatie 19 -22 
ani: nenormat 

oras, teritoriu nenormabila 20 – 25 mp 

 
 
UNITATI SANITARE 
 
A se vedea si Anexa nr.1 – 1.7 din RGU. 
 

Principii: 
 Vecinatati linistite, spatii verzi si plantate; 
 Retragere de min. 40,0 m fata de axul drumului cu traffic intens; 
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 Accesibilitate la transport public; 
 Accese pietonale, carosabile si parcaje separate pentru personal si pacienti; 
 Cuplarea unitatilor sanitare cu specializari diferite (dupa caz); 
 Posibilitatea conlucrarii cu alte tipuri de institutii publice si servicii (IS.i; IS.as; IS.ct; 

IS.co); 
 
Norme pentru: 
 

 
Obiectivul 

 
Cerere potentiala 

 
Suprafata 
deservita 

 
Raza de servire 

Suprafata 
minima de 
teren / loc. 

 
Cresa 

populatie 
0-3 ani; norma:  

12-15 copii / 1.000 
locuitori 

zone 
2.000 –  6.000 

locuitori 

 
200 – 300 m (5 
minute de mers 

pe jos) 

 
25 mp 

Leagane copii 
orfani si 

abandonati 

 
pPopulatie 0-6 ani 

localitate, 
teritoriu 

 
nenormabila 

 
50 mp 

 
Dispensar 

urban (2 – 4 
circumscriptii) 

6.000 consultatii/ 
an / 1.000 
loc.(5.000 

loc/circumscriptie) 

10.000 – 
20.000 locuitori 

 
1.000-1.200 m 

(20 minute 
mers pe jos) 

 
0,04 mp 

 
Dispensar 
policlinic 

total populatie; 
norma: 7.000 

consultatii/an/1.000 
locuitori 

zona, 
 localitate, 

25.000 locuitori 

 
1.000-1.500 m 
(20-25 minute 
mers pe jos) 

 
cca. 3,0 mp/ 
consultatie 

 
Farmacie 

populatie totala; 
nenormabil, functie 

de necesitati 

zona cu cca. 
5.000 locuitori 

500 – 1.000 m 
(15 minute 

mers pe jos) 

 
20.0 mp/ 1.000 

locuitori 

 
Spitale 

total populatie; 
norma: 10-20 
paturi/1.000 

locuitori 

localitate, 
teritoriu 

 
nenormabila 

 
50-200 mp/ pat 

 
UNITATI SPORT SI DE AGREMENT 
 
A se vedea si Anexa nr.1 – 1.8 si 1.9 din RGU. 

 
Principii: 

 Legaturi directe in teritoriu; 
 Accesibilitatea pietonala si carosabila, inclusive la transportul public; 
 Asigurarea parcajelor; 
 Preferabila amplasarea in zone specializate 
 (cu exceptia amenajarilor aferente locuirii si a terenurilor scolare); 
 cuplarea amenajarilor sportive diferite; 
 spatii verzi si plantate in functie de tipul amenajarilor; 
 nivelul de zgomot admis intre 35 – 75 dB; 
 conlucrarea cu alte functiuni urbane (IS.i; IS.s; IS.co; LM; LI; I) 
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Norme pentru: 
 

 
Obiectivul 

 
Cerere potentiala 

 
Suprafata 
deservita 

 
Raza de servire 

Suprafata 
minima de 
 teren / loc. 

Spatii 
amenajate 

pentru joc si 
sport 

aferente 
locuirii 

 
total populatie 

din zona 

1.000 –  15.000 
locuitori 

300 – 500 m 
(5 minute de 
mers pe jos) 

 
 

1,0 – 1,3 mp 

 
Amenajari 

sportive pentru 
invatamânt 

total populatie 
vârsta 7 – 18 ani; 

norme 
differentiate pe 

forme de 
invatamânt 

 
3.000 –  20.000 

locuitori 

 
500 – 1.000 m 
(15 minute de 
mers pe jos) 

 
 

6,5 mp 

Stadioane 
(orientarea 

terenurilor pe 
directia N-S cu 
denivelari de 

max. 15 

 
total populatie 

 
localitate; 
teritoriu 

 
nenormabil 

 
 

4,0 – 6,0 mp 

 
 
 
UNITATI PENTRU TURISM 
 
A se vedea si Anexa nr. 1 – 1.10 din RGU. 
 

Principii: 
 vecinatati linistite de preferinta in apropierea spatiilor verzi (motel, han, 

camping); 
 in zona  centrala sau in zone specializate (hoteluri); 
 accesibilitate la transport public si cai de comunicatii; 
 asigurarea acceselor pietonale si carosabile separate pentru turisti si pentru 

zonele de serviciu; 
 conlucrarea cu unitati comerciale si de alimentatie publica, cu institutii 

culturale, amenajari pentru sport si loisir; 
 cadru architectural –urbanistic corespunzator; 
 spatii verzi, plantatii, dalaje decorative, mobilier urban etc. 
 
Norme pentru: 
 

 
Obiectivul 

 
Cerere 

potentiala 

 
Suprafata 
deservita 

 
Raza de 
servire 

Suprafata 
minima de 
 teren / loc. 

 
 

populatie in 
deplasare 
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Hotel 

(turism, 
afaceri); norma 
8 -15 locuitori/ 
1.000 locuitori 

localitate: 
teritoriu 

nenormabil 50 – 150 mp 

 
 

Motel 

Populatie in 
deplasare 
(turism, 

afaceri); norma 
8 -5 locuitori/ 
1.000 locuitori 

 
localitate: 
teritoriu 

 
nenormabil 

 
 

75 – 100 mp 

Camping Populatie in 
deplasare 
(turism) 

localitate: 
teritoriu 

 
nenormabil 

100 mp 

 
Nota: Normele indicate sunt orientative, acestea fiind preluate din studiile intocmite sau in curs de elaborare 
de catre ministerele interesate. 
 

Art. 9 – Orientarea fata de punctele cardinale – conform art.17 si Anexa nr.3 din RGU si 
a Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament CAP.II pct. (6.1). 

Se vor respecta prevederile normelor sanitare si tehnice in vederea asigurarii 
urmatoarelor cerinte: insorire, iluminat natural, percepere vizuala a mediului ambient din 
spatiile inchise, unele cerinte specifice legate de functiunea cladirii (ex. lacase de cult). 

Se vor respecta Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Ordinul 
Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de Igiena si a 
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei – art.2. 

Construcţii comerciale: 
- se recomandă orientarea, astfel încât să asigure însorirea spaţiilor şi a birourilor. 
Construcţii de cult: 
- condiţiile de orientare date de specificul cultului. 
Construcţii de cultură: 
- nu se impun condiţiile de orientare. 
Construcţii de învăţământ: 
- sălile de clasă vor fi orientate sud, sud - est, sud - vest. 
Construcţii de sănătate: 
- punct sanitar - orientare sud, sud - est. 
 

Art. 10 – Amplasarea fata de drumurile publice 
Se vor respecta prevedrile art. 18 din RGU, legislatia specifica din domeniu ( OGR 

nr. 43/1997 aprobat prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor si Ordinul 
Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea si realizarea strazilor), profile transversale prezentate in PLANSA nr.3.1. – 
REGLEMENTARI URBANISTICE –ZONIFICARE si precizarilor din GHID. 
 
Art.11 – Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Regiei Autonome “Societatea 
Nationala a Cailor Ferate Române” conform art.20 din RGU modificat, CAP. II pct. (6.3) 
din RLU si art. 5 din CAP. IV.2. IS – ZONA INSTUTUTII PUBLICE SI SERVICII. 
 
Art.12 – Amplasarea fata de aliniament – conform prevederilor art. 23 din RGU, CAP. II 
pct. (6.4) si Anexa cu profilele transversale propuse din RLU art.5 din CAP. IV.2 IS – 
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ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII  si plansa nr. 3.2 – REGLEMENTARI – CAI DE 
COMUNICATIE. 

In situatia meririi profilului transversal al strazilor la 7,00 m sau la 4 benzi de 
circulatie, precum si in cazul realizarii noilor strazi, amplasarea constructiilor se va face cu 
respectarea profilelor transversale propuse in plansa nr. 3. REGLEMENTARI 
URBANISTICE –ZONIFICARE in subzonele: 

Retragerea constructiilor fata de aliniament se poate face numai din ratiuni 
functionale, estetice sau ecologice (protectie impotriva zgomotelor si a noxelor) si numai 
pe baza unei documentatii de urbanism (PUZ, PUD) avizate de organelle abilitate. 
 
Atr.13 – Amplasarea in interiorul parcelei – conform art.24 din RGU si a Regulilor de 
baza cuprinse in prezentul Regulament CAP.II.pct. (6.5) si a precizarilor din GHID. 

Valoarea istorica si arhitecturala deosebita a ansamblului construit din Zona 
Centrala a orasului a impus stabilirea interdictiei temporare de construire din Zona 
Centrala a orasului a impus stabilirea interdictiei temporare de construire pe aproape toata 
suprafata UTR10, pâna la elaborarea unor documentatii de urbanism (PUZ, PUD) si a 
unor studii de specialitate in vederea stabilirii zonelor de protectie a acestora, a masurilor 
necesare de protectie si conservare a valorilor de patrimoniu cultural de interes national cu 
valoare exceptionala – Biserica Sfântul Nicolae – Bogdana (nr.K/135), ca si al celorlalte 
monumente existente in zona – Sectiunea a III-a – Zone protejate. 

Aceste studii elaborate prin grija administratiei locale si aprobate potrivit legii, vor fi 
correlate cu “Studiul privind punerea in valoare a fronturilor de cladiri comerciale din 
veacul al XIX-lea din Zona Centrala a municipiului Radauti, intocmit de URBANPROIECT 
– Bucuresti. 

Proiectele ce se vor intocmi pentru institutiile publice si serviciile propuse prin PUG 
in cadrul UTR10 vor tine seama de concluziile acestor studii respectând, in acelasi timp, 
regulile de compozitie si estetica urbana ( unghiuri de perceptie vizuala, crearea unei 
siluete locale coerente ), zonele de servitude (fata de drumuri si lucrari subterane etc.), 
precum si regulile de amplasare pe directii preferentiale / obligatorii ale unor obiective 
propuse. 

In celelalte UTR-uri se recomanda ca in fiecare situatie sa se asigure coerenta 
fronturilor stradale prin analizarea modului de incadrare intre cladirile imediat invecinate, 
ca si in caracterul general al strazii. 

Serviciile de categoria atelierelor de intretinere auto-moto, garaje si spalatorii 
chimice sa nu fie dispuse la distante mai mici de 15,0 m de fatadele locuintelor sau 
cladirilor publice,san u aiba capacitate care sa genereze un traffic intens, san u polueze 
chimic, fonic, sis a nu utilizeze pentru depozitare terenul vizibil dinspre circulatia publica. 

Aceste unitati se recomanda a a vea programul de lucru limitat pentru a nu 
incomoda vecinatatile in timpul noptii. 
 

III.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Art.14 – Accese carosabile – conform art.25 si Anexa nr. 4  din RGU, a Regulilor de 
baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (7.1) si a precizarilor din GHID. 

Caracteristicile acceselor in toate cazurile trebuie sa permita satisfacerea regulilor 
minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie 
civila si salvare. 
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Art. 15 – Accese pietonale – conform RGU art.26, a Regulilor de baza cuprinse in 
prezentul Regulament CAP. II pct. (7.2) si a precizarilor din GHID. 

In toate zonele cu institutii publice si servicii existente este necesara imbunatatirea 
calitatii pavimentelor, precum si a mobilierului urban afferent. 

Accesele pitonale vor fi conformate astfel incit sa permita circulatia persoanelor cu 
handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Spatiile pietonale aflate in interiorul zonelor protejate vor fi reamenajate 
concomitant cu sistemul de spatii verzi, asigurarea parcarii si diversele modalitati de 
punere in valoare a fatadelor, intr-o compozitie coerenta. 

In UTR 10 se propune amenajarea unui sistem de trasee pietonale, partial prin 
transformarea unor strazi care in prezent fac parte din trama carosabila a orasului. 

Amenajarea acestor circulatii si spatii pietonale, a sistemului de spatii verzi si 
eventual a unor oglinzi de apa, precum si a mobilierului urban afferent, se va face intr-o 
viziune de ansamblu, unitara, fiind analizata intr-un proiect peisagistic de detaliu; 
 

III.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Art.16 – Racordarea la retele tehnico – edilitare existente – conform art. 27 din RGU a 
Regulilor de baza cuprinse in  prezentul Regulament CAP. II pct. (8.1) si a precizarilor din 
GHID. 

Orice constructie noua destinata institutiilor publice si serviciilor trebuie sa fie 
racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile, la canalizare si la reteaua 
electrica. Restul echiparii tehnico – edilitare se va asigura in functie de posibilitati. 

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionalte prin legislatia in 
vigoare sunt neconstruibile. 
 
Art. 17 – Realizarea de retele tehnico – edilitare – conform art. 28 din RGU a Regulilor 
de baza din RLU CAP. II pct. (8.2) si a precizarilor din GHID. 
 

III.4 Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor 
 
Art.18 – Parcelare – conform art.30 din RGU si a Regulilor de baza cuprinse in prezentul 
Regulament CAP.II pct. (9.1). 
 
Art.19 – Inaltimea constructiilor – conform art. 31 din RGU si a Regulilor de baza 
cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (9.2). 
 

Pentru constructiile amplasate in zone rezidentiale inaltimea acestora nu va depasi 
10 m la cornisa, decât in cazuri bine argumentate printr-o documentatie de urbanism 
(PUZ, PUD). 

In zonele pentru care urmeaza se se elaboreze documentatii de urbanism, nivelul 
de inaltime se va stabili pentru fiecare sibzona in parte. 
 
Art. 20 – Aspectul exterior al constructiilor – conform art. 32 din RGU si a Regulilor de 
baza cuprinse in prezentul Regulament Cap. II pct. (9.3). 

- la constructiile apartinând patrimoniului cultural construit orice interventie la nivelul 
fatadelor constând in lucrari de intretinere / reparatii / refaceri, finisaje, se va face 
numai cu avizul organismelor abilitate, in conformitate cu legislatia specifica de 
protectie a monumentelor. Acelasi regim restrictive il au si interventiile pentru 
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agrementarea fatadelor, in scopul imbunatatirii spatiului urban la care acestea participa 
(firme, iluminat decorative, amenajari de jardiniere cu plante ornamentale la nivelul 
golurilor de pe fatade etc); 
- lucrarile necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare si de 
punere in valoare a patrimoniului cultural construit din zonele protejate de interes 
national se vor executa numai cu respectarea prevederilor art. 8 din legea nr. 5/2000. 
La institutiile publice si serviciile ce se vor realize se va da o deosebita atentie 

arhitecturii, volumetriei si finisajelor constructiilor, ca si modului de solutionare a anexelor 
gospodaresti ale acestora, pentru a nu degrada aspectul zonei. Constructiile vor avea 
volume simple si un aspect compatibil cu caracterul zonei. 

In cazul interventiilor la cladirile existente se impune realizarea unor relevee – 
desfasurari, iar in cazul schimbarii volumetriei si a unor sectiuni perpendiculare pe strada; 
desfasurarile vor cuprinde cel putin raza de 100 m in care se inscrie cladirea modificata. 

Pentru fatadele comerciale – vitrine se vor intocmi documentatii care sa cuprinda 
plan de situatie, releveu al fatadei si fotografii ale fatadelor invecinate. Forma, materialele 
si culorile firmelor se vor autoriza, de asemenea, pe baza unei documentatii. 

Pentru constructiile propuse in UTR 10 se va urmari inscrierea in liniile geometrice 
ale peisajului urban actual, evitându-se crearea unor contraste violente. Constructiile noi 
vor avea o valoare arhitecturala ridicata, compatibila cu importanta zonei, valoare care va 
rezulta din volumetrie, conformarea si amplasarea golurilor, calitatea si culoarea 
materialelor folosite etc. 

Autorizarea constructiilor se va face de catre o Comisie tehnica de specialitate 
abilitate prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Radauti in colaborare cu Directia 
Monumentelor Istorice. 

In cadrul zonelor protejate se interice: 
a) construirea in stiluri si imitatii stilistice straine zonei protejate, utilizarea materialelor 

nespecifice regiunii si a materialelor pretioase; imitarea materialelor naturale, 
utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau a unor materiale 
pentru constructii provizorii; 

b) amplasarea de panouri publicitare pe cladirile din cadrul Zonei Centrale; 
 
Art.21 – Procentul de ocupare a terenurilor – conform art. 15 si Anexa nr.2 din RGU si 
a Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (5.6). 
Indicii maximi admisibili (POT, CUT) pot fi modificati in functie de necesitati cu avizul 
compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local. 

POT si CUT maxim se stabileste prin studio de febilitate, functie de destinatia 
constructiei si regimul de inaltime characteristic zonei. 

Pentru subzonele cuprinse in UTR 10, ca si pentru celelalte zubzone cuprinse in 
zone pentru care urmeaza a se intocmi documentatii de urbanism (PUZ, PUD) POT si 
CUT se vor stabili in cadrul acestora. 
 

III.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si 
imprejmuiri 
 
Art.22. – Parcaje – conform art.33 si Anexa nr. 5 din RGU, a Regulilor de baza cuprinse in 
prezentul Regulament  CAP. II pct. (10.1) si a precizarilor din GHID. Acestea se vor realize 
pe baza Normelor tehnice de specialitate. 
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Intrucât in Zona Centrala nu exista posibilitatea amenajarii la sol a numarului 
necesar de spatii de stationare a autoturismelor, se propune realizarea unui parcaj intr-o 
cladire cu mai multe etaje. 
 
Art. 23 – Spatii verzi – conform art.34 si Anexa nr. 6 din RGU, a Regulilor de baza 
cuprinse in prezentul Regulament Cap. II pct. (10.2) si a precizarilor din GHID. 

Autorizatiile de construire vor contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi, 
in functie de destinatia cladirii; 

Suprafete verzi marcate in plansa nr. 3.1 – Reglementari nu vor primi o alta 
destinatie, fiind stabilite in corelare cu normele de igiena si de protectie a mediului. 
Acestea vor contribui la ridicarea calitatii peisajului urban prin amenajari adecvate. 

In vecinatatea monumentelor de arhitectura, realizarea de spatii verzi se va face cu 
asigurarea vizibilitatii si punerii in valoare a obiectivelor sau ansamblurilor protejate. 
Plantatiile se vor face la distante care sa nu puna in pericol stabilitatea constructiei 
protejate. 

Se recomanda realizarea de peluze inierbate si amenajari floricole, jardinière si alte 
elemente decorative, atât pe circulatiile pietonale, cât si in interiorul zonelor protejate. 

 
Plantatiile de aliniament se vor realize cu respectarea Normelor tehnice de 

specialitate (Ordinul Ministerului Transporturilor nr.47/1998 si nr. 49/1998). 
 
Art. 24. – Imprejmuiri – conform art. 35 din RGU, a Regulilor de baza cuprinse in 
prezentul Regulament CAP. II pct. (10.3) si a precizarilor din GHID. 
 
In UTR 10 se vor utilize, in general, imprejmuiri transparente de mica inaltime (h~40cm) 
sau din gard viu, urmarindu-se integrarea in conceptia generala de amenajare ambientala 
a pietei. 
 
Conditiile privind Capitolul III vor fi stabilite prin documentatii de urbanism de detaliu 
(P.U.Z., P.U.D.) sau prin studii de fezabilitate. 
 
In aceste documentatii se vor respecta si conditiile mentionate in cadrul CAP. IV. 1 L – 
ZONA DE LOCUINTE  art.23. 
 
 

 IV.3. I/A – ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE / 
UNITATI AGRICOLE 
 
 
CAPITOLUL I – GENERALITATI 
 
Art. 1 – Tipuri de zone si subzone functionale: 
Subzona I – unitati industriale, de mica industrie / servicii de tip industrial si unitati de 
depozitare. 

e- existente 
p – propuse 

ID - zona pentru unităţi industriale şi depozitare: 
 
  • ID1 - unităţi industria alimentară şi a băuturilor 
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Localizări: în UTR-urile 5, 6, 14 şi 27 
  • ID2 - unităţi industria textilă şi de confecţii 
Localizări: în UTR-urile 5, 6, 10 şi 12 
  • ID3 - unităiţi de industrie mică, confecţii metalice 
Localizări: în UTR-urile 14 
  • ID4 - unităiţi de industria prelucrării lemnului 
Localizări: în UTR-urile 8, 12 şi 26 
  • ID5 - unităiţi cu alte ramuri industriale 
Localizări: în UTR-urile 2, 8 şi 27 
  • ID6 - unităiţi de industrie mică, construcţii 
Localizări: în UTR-urile 6, 8, 14, 23 şi 25 
  • ID7 – unităiţi de industrie mică, depozitare 
Localizări: în UTR-urile 8, 9, 14, 25 şi 27 

 
A - zona pentru unităţi agricole (inclusiv mecanizarea agriculturii): 
  • AI - zona de activităţi agro-zootehnice 
Localizări: în UTR-urile 1, 9 şi 19 

 
Art.2 – Functiunea dominanta 
- unitati industriale de mica industrie si servicii de tip industrial existente / propuse; 
- unitati de depozitare existente / propuse; 
- unitati agricole existente, in subzonele A.I.; 
- unitati cu profil agricol nepoluante propuse. 
 
Art.3. – Functiunile complementare admise: 

- cai decomunicatie rutiere, feroviare si constructii aferente; 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente; 
- institutii publice si alte servicii compatibile (Is,co; Is.s; Is.sv); 
- gospodarie comunala; 
- circulatie carosabila si pietonala; 
- stationare autovehicule (garaje, parcaje); 
- spatii verzi si perdele de protectie. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
Art.4 – Unitati premise: 

- activitati productive industriale, de mica industrie / productie, servicii de tip 
industriala si unitati de depozitare ; 

- activitati productive, agricole si agroindustriale nepoluante; 
- activitati productive agricole cu carcater familial ( de gospodarie) in toate 

subzonele cu caracter residenţial care au terenuri agricole – LM.su.e; 
- spaţiile libere rezultate în urma restrângerii activiăţilor existente, vor fi conservate 

în perfectă stare, var fi retehnologizare sau vor fi supuse unui proces de reconversie 
funcţională. 

-  
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Art. 5 – Utilizari premise cu conditii s-au stabilit in subzonele in care este necesara 
obtinerea unor avize sau acorduri in conditiile specificate prin Regulamentul General de 
Urbanism (RGU) si legislatia in vigoare, pentru: 
- protectia monumentelor si siturilor istorice in interiorul limitei marcate cu raza de 100 m 
(art. 9 din RGU si Cap. II pct. (4.7) din RLU ) in : UTR2, UTR5, UTR6, UTR7, UTR8, 
UTR10, UTR12, UTR14; 
- protectia sistemelor de alimentare si distributie cu energie electrica, termica, conductelor 
de gaze naturale, apa, canalizare si cailor de comunicatie  (art. 11 din RGU si CAP. II pct. 
(5.2) din R.L.U.) conform avizelor regiilor de specialitate, de la care se vor obtine traseele 
exacte ale retelelor tehnico-edilitare majore precum si conditiile obligatorii de amplasare a 
constructiilor; 
-  portectia cursurilor de apa si a lucrarilor aferente cursurilor de apa (legea apelor nr. 
107/1996 art.7 din RGU si CAP. II pct. (4.5) din R.L.U.); 
- protectia sanitara fata de cimitire, unitati cu profil zootehnic, statia de epurare si platforma 
de depozitare a rezidurilor solide (Ordin M.S. nr. 536/1997) in UTR8, UTR9, UTR12, 
UTR21, UTR25;. 
- protectia statiei meteorologice ( Legea apelor nr. 107/1996 si art. 7 (3) din RGU), in  
UTR8. 
 
Art.6 – Interdictii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea elaborarii unor 
studii sau documentatii de urbanism (PUZ, PUD) in vederea stabilirii regulilor de construire 
aplicabile pentru subzona respective. 

- unitati industriale, de mica industrie, servicii de tip industrial si depozite in 
subzonele: I.p.2, I.p.8, (LM.u.+I.mp.)p.8; LM.u.+I.mp.)p.12; I.p.12; 
I.mp.p.22; 

- unitati agricole sau agroindustriale nepoluante, in subzona A.p.24 
-  în zona marcată pentru realizarea unui P.U.Z. 
-  în zona de protecţie CF până la obţinerea avizului din partea S.N.C.F.R. 

 
Art.7 – Interdictii permanente 
 
Este interzisa realizarea de: 

 microferme pentru cresterea porcinelor in afara intreprinderilor 
agricole, organizate in zone functionale amenajate si echipate 
special, pentru a evita poluarea aerului, solului si pânzei freatice; 

 

 constructii cu caracter definitive in afara celor necesare functiunilor 
premise si complementare admise; 

 unitati care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare 
depaseste limitele parcelei (art.12 din RGU si CAP. II pct. (5.3) din 
R.L.U.); 

 amplasarea spre DN, DJ, sau CF a activitatilor care prin natural or 
au un aspect dezgreabil (depozite de deseuri, combustibili solizi 
etc.). Astfel de unitati vor fi retrase de la circulatiile principale sau 
calea ferata si vor fi mascate prin perdele de vegetatie inalta si 
medie; 

 constructii care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior 
depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii 
(art.32 din RGU si CAP. II pct. (9.3) din R.L.U.). 
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CAPITOLUL III – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI  
CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

 

III. 1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
Art.8. – Orientarea fata de punctele cardinale -  conform art.17 din RGU, a precizarilor 
din GHID si a necesitatilor procesului tehnologic / activitatii propuse. 

- pentru unităţile noi amplasamentul va fi analizat prin studii de specialitate (studiu 
de impact). 
 
 
Art.9. – Amplasarea fata de drumurile publice 
Se vor respecta prevederile art.18 din RGU, CAP. II pct. (6.2) din R.L.U., precizarile din 
GHID privind zonele de protectie si profilele transversale prezentate in plansa NR.3.. – 
REGLEMENTARI – (cuprinse in Anexa la RLU). 
 
Art.10 – Amplasarea fata de cai ferate din administrarea SNCFR – conform art. 20 
modificat din RGU, CAP. II pct. (6.3) si CAP. IV.3 I/A – ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI 
DE DEPOZITARE / UNITATI AGRICOLE Art.5 din RLU; 
 
Art.11 – Amplasarea fata de aliniament – conform prevederilor art.23 din RGU, CAP. II 
pct. (6.4), si Cap. IV 3 I/A – Art.6 din RLU. 

Unitati de mica industrie, serviciile de tip industrial si cele cu profil agroindustrial,  
nepoluate, amplasate in zonele rezidentiale vor respecta distantele minime obligatorii ale 
zonei respective. 

Se recomanda ca, in fiecare situatie in parte, sa se asigure coerenta fronturilor 
stradale prin luarea in considerare a situatiei vecinilor imediati si a carcaterului general al 
strazii. 
 

Pentru subzonele amplasate limitrof cailor de comunicatie rutiere sau feroviare se 
recomanda un regim de aliniere retas cu 6,00 m fata de aliniament, in vederea realizarii 
unei perdele de protectie spre caile de comunicatie. 
 
Art.12 – Amplasarea in interiorul parcelei – conform RGU art. 24 si Regulilor de baza 
cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (6.5). 
 
Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei 
 

-Pentru toate cladirile din subzonele I/A se impune o distanta minima obligatorie 
fata de limita parcelei egala cu H/2, darn u mai putin de 4,0 m in afara cazului in 
care parcela invecinata este ocupata cu locuinte, caz in care distanta minima se 
majoreaza la 6,0 m. 

 
- Se interzice cuplarea cladirilor de productie cu cladirile de locuit, chiar daca acestea 
prezinta clacane spre parcela unitatii de productie. 
- Distanta minima obligatorie intre corpurile distincte de cladiri de pe aceiasi parcela va fi 
H/2 (jumatate din inaltimea la cornisa), darn u mai putin de 4,0 m. 
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Distantele dintre cladirile nealaturate de pe aceeasi parcela trebuie sa fie suficiente 

pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si 
asigurarea conditiilor de iluminare naturala, insorire, salubritate, securitate etc. 
 
 

III.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Art.13 – Accese carosabile – conform art.25 si Anexa nr. 4 din RGU, Regulilor de baza 
cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (7.1) si precizarile din GHID. 

Accesele carosabile in subzonele aflate sub interdictie temporara de construire se 
rezolva in cadrul documentatiilor de urbanism ce se vor elabora ulterior (P.U.Z., P.U.D.). 
 
Art. 14 – Accese pietonale – conform RGU art.26, Regulilor de baza cuprinse in 
prezentul Regulament CAP. II pct. (7.2) si precizarilor din GHID. 
 
 

III.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 
 
Art.15 – Racordarea la retele tehnico-edilitare existente – conform RGU art.27, 
Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (8.1) si a precizarilor din 
GHID. 

Orice constructie noua destinata activitatilor de productie industriala si 
agroindustriala trebuie sa fie racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile, de 
canalizare a apelor menajere si la reteaua electrica. 

Procesele tehnologice specifice impugn restul echiparii tehnico-edilitare. 
 
Art. 16 – Realizarea de retele tehnico-edilitare – conform RGU art. 28, Regulilor de 
baza cuprinse in CAP. II pct. (8.2) din RLU si a precizarilor din GHID. 
 
 

III.4 – Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si 
constructiilor 
 
Art.17 – Parcelare – conform necesitatilor tehnologice, normelor specifice si precizarilor 
din GHID. 
 
Art.18 – Inaltimea constructiilor – conform art.31 din RGU, Cap. II pct. (9.2) din R.L.U., 
precizarilor din GHID si necesitatilor activitatii propuse / procesului tehnologic. 

Se propune o inaltime de maximum 15,0 m. Se admit depasiri in cazuri bine 
justificate prin documentatii specifice si avizate de compartimentul de specialitate din 
cadrul Consiliului local. 
 
Art.19 – Aspectul exterior al constructiilor – conform RGU art.32, precizarilor din GHID 
si Regulilor de baza cuprinse in prezentul Regulament CAP. II pct. (9.3). 

Constructiile vor avea volume simple si un aspect compatibil cu caracterul zonei. 
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Art.20 – Procentul de ocupare a terenului – conform art. 15 si Anexa nr. 2 din RGU. 
Indicii maximi admisibili (POT, CUT) pot fi modificati in functie de necesitatile tehnologice 
cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local. 
Procentul maxim de ocupare (POT) se stabileste prin studio de fezabilitate. 
 

III.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si 
imprejmuiri 
 
Art.21 – Parcaje – conform art.33 si Anexa nr. 5 din RGU, CAP. II pct. (10.1) din R.L.U., si 
a precizarilor din GHID. 
 
Art.22 – Spatii verzi – conform art.34 si Anexa nr. 6 din RGU, CAP. II pct. (10.2) din 
R.L.U., si a precizarilor din GHID. 
In cadrul subzonelor I /A existente se va urmari realizarea in cadrul incintelor, unde este 
posibil, a unor perdele de protectie cu vegetatie inalta (salcâm, plop) si joasa. 
 
Art. 23 – Imprejmuiri – conform RGU art. 35, Regulilor de baza cuprinse in prezentul 
Regulament CAP.II pct. (10.3) si a precizarilor din GHID. 
Conditiile privind Capitolul III pot fi stabilite, dupa caz, prin studio de fezabilitate. 
 

IV. 4 P – ZONA PARCURI. SPATII VERZI, COMPLEXE SPORTIVE 
AMENAJARI PENTRU SPORT, AGREMENT, TURISM, 
PERDELE DE PROTECTIE 

 

CAPITOLUL I – GENERALITATI 
 
Art.1 - Tipuri de zone si subzone functionale: 
Spatii verzi amenajate sau naturale: 

e- existente 
p – propuse 

compusa din: 
P - zona pentru parcuri, spaţii verzi, complexe sportive, amenajări pentru 
sport, agrement, turism, perdele de protecţie: 

 
 • P.pd - zona parcuri dendrologice şi grădini publice 
Localizări: în UTR-urile 9 şi 10 
 • P.cs - zona parcuri şi complexe sportive 
Localizări: în UTR-urile 9 şi 19 
 • P.ts - zona spaţiilor verzi şi terenuri de sport 
Localizări: în UTR-urile 9 şi 21 
 • P.ag - zona amenajări pentru agrement 
Localizări: în UTR-urile 19 şi 28 
 • P.pp - zona verde de protecţie 
Localizări: în UTR-urile 21 şi 28 
 • P.sp - zona spaţii verzi ce completează alte funcţiuni 
Localizări: în UTR-urile 10, 12,  şi 13  
 

Art.2 – Functiunea dominanta: 
Ecologica 
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- ameliorarea microclimatului; 
-  combaterea poluarii aerului prin imbunatatirea compozitiei chimice  
- (raportul oxigen – bioxid de carbon). 

Recreativa 
- sport; amenajări sportive 
- jocuri pentru copii; 
- agreement; 
- odihna in aer liber, promenada. 

 
Art.3. – Functiunile complementare admise: 

- amenajari ambientale (lucrari de arta plastica monumentala si mobilier 
urban) 

- institutii publice sau servicii nepoluante care completeaza functiunea de 
baza a zonei (cultura, educatie, alimentatie publica, comert); 

- accese pietonale, carosabile si accidental carosabile; 
- stationare autovehicule (garaje, parcaje); 
- echipare tehnico-edilitara necesara intretinerii spatiilor verzi, iluminatului 

public si ornamental; 
- constructii / amenajari necesare asigurarii salubritatii si intretinerii spatilor 

plantate. 
Spatiile verzi completeaza si agrementeaza toate celelalte zone functionale 
existente in intravilan (locuinte, institutii publice si servicii, industrii, si depozite, 
gospodarie comunala, constructii tehnico-edilitare, circulatii carosabile / feroviare/ 
pietonale, zone speciale). 

 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
Art. 4 – Utilizari premise: 

- dezvoltarea/mentinerea, intretinerea si imbogatirea amenajarilor si calitatii 
spatiilor verzi cu valoare istorica, peisagistica, dendrologica, in subzona 
P.pd.; 

- amenajari pentru sport, recreere si agreement, inclusive dotarile aferente, 
in subzona P.cs.; 

-  zone de preotectie spre caile de comunicatie rutiere / feroviare si intre 
zone functionale incompatibile, in subzona P.pp; 

- -mentinerea, intretinerea si ameliorarea spatiilor verzi naturale existente in 
intravilan si crearea de spatii plantate, in subzona P.sp.; 

-  functiunile / constructiile complementare admise (art.3); 
-  plantatii decorative in zona centrala si alte zone importante din municipiu. 

Amenajarea spatiilor plantate se va face pe principii ecologice, cu vegetatii perene, 
pentru asigurarea costurilor reduse de intretinere si favorizarea ecosistemelor locale. 

La realizarea zonelor  verzi de protectie se vor utilize specii rezistente la nocivitati. 
Suprafata impadurita de 10 ha (0,31% din suprafata teritoriului administrative) indicate in 
Bilantul territorial privind modul de folosinta al terenurilor, prezentat in plansa nr.1 – 
INCADRAREA IN TERITORIU si in Bilantul territorial al situatiei existente, sunt padurile-
parc din cadrul teritoriului intravilan al municipiului Radauti. 

Padurile-parc din opras satisfac necesitatile de odihna si agreement ale populatiei, 
dau au ramas in proprietatea si administrarea S.C. ROMSILVA S.A. 
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In cadrul documentatiilor prezentate pentru autorizarea constructiilor se va solicita 
indicarea modului de tratare a spatiilor ramase libere, in special a celor vizibile de pe 
circulatiile publice. 
 
Art.5 – Utilizari premise cu conditii s-au stabilit pentru subzonele in care este necesara 
obtinerea unor avize sau acorduri in conditiile specificate prin Regulamentul General de 
Urbanism (RGU) si legislatia in vigoare, pentru: 
- - protectia zonelor naturale de interes local (art.8 din RGU si CAP. II, pct. 
(4.6) din RLU), in UTR9, UTR10  
- - protectia monumentelor si ansamblurilor istorice in interiorul limitei 
marcate cu raza de 100m (art.9 din RGU si CAP. II pct. (4.7) din R.L.U.)  

- conservarea si revitalizarea spatiilor verzi in cadrul zonelor protejate (plantate / 
construite) se va face cu acordul Ministerului Culturii si a serviciilor descentralizate, dupa 
caz; 

- protectia infrastructurii feroviare (art. 20 din RGU modificat si Cap. II pct. (6.3) din 
R.L.U.)  

- realizarea de plantatii in zonele de sevitute pentru protectia sistemelor de 
alimentare si distributie cu energie electrica, termica, conductelor de gaze naturale, apa, 
canalizare, si calilor de comunicatie (art.11 din RGU, Cap. II pct. (5.2) di R.L.U.) se va face 
numai cu avizele regiilor de specialitate, de la care se vor obtine traseele exacte ale 
retelelor tehnico-edilitare majore si a Ministerului Transporturilor care vor fixa conditiile de 
realizare a plantatiilor; 

- protectia cursurilor de apa si a lucrarilor aferente cursurilor de apa (Legea apelor 
nr. 107/1996 art. 7 din RGU si CAP. II pct.(4.5) din R.L.U; 

- protectia sanitara fata de cimitire, unitati cu profil zootehnic, statia de epurare si 
platforma de depozitare a rezidurilor solide (Ordin M.S. nr. 536/1997)  

- protectia statiei meteorologice (Legea  apelor nr.107/1996 si art. 7(3) din RGU). 
 
Art.6 – Interdictii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea elaborarii unor 
documentatii de urbanism (PUZ, PUD) in vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile 
pentru zona respective sau in zona respective se vor realize lucrari de utilitate publica. 
-parcuri, in zonele : P.pd.(e.+p.)10; 
spatii verzi amenajate ce inglobeaza dotari pentru sport, odihna si agreement, in 
subzonele : P.ts.p.9; (P.cs.+P.ag)p.9 si (IS.cs.+P.sp.)p.)19; 
spatii verzi in toate zonele propuse pentru institutii publice si servicii , 
spatii verzi in toate subzonele in care sunt propuse zone de locuinte (Lm.u.+P.sp.)p. din:  
 
 
Art.7 – Interdictii permanente 

- orice fel de constructii sau amenajari cu caracter definitive care nu sunt 
compatibile cu functiunea dominanta; 

- orice fel de constructii sau categorii de lucrari care prin amplasament, arhitectura, 
dimensiuni si / sau aspect exterior intra in contradictie cu peisajul natural si cu valorile 
general acceptate ale arhitecturii si urbanismului; 

- orice fel de lucrari sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la 
degradarea peisajului, disparitia vegetatiei si poluarea vizuala; 

- depozitarea de deseuri. 
- plantatii inalte in zona de protectie a monumentelor istorice care pot afecta 

vizibilitatea si stabilitatea constructiilor; 
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- constructii cu caracter definitive sau provizoriu in zonele cu spatii verzi existente 
sau propuse; 

- amplasarea de panouri publicitare de mari dimensiuni; 
- amplasarea de constructii / amenajari pentru sport, turism, odihna sia grement in 

zonele plantate de protectie ale unor unitati cu activitati poluante, (industrii, ferme, 
platforme de depozitare a rezidurilor solide, statia de epurare etc.) 

 
CAPITOLUL III Conditii de amplasare si conformare se refera la constructiile 
complementare care se vor amplasa in interiorul spatiilor vezi. La autorizarea 
acestora se va tine seama de prescriptiile zonei functionale din care fac parte 
(ex.:constructii pentru sport, turism, cultura, agreement, comert, servicii – ZONA PENTRU 
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII – IS). 
 

Inaltimea maxima admisa a constructiilor este de 10,00 m cu posibile derogari pe 
baza unei documentatii avizate si aprobate conform legii. 

Suprafata ocupata de cladiri si circulatie san u depaseasca, cumulate, 15% din 
suprafata totala. 
Constructiile / amenajarile – prin localizare, dimensiuni si aspect san u afecteze cadrul 
natural. 
 

La autorizarea constructiilor pe tot teritoriul municipiului Radauti, o mentiune 
speciala trebuie acordata aplicarii art.34 din RGU, prin care se stabilesc, pentru diferite 
tipuri de constructii, spatiile verzi si plantate, cu rol decorative si agrement, necesar a fi 
prevazute. 

 
 De asemenea realizarea constructiilor in relatie cu spatiile verzi se va face 

conform prevederilor art. 14 si Anexa nr.1, art. 15 si Anexa nr.2 din RGU, si a Regulilor de 
baza din prezentul Regulament, dupa cum urmeaza: 

- Nu se vor realize constructii cu diferite functiuni ca si instalatii tehnico-
edilitare care sa conduca la deteriorarea plantatiilor, cu precadere a celor 
din zonele protejate; 

- - Amenajarea circulatiilor si spatiilor, oglinzi de apa, precum si a 
mobilierului urban afferent din Zona Centrala – UTR10, se va face intr-o 
viziune de ansamblu, unitara fiind situate intr-un proiect peisagistic de 
detaliu: 

- In zonele protejate cu fond construit valoros si densitati mari ale 
constructiilor care nu permit amenajari de noi spatii plantate, carenta 
acestora va fi suplinita prin investitii punctuale la nivelul spatiilor pietonale 
si fatadelor, prin amenajari cu jardinière si elemente ornamentale cu flori, 
palnte agatatoare si arbusti; 

- In zona protejata de interes local din UTR9, UTR10, UTR15, UTR16 si 
UTR18, datorita densitatii mari si a constructiilor se recomanda plantarea 
parcelelor cu specii agatatoare, cu arbusti prin art.15 si Anexa nr.2 din 
RGU pentru zonele de locuinte cu regim de inaltime P, P+1-2 niveluri nu 
va fi deposit, in scopul pastrarii specificului zonei si imbunatatirii 
microclimatului; 

-  Spatii verzi aferente celorlalte functiuni (locuinte, circulatii rutiere si 
pietonale, etc) se dezvolta / pastreaza si se imbunatateste calitativ, 
suprafata acestora fiind stabilita in corelare cu Normele de igiena si 
protectia mediului; 
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- Este interzisa micsorarea acestor suprafete prin amenajari sau constructii 
cu caracter temporar sau definitive. 

 
Criteriile de amplasare a parcurilor, cu precadere a celor care include dotari pentru 
sport, turism, cultura si agreement, vor respecta principiile generale sip e fiecare 
tip de dotare in parte prezentate in capitolul IV.2 – Is – ZONA PENTRU 
INSTITUTII PUBLICE si SERVICII. 
 
 
 
Norme (orientative) pentru : 
 

 

 
Zona verde 

 
Cerere 

potentiala 
total populatie 

 
Suprafata 
deservita 

 
Raza de 
servire 

 
Parc si gradini 

publice 

10 – 14 
mp / locuitori 

 
localitate 

 
1.000 – 1.500 

m 

Zone 
agrement 

17 – 20 ha 
1.000 / locuitori 

 
localitate: 

 
25 – 30 km 

Parc – 
complex  
Sportive 

5 - 10  
mp / locuitori 

localitate:  
1.000 – 2.000 

m 

 
 Zonele de protectie sanitara dimensionate in functie de gradul de poluare si de 
distanta de imprastiere a poluantului, au fost stabilite prin Ordinul M.S. nr.536/1997. 
 In zonele de protectie sanitara nu sunt admise activitati (agricole, servicii, zone de 
agreement, locuinte, etc.) care sunt prejudiciate de poluare. 
 Pentru perdelele de protectie – sibzona P.pp. se recomanda specii de arbori si 
arbusti rezistenti la poluare cum ar fi: thuja, platan, artar, arin, frasin, plop, stejar, toate 
genurile de salcii, scorus, liliac si rosa canina. 
 

IV. 5  GC – ZONA GOSPODARIE COMUNALA 
 
CAPITOLUL I  - GENERALITATI 
 

Art. 1 – Tipurile de subzone functionale: 
              Constructii si instalatii necesare bunei gospodarii a localitatii  
                                      e – existente 
                                      p – propuse  

Art. 2 – Functiunea dominanta :  
 • GC.ge – sediul Regiei de Gospodărire Comunala 
Localizare: în UTR 10 
 • GC.gp - zona unităţi de exploatare şi spaţii auxiliare 
Localizare: în UTR 23 
 • GC.se – platforma de depozitare deşeuri solide 
Localizare: în UTR 23 
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 • GC.cp - zona cimitirelor 
Localizare: în UTR-urile 8, 12şi 21 

Art. 3 – Functiunile complementare admise : 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationarea autovehiculelor ( parcaje ); 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente; 
- spatii verzi si plantatii de protectie; 
- constructii de cult; 
- constructii si instalatii necesare activitatilor complementare functiunii dominante 

 
 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA   
 

Art. 4 – Utilizari premise  
- constructii si instalatii necesare bunei gospodarii a orasului (transport in  
- comun, depozite de combustibil, sistemul de salubritate etc.); 
- deposit de reziduri solide; 
- cimitire; 
- constructii destinate personalului administrative de intretinere / interventie in  
- functie de profilul activitatii.  

 
  Art. 5 – Utilizari premise cu conditii – toate utilizarile premise cu conditia obtinerii avizelor /  
acordurilor de proctectie specificate prin Regulamentul general de urbanism (RGU) si legislatia in  
vigoare (Ordinul M.S. nr. 536 /  1997 -  “Norme de igiena si recomandari privind mediul de  
viata a populatiei”) si documentele cu caracter normative si directiv. 
               Distantele minime de protectie sanitara recomandate in zonele protejate si o serie de unitati 

 care produc  disconfort si unele riscuri sanitare, sunt pentru: 
- cimitire                                                -       50 m  

 
Art. 6 – Interdictii temporare s-au stabilit  in cazul cand apare necesitatea elaborarii unei 
documentatii de urbanism (PUZ, PUD) in vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile 
pentru subzona respective. 

- unitate de exploatare si spatii auxiliare in SUBZONA GC.g.p.8; 
- toate constructiile si instalatiile necesare organizarii unei depozitari 

ecologice a rezidurilor solide in subzona GC.s.e.25, cu conditia respectarii 
documentelor cu caracter normativ si directiv, precum si reglementarile 
propuse in proiecte de specialitate;  

- cimitir, cu conditia existentei unei documentatii de urbanism  avizate si 
aprobate, conform legii, in subzonele GC.c.p.12 si  GC.c.e.21 realizarea 
de perdele de protectie de minim 50 m latime  spre zonele functionale 
limitrofe; 

- in subzonele GC.c.e.8, GC.c.e.9, GC.c.e.12 si GC.c.21 se admit lucrari de 
intretineri curente.  

-  
Art. 7 – Interdictii permanente: 
             Este interzisa realizarea de : 

o constructii  / amenajari cu caracter definitiv care nu sunt compatibile 
cu functiunea dominanta sau care pot fi surse de crestere a 
gradului de poluare ; 
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o constructii sau categorii de lucrari care prin amplasament, 
arhitectura, dimensiuni si / sau aspect exterior intra in contradictie 
cu zona inconjuratoare si cu valorile general acceptate ale 
arhitecturii si urbanismului ; 

o lucrari sau tipuri de expluatare a terenului care pot canduce la 
degradarea peisajului, disparitia vegetatiei si poluarea vizuala; 

o depozitarea necontrolata de deseuri. 
 
 
 
CAPITOLUL III    CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A          
CONSTRUCTIILOR 
 

     Conform necesitatilor tehnice, normelor specifice si propunerilor din proiectele 
de specialitate, proiecte ce vor fi intocmite cu respectarea principiilor dezvoltarii 
durabile a orasului. 

La amplasarea si organizarea sistemului de salubrizare se va urmari ca: 
- atat locuintele collective cat si gospodariile individuale sa aiba 

amenajari pentru colectarea deseurilor menajere; 
- amplasarea punctelor de colectare a gunoiului sa se faca astfel 

incat functiunea, compozitia si aspectul architectural – urbanistic 
al orasului sa nu fie afectat; 

- organizarea colectarii , transportului si depozitarii gunoiului 
menajer si stradal, sa se faca potrivit Ordinului M.S. nr. 
536/1997; 

- mascarea cu perdele de vegetatie a incintelor destinate 
activitatilor pentru gospodarie comunala vizibile de pe drumurile 
publice / cale ferata. 

 
Este interzisa: 

- depozitarea intamplatoare a gunoaielor, mai ales in zona 
protejata, spatii verzi, paduri, zone rezidentiale, de-a lungul 
apelor, caii ferate, drumurilor etc; 

- amplasarea de latrine uscate sau cu fosa vidanjabila neizolata 
hidrofug, mai ales in zona centrala si in zonele rezidentiale 
echipate cu reretea de canalizare; 

- cresterea animalelor mari in scopul sacrificarii, mai ales in zonele 
rezidentiale , aceasta activitate aducand grave prejudicii 
conditiilor de locuit urbane (gunoi animalier, poluarea aerului si a 
solului ). 

   La amplasarea si organizarea serviciului de salubritate se vor respecta, de 
asemenea, Regulile de baza din prezentul Regulament ( CAP. II), pct. (4.8.). 

Asigurarea serviciilor de salubritate va fi urmarita cu multa atentie de catre 
administratia locala in scopul imbunatatirii acesteia, prin folosirea solutiilor rezultate din 
studii de specialitate. 

 
 

IV.6 TE – ZONA  CONSTRUCTII AFERENTE  LUCRARILOR TEHNICO- 
EDILITARE 
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CAPITOLUL I – GENERALITATI 
 
Art. 1 – Tipurile de subzone functinale  

                                         e – existente 
                                      p – propuse 

• TE.se - zona construcţii şi instalaţii aferente sistemului de canalizare 
Localizare: în UTR 8 
 
 • TE.e.- zona aferentă sistemului de alimentare cu energie electrică 
Localizare: în UTR 14 
 
 • TE.g. - zona aferentă sistemului de alimentare cu gaze naturale 
Localizare: în UTR 14 
 
 • TE.t. - zona aferentă sistemului de telecomunicaţii 
Localizare: în UTR 14 
 

 
Art. 2 – Functiunea dominanta: constructii, instalatii si amenajari aferente echiparii  
 tehnico-edilitare compusa din subzonele : TE.se; TE.e; TE.g.; TE.t. 
 
Art. 3 – Functiunile complementare admise: 
             -  accese pietonale si carosabile; 
             -  stationarea autovehiculelor (parcaj); 
             -  spatii verzi, plantatii de protectie; 
             -  constructii si instalatii necesare activitatilor complementare functiunii dominante. 
  

CAPITOLUL II – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
Art. 4 – Utilizari premise : 

- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente ; 
- constructii destinate personalului administrative si de intretinere /  
interventie (functie de profilul activitatii dominante); 
- institutii care coordoneaza activitatea in domeniu. 

 
Art. 5 – Utilizari permise cu conditii  

Se va tine seama de prevederile RGU art. 11 si CAP.II pct.(5.2.) din R.L.U. 
Autorizarea executarii constructiilor in subzonele aflate in cadrul culoarelor / zonelor 

de protectie si in imediata vecinatate a acestora, conditiile de protectie, precum si 
servitutile impuse de catre acestea vecinatatilor (partial prezentate in Anexa la CAP. VI) va 
respecta conditiile de avizele regulilor de specialitate, de la care se vor obtine si traseele 
exacte ale retelelor tehnico-edilitare majore. 

 
Distanta minima de protectie sanitara intre statia de epurare si unele activitati din teritoriul 

municipiului care necesita protectie trebuie sa fie de 300 m (conform Ordin M.S. nr. 536/1997); 
aceasta distanta poate fi modificata numai pe baza unui studio de impact avizat de un institute de 
specialitate. 

La realizarea / mentinerea si modernizarea echiparii tehnico-edilitare se vor obtine avize  
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pentru toate tipurile de protectii impuse prin RGU si legislatia in vigoare privind: 
- protectia monumentelor; 
- portectia infrastructurii feroviare; 
- protectia cailor de comunicatie. 

 
Art.6 – Interdictii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea eleborarii unei 
 documentatii de urbanism in vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru subzona   
respective sau in subzona se vor realize lucrari de utilitate publica. 

o necessitate extinderii capacitatii statiei de epurare a orasului (TE.se.25). 
o in zonele produse pentru dezvoltare la inlocuirea P.U.Z. / P.U.D. , se vor obtine de la regiile de 
o specialitate traseele exacte ale retelelor tehnico-edilitare majore, precum si avizele privind 

conditiile obligatorii de amplasare a constructiilor. 
o constructiile si amenajarile vor respecta documentele cu caracter normative si directive, precum 
o si solutiile si reglementarile propuse in proiectele de specialitate. 

 
Art. 7 – Interdictii permanente pentru constructii, instalatii, amenajarii: 

 care pot adduce prejudicii zonelor invecinate sau degradeaza cadrul natural; 

 in jurul carora nu pot fi asigurate masurile de protectie, conform normelor sanitare in 
vigoare; 

 care nu sunt legate direct de functiunea dominanta. 
 

CAPITOLUL III   CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A 
CONSTRUCTIILOR 

 
Conditiile de amplasare si conformare 

- la autorizarea institutiilor care coordoneaza activitatea in domeniu, se va tine 
seama de perscriptia 

- zonei IS.sv. – servicii; 
- se va avea in vedere caracterul zonei in care se amplaseaza; 
- caracteristicile parcelei, accesele, amplasarea constructiilor, 

regimul de inaltime si indicatorii maximi de control vor respecta 
necesitatile tehnice si  

- normele specifice; 
- se va asigura mascarea cu perdele de vegetatie a incintelor 

vizibile de pe drumurile publice 
 

Amenajarile, constructiile si instalatiile de profil se vor realize numai pe baza unor proiecte 
de specialitate, intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare si a documentelor cu caracter 
normative si directive, care vor fi avizate potrivit legii. 
 

IV.7 CC – ZONA CAI DE COMUNICATIE 
 SI CONSTRUCTII AFERENTE 
 

CAPITOLUL I – GENERALITATI 
Art.1 – Tipuri de subzone functionale: 
 e – existente 
 p – propuse 
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Compusa din: 
  • CC.r. – zona căi rutiere 
  • CC.f. - zona căi feroviare 

Art.2 – Funciunea dominanta : terenuri pentru cai de comunicatie rutiera, feroviara si 
constructii aferente. 
 
Art.3. – Functiunile complementare admise: 

 Constructii compatibile functiei de baza (LM, LI, IS, IA, GC); 
 Accese pietonale si carosabile 
 Echipare tehnico-edilitara si constructii aferente; 
 Spatii verzi de protectie sau amenajate pe suprafetele libere rezultate din modul de 

organizare a intersectiilor / incintelor; 
 Amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protectie 

impotriva poluarii si pentru asigurarea securitatii circulatiei feroviare; 
 Activitati de salubritate si gospodarie comunala. 

 
 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
Art.4. – Utilizari premise: 
Unitati ale intreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale; 

- parcaje si garaje publice; 
- intreaga retea de strazi din intravilan apartinând domeniului public 

(clasele tehnice I – IV proiectate conform STAS 10.144/1-80 
revizuit in 1989 – “Caractreristici ale arterelor de circulatie din 
localitatile urbane si rurale”); 

- spatii de stationare / parcare; 
- platforme / alveole carosabile pentru transport in comun; 
- trotuare, alei pentru biciclisti; 
- refugii si treceri pentru pietoni; 
- plantatii de aliniament si de separare a fluxurilor; 
- elemente de consolidare a partilor carosabile; 
- pasaje denivelate carosabile / pietonale; 
- instalatii, constructii si depozite necesare functionarii serviciilor 

feroviare si intretinerii retelei de circulatie rutiera; 
- echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare; 
- lucrari de terasament; 
- lucrari si / sau zone de protectie impotriva poluarii fonice, olfactive 

si altor noxe (praf, fum, funingine, CO2, SO2, etc.). 
 

Art. 5 – Utilizari  premise cu conditii 
 se impune delimitarea de catre Regia Autonoma SNCFR si Ministerul 

Transporturilor, prin imprejurimi specifice, a zonei cadastrale CF, conform art.20 din 
RGU modificat si Cap. II pct. (6.3) din R.L.U. 

 autorizarea lucrarilor de investitii care se amplaseaza in zone de protectie a 
infrastructurii feroviare (100 m stânga – dreapta masurata de la limita zonei  
cadastrale C.F.R., indiferent de proprietar) se va face numai cu avizul Regiei 
Autonome SNCFR si a Ministerului Transporturilor – conform art.20 din RGU 
modificat si Cap. II pct. (6.3) din R.L.U.; 
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 elementele cailor de comunciatie in zona obiectivelor speciale se stabilesc conform 
Ordinului nr. 34/N/M.30/3432/3441 al MLPAT, MApN si SRI din 1995 si Ordinul nr. 
3.376/MC.M 3.556/2102/667/C.1/4/093/2.012/14.083/D-821 din 1996 al MLPAT, 
MApN, Mi, Ministerul Justitiei, SRI, SIE, STS si SPP. 

 depozite si anexele C.F. vor respecta masurile si normele admisibile de poluare si de 
asigurare impotriva riscurilor de incendiu si explozie. 

 toate constructiile si instalatiile necesare functiunii dominante si a celor 
complementare admise, cu conditia obtinerii avizelor / acordurilor de protectie 
specificate prin regulamentul general de urbanism (RGU) si legislatia in vigoare,  
pentru protectia: 

o parcurilor dendrologice si zonelor naturale valoroase 
o monumentelor si a zonei istorice urbane 
o echiparii tehnico-edilitare; 
o cursurilor de apa; 

 
Art.6. Interdictii temporare s-au stabilit in zonele pentru care este necesara elaborarea unor 
documentatii de urbanism (PUZ, PUD) sau a unor studii de specialitate in vederea stabilirii 
regulilor de construire aplicabile pentru zona respectiva, sau ion subzona respective se vor 
realize lucrari de utilitate publica. 
 
Se interzice orice constructie sau amenajare in zonele cu interdictie temporara de 
construire, rezervare pentru: 
 

 realizarea podurilor din: UTR8 si UTR10; 
 realizarea spatiilor de parcare 
 

 Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice care afecteaza 
zona de protectie a infrastructurii feroviare si a circulatiei rutiere se vor autoriza numai cu 
avizul “RA SNCFR” si al Ministerului Transporturilor. 
 

Art. 7 – Interdictii permanente 
Este interzisa in zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare; amplasarea de 
constructii, instalatii, plantatii; efectuarea de lucrari; depozitarea, manipularea, prelucrarea 
oricaror substante sau materiale care prin natural or pune in pericol securitatea 
transportului feroviar, conform art.20 din RGU modificat si CAP.II pct. (6.3) din R.L.U. 

 Cuplarea cladirilor de locuit cu constructii aferente circulatiei rutiere sau feroviare; 
 Amplasarea in incinta unitatilor de transport si garajelor publice a unor constructii 

care prin natura activitatilor desfasurate pot produce poluare peste normele 
admisibile si/sau prezinta risc de incendiu/ explozie; 

 Amplasarea de panouri publicitare in zona de protectie a drumurilor. 
 

CAPITOLUL III            CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI  
CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

 
Pentru toata zona CC – caracteristicile parcelei,  amplasarea  constructiilor, regimul de 
inaltime si indicatorii maximi de control – conform necesitatilor tehnice, normelor specifice si 
propunerile din proiectele de specialitate, correlate cu prevederile art.18 si art. 20 din RGU 
modificat prin HGR nr 785/1997, CAP. II pct. (6.2) si (6.3) din RLU si na precizarilor din 
GHID. 
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Aspect exterior – se recomanda ca: 
o Noile cladiri sau amenajarea celor existente sa nu afecteze prin amplasare, 

dimensiuni sau aspect, caracterul zonei in care se incadreaza; 
o Organizarea incintelor sa tina seama de imaginea prezentata catre drumurile publice 

/ caile ferate; 
o Sa se realizeze o minima amenajare peisagistica a spatiilor neconstruite din 

interiorul incintelor  si pe intreg traseul zonei feroviare care face parte din intravilanul 
municipiului (garduri vii, perdele verzi de proiectie), precum si alte amenajari in 
conformitate cu normele de securitate feroviare; 

o Parcajele publice sa fie plantate si inconjurate de garduri vii de 1,20 m inaltime: 
 
 Spatiile de parcare se vor dimensiona conform prevederilor art.33 si Anexa nr.5 din 
RGU si a NORMATIVULUI PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME 
IN LOCALITATILE URBANE – Indicativ P 132-93. 

 la maplasarea parcajelor se vor respceta urmatoarele distante: 
 parcaje pe carosabil sau pe trotuar – front cu comert, intreprinderi productive, 

servicii – 5 m; 
 parcaje / garaje pentru mai putin de 50 autoturisme  - front de locuinte, birouri 

– 15 m; 
 parcaje cu mai putin de 50 vehicule fata de gradinite, scoli, aziluri, spitale – 25 

m; 
 parcaje cu peste 50 vehicule fata de gradinite, scoli, aziluri, spitale – 75 m; 

 
 parcaje situate parallel cu calcanul cladirilor – 5 m; 

Se vor respecta propunerile din Studiul de circulatie elaborat de IPTANA SEARCH 
S.A. Bucuresti. 

La stabilirea noilor trasee stradale se va avea in vedere corelarea orientarii 
acestora cu functiunea si orientarea posibila a viitoarelor cladiri. 

 
IV. 8 S – ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 

 
CAPITOLUL I – GENERALITATI 
 

Art.1 – Tipuri de subzone functionale:  Constructiile si amenajarile cu destinatie 
speciala din municipiul Radauti fac parte din zona S – ZONA DESTINATIE SPECIALA 
e- esitente; 
p – popuse 
Art.2 – Functiunea dominanta a zonei: activitati cu profil special. 
Art. 3 – functiunile complementare admise: 

- lociunte de serviciu, camine de garnizoana; 
- aceese pietonale si carosabile; parcaje; 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente; 
- spatii verzi de protectie sau amenajate pe terenurile linere din cadrul incintelor. 

 

CAPITOLUL II – UTILIZARE FUNCTIONALA 
 
Art.4 – Utilizari permise – in zona S sunt permise activitati cu caracter military si/sau 
special, ca si functiunile complementare acestora. 
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Art.5 – Utilizari permise cu conditii 

In conformitate cu art. 2, aliniatul (2) din RGU, constructiile si amenajarile cu caracter 
military su special se autorizeaza si se executa in conditiile stabilite prin Ordinul nr. 
3.376/MC/M3.556/2.102/667/C1/4.093/2.012/14.083/D-821 din 1996 al MLPAT, MapN, 
MI, Ministerul Justitiei, SRI, SIE, STS si SPP – pentru aprobarea conditiilor de autorizare 
a constructiilor cu caracter military; 

 In dreptul obiectivelor speciale, elementele cailor de comunicatii se stabilesc 
conform Ordinului nr.34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MapN, MI 
si SRI, pentru aprobarea    Precizarilor privind avizarea documentatiilor de 
urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice 
pentru autorizarea executarii constructiilor care urmeaza a se executa in 
vecinatatea obiectivelor speciale din intravilan – pe parcele limitrofe precum 
si pe cele situate pe cealalta parte a strazilor invecinate cu incinta acestora. 

 Constructiile civile vor fi amplasate la minimum 2.400 m de limita 
obiectivelor speciale apartinând MapN, MI si SRI situate in intravilan. 

 In subzonele S.e.14 si S.p.14 se pot elibera autorizatii de construire cu 
conditia obtinerii avizelor / acordurilor de protectie specificate prin RGU si 
legislatia in vigoare, pentru: 

-protectia monumentelor si ansamblurilor istorice in interiorul limitei 
marcate cu raza de 100 m (art.9 din RGU, Legea nr.41/1995, Legea 
nr.56/1998 si Cap.II pct. (4.7) din RLU); 

 
 

- protectia echiparii tehnico-edilitare (art. 11 din RGU si CAP. II 
pct. (5.2) din RLU); 

- protectia drumurilor art. 18 si art. 23 din RGU si CAP. II pct. (6.2) 
si (6.4) din RLU); 

- protectia statiei meteorologice in subzona S.e.8 (Legea apelor 
nr. 107/1996, art.7.(3) din RGU si CAP. II pct. (4.5) din RLU); 

 In subzonele S.e.8; S.e.10; si S.e.14 se vor elibera autorizatii de 
reparatii si intretineri curente cu conditia obtinerii vizelor / 
acordurilor pentru protectii impuse. 

 
Art.6 – Interdictii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea elaborarii unor 
documentatii de urbanism (PUZ, PUD) in vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile 
pentru zona respective sau in zona respective se vor realiza lucrari de utilitate publica. 
Se pot realiza constructii cu destinatie speciala in subzona S.p.14 cu conditia existentei 
unui studiu de specialitate si obtinerii avizelor / acordurilor pentru protectiile impuse. 
 
Art.7 – Interdictii permanente pentru: 

- functiuni care nu sunt legate de profilul dominant al zonei; 
- functiuni care pot produce riscuri tehnologice sau un grad ridicat 

de poluare a aerului, apei si solului. 
 
CAPITOLUL III  –  CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE 

SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
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Se vor respecta necesitatile tehnice, normele specifice si propunerile proiectelor de 
specialitate, correlate cu prevederile legislatiei in vigoare. 
 

Reparatiile la constructiile existente protejate se vor realiza numai cu respectarea 
legislatiei in vigoare si conform avizului organelor de specialitate. 

Se vor realiza spatii verzi atât in scopul delimitarii/protectiei incintei cât si ala 
agrementarii acesteia. 
 

IV. 9 AH – ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
 
 

CAPITOLUL I – GENERALITATI 
 
Art.1. – Tipuri de subzone sunt: 
AH.e. – pârâuri, râuri existente (Pozen, Temnic, Toplita si Sucevita); 

- oglinzi de apa / fântâni decorative in cadrul zonelor pietonale. 
 

Art.2 – Functiunea dominanta 

 ecologica 
- ameliorarea microclimatului; 
- combaterea poluarii aerului; 

 agrementar – recreativa 
- sport, agreement; 
- odihna in aer liber. 

 
Art.3 – Functiuni complementare admise: 

-      parcuri, gradini publice; 
-  spatii verzi si plantate; 
-  institutii publice sau servicii nepoluante; 
- circulatie pietonala si carosabila. 

 
CAPITOLUL II – UTILIZAREA FUNCTIONALA 

 
Art.4 – Utilizari permise in zona AH sunt: 
Constructii / lucrari pentru intretinere / imbunatatirea / completarea amenajarilor 
hidrotehnice existente; 

Lucrari pentru amenajarea / plantarea zonelor de protectie necesar a fi prevazute 
de-a lungul cursurilor de apa, conform Legii apelor 107/1996 

Lucrari de salubrizarea cursurilor apelor; 
Amenajari ale circulatiei pietonale aferente; 
Agrementarea cu mobilier urban; 
Crearea de oglinzi de apa si fântâni decorative in cadrul Zonei Centrale (UTR10). 

 
Art.5 – Utilizari permise cu conditii: 

Autorizarea executarii lucrarilor in zona AH varespecta prevederile legii 
nr.107/1996, art.7 din RGU, CAP II pct. (4.5) din RLU si a precizarilor din GHID. 
Delimitarea zonelor de protectie pentru albiile minore ale cursurilor de apa se realizeaza 
de catre Regia Autonoma Apele Române impreuna cu autoritatea de cadastru funciar si cu 
detinatorii terenurilor riverane. 
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Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie a statiei 

meteorologice se va face cu avizul prealabil al autoritatii competente pentru protectia 
mediului si conform prevederii Legii nr. 107/1996, art.7 din RGU, CAP. II pct. (4.5) din RLU 
si a precizarilor din GHID. 

Zona de protectie a statiei meteorologice a fost stabilita conform Legii apelor 
nr.107/1996 pe o distanta de 530 m (30 m +500 m) de la limita incintei acesteia. 
 

 In toate subzonele adiacente cursurilor pârâurilor si râurilor ce traverseaza teritoriul 
intravilan se pot realiza constructii sau amenajari cu conditia obtinerii avizelor organelor de 
psecialitate, conform Legii apelor nr. 107 / 1996 si art.7 din RGU precum si alte acorduri / 
avize pentru protectiile impuse prin legislatia in vigoare. 
 
Art. 6 – Interdictii temporare s-au stabilit in cazul când apare necesitatea elaborarii unor 
documentatii de urbanism (PUZ< PUD) in vederea stabilirii regulilor de construire 
aplicabile pentru zona respective sau in zona respective se vor realiza lucrari de utilitate 
publica. 
 

Se vor realiza lucrari de imbunatatiri/ reparatii / completari a amenajarilor 
hidrotehnice existente, ca si lucrari pentru amenajarea / plantarea zonelor de protectie a 
cursurilor pâra Pozen, Temenic, Topolita si Sucevita, cu conditia existentei unor 
documentatii de urbanism sau studii de specialitate, avizate si aprobate conform legii. 
 

Art. 7 – Interdictii permanente  
             Sunt interzise : 

- constructii / amenajari cu caracter definiv care nu sunt compatibile cu 
functionarea dominanta a zonei; 

- functiuni care pot conduce la deteriorarea calitatii apelor (de suprafata 
si subterane) sau la poluarea aerului si solului; 

- deversari de ape reziduale; 
- lucrari care, prin natura lor, pot provoca alunecari de teren, surpari, 

afecteaza stabilitatea solului (taierea copacilor, extragerea de 
materiale de constructii) sau modifica echilibrul panzei freatice; 

- constructii definitive in cadrul zonelor de protectie a digurilor sau a 
cursului apei, in afara celor permise prin Legea nr. 107/1996; 

- constructii care prin dimensiuni, volumetrie si aspect architectural intra 
in contractie cu aspectul general al zonei; 

 
CAPITOLUL III        CONDITII DE AMPLASARE SI  

                                    CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
 
    Toate lucrarile propuse se vor realiza in conformitate cu art.7, 14, 16, 32, 34 si Anexele 
aferente din RGU si precizarile din CAP. II al prezentului Regulament. 
    Se vor respecta necesitatile tehnice, normele specifice si propunerele proiectelor de 
specialitate. 
    Aspectul exterior al constructiilor nu trebuie sa afecteze prin volumetrie, dimensiuni si 
aspect peisajul natural sau amenajat in care se amplaseaza. 
 

IV. 11 TA – ZONA TERENURI AGRICOLE 
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Art.1 – Functiunea dominanta  
            Terenurile agricole din intravilan – TA sunt delimitate in cadrul Plansei nr. 3.1 
– REGLEMENTARI si se supun prevederilor art 4 din RGU, CAP II pct. (4.2) din RLU 
si precizarilor din GHID . Aceste terenuri sunt situate cu precadere in cadrul zonelor de 
locuit cu caracter semiurban, inglobate in cadrul orasului prin dezvoltarea acestuia, sunt 
explorate in cadrul gospodariilor de tip familial, fiind ocupate in mare parte de gradini si 
livezi. 
 
Art.2 – Functiuni complementare admise  

- constructii si amenajari compatibile cu functiunea dominanta zonei ; 
- constructii si amenajari necesare activitatii de cercetare si agricultura; 
- lucrari pentru intretinerea si imbunatatirea calitatii plantatiilor; 
- masuri de protectie impotriva poluarii; 
- lucrari necesare imbunatatirii nivelului de dotare si echipare specifica 

folosintei terenurilor. 
 

Art.3 – Utilizari permise: 
  
           Constructii si amenajari  compatibile cu functiunea dominanta a zonei (locuinte, 
institutii publice, servicii publice, circulatii etc.) 
           Lucrari de intretinere, imbunatatire echipare si masuri de protectie, necesare 
functiunilor dominante si complementare admise. 
 

Art.4 – Utilizari permise cu conditii  
 
            Constructii, amenajari si lucrari necesare functiunii dominante si a celor 
complementare acestora, cu conditia obtinerii avizelor sau acordurilor necesare, conform 
prevederilor RGU si legislatiei in vigoare. 
 

Art.5 – Interdictii temporare 
 
            S-au stabilit in cazul cand apare necesitatea elaborarii unor documentatii de 
urbanism (PUZ, PUD) in vederea stabilirii regurilor de construire aplicabile pentru zona 
respectiva sau in zona respectiva se vor realiza lucrari de utilitate publica (locuinte, 
institutii publice, servicii, spatii verzi, circulatii rutiere,feroviare etc). 
 
Art.6 – Interdictii permanente pentru:  
 
Constructii, amenajari si lucrari care: 

- pot adduce prejudicii calitatii mediului; 
- prin dimensiuni si/sau aspect exterior sunt de natura sa atenteze 

asupra sitului, vecinatatilor si peisajului urban; 
Depozitare de deseuri 
 
CAPITOLUL III – CONDITII DE AMPLASARE SI  
                               CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR  
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    Pe baza studiilor de specialitate referitoare la realizarea lucrarilor permise, normelor 
specifice si necesitatilor tehnice. 
    
    Suprafata impadurita de 10 ha (0,31% din suprafata teritoriului administrativ) indica 
in Bilantul teritorial privind modul de folosinta al terenurilor, prezentat in plansa nr. 1 – 
INCADRAREA IN TERITORIU si Bilantul teritorial al situatiei existente, sunt padurile-parc 
din cadrul teritoriului intravilan al municipiului Radauti. 
    Padurile- parc din oras satisfac necesitatile de odihna si agreement ale populatiei, 
dar au ramas in proprietatea si administrarea SC ROMSILVA SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – REGULI PRIVIND    MODUL   DE   OCUPARE   A   TERENURILOR   
DIN    EXTRAVILAN   
 
V.1  AG – TERENURI AGRICOLE 
 
     Terenurile agricole din extravilan – AG, sunt delimitate conform plansei Nr.1 – 
INCADRAREA IN TERITORIUL ADMINISTRATIV al municipiului si se supun prevederilor 
art.3 din RGU, CAP II pct. (4.1) din RLU si precizarilor din GHID. 
      

V.2 TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 
 
       Autorizarea executarii construciilor si amenajarilor de orice fel in albiile raurilor sau pe 
malul acestora va trebui sa tina seama de prevederile Legii apelor nr. 107/1996 Anexa 2, 
de art. 7 din RGU, CAP II pct. (4.5) din RLU si de datele din cadastrul apelor tinut la zi de 
Regina Autonoma “Apele Romane“. 
       Delimitarea zonelor de protectie pentru albiile minore ale cursurilor de apa, se 
realizeaza de Regina Autonoma “Apele Romane” impreuna cu autoritatea de cadastru 
funciar si cu detinatorii terenurilor riverane. 
       In zonele lipsite de lucrari de consolidare si amenajare a malurilor se reomanda 
autorizarea constructiilor in afara albeie majore.  
       Aspectul exterior al constructiilor nu trebuie sa afecteze prin volumetrie, dimensiuni si 
aspect peisajul natural sau amenajat in care se amplaseaza. 

 
V.3 TC – TERENURI OCUPATE CU CAI DE COMUNICATIE RUTIERA,  
FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE 
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       Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel in zona 
drumurelor publice se va face cnform prevederilor art. 18 din RGU, CAP.II pct. (6.2.) 
din RLU si a precizarilor din GHID.  
       Investitiile referitoare la drumurile publice vor respecta Normele tehnice aprobate prin 
Ordinele Ministerului Transporturilor nr.43/1998, nr.44/1998, nr.45/1998, nr.46/1998 
nr.47/1998, nr.49/1998, nr.571/1997. 
       Autorizarea executarii lucrarilor si amenajarilor necesare pentru realizarea traseului 
modificat al caii ferate, situate mare parte in afara teritoriului intravilan al municipiului, se 
va face conform prevederilor art.20 din RGU modificat prin HGR nr.789/1997, CAP. II 
pct.(6.3.) din RLU si a precizarilor din GHID. 
 
       De asemenea, se vor respecta prevederile legislatiei  in domeniu : Legea nr.71/1996 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  national – Sectiunea I – Cai de 
comunicatie (Anexele III si IV), Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridical a terenurilor, 
Legea nr.89/1999 pentru aprobarea OUG nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate 
romane si reorganizarea SNCFR etc. 
      Pentru documentatiile de urbanism elaborate in scopul realizarii de noi lucrari sau 
modernizarii celor existente privind caile de comunicatie rutiera, feroviara si constructiile 
aferente se va obtine acordul Ministerului Transporturilor, conform Ordinului nr.158/1996.  
 

   La executarea lucrarilor privind caile de comunicatie rutiere, feroviare si a 
constructiilor aferente, se vor respecta prevederile: 

- Ordinului nr.34/N/M.30/3.422/4.221 al MLPAT, Mapn, MI si SRI din 
1995 prin avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea 
teritoriului , precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea 
executarii constructiilor; 

- Ordinului nr. 3376/MC/M3.556/2.102/667/C1/4.093/2.012/14.083/D – 
821 din 1996 al MILPAT,MapN, MI, Ministerul Justitiei, SRI,SIE,STS si 
SPP privind aprobarea conditiilor de autorizare a consructiilor cu 
caracter militar. 

  Toate investitiile privind caile de comunicatii se vor realiza conform necesitatilor tehnice, 
normelor specifice propunerilor din proiectele de specialitate,cu avizul conform al 
organelor administratiei publice. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI – UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 
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PROFILE  TRANSVERSALE CARACTERISTICI DE STRAZI 
 
 

2.5%

1,50

Spatiu verde

7,00

Parte carosabila Spatiu verde

3,00

Trotuar

2.0%

2.5%

1,50

2.0%

Spatiu verde

7,00

Parte carosabila

3,00

Trotuar

2.0%
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LEGENDA

LIMITE

LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT

LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

!( !( !( !( LIMITA ZONEI CENTRALE

ECHIPARE EDILITARĂ

LEA 20KV EXISTENTĂ

LEA 110KV EXISTENTĂ

!Ä POST TRANSFORMARE

STRAZI IN INTRAVILAN

STRĂZI CU ÎMBRĂCĂMINTE DEFINITIVE

STRĂZI CU ÎMBRĂCĂMINTE PROVIZORIE (PĂMÂNT)

ZONE DE PROTECŢIE

[
[

[ [ [ [
[

[[[ ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE

((
(( (( (( ((

((

(((((( ZONE PROTEJATE FAŢĂ DE CONSTUCŢII ŞI CULOARE TEHNICE

INTERDICŢIE DEFINITIVĂ DE CONSTRUIRE

INTERDICŢIE DE CONSTRUIRE PÂNĂ LA ELABORARE PUZ

ZONE DE PROTECŢIE FAŢĂ DE APE

ZONE DE PROTECŢIE CĂI FERATE ,100m

ZONIFICARE

ZONA PENTRU LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE (P+2)

ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII

ZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE(P+4/P+10)

ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE

ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE

ZONA AGREMENT. SPATII VERZI, SPORT

TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN

ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE FEROVIARĂ SI AMENAJĂRI AFERENTE

ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE

APE

ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

LIMITA UTR

NUMĂR U.T.R.-P.O.T/C.U.T.1
50%

1.5

DRUMURI

DRUM NAŢIONAL

DRUM COMUNAL

DRUM JUDEŢEAN

CALE FERATĂ SIMPLĂ

DRUMURI PROPUSE
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VII ANEXE 
 
 

 ANEXA nr. 1 
 

Legislaţie cu referiri directe la prevederile cuprinse în P.U.G. şi R.L.U. 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legea nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1430/2005 cu modificări şi 
completări; 

 Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii; 

 Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 a fondului funciar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 Legea nr. 54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor; 

 Legea nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică; 

 Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 

 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată în M.Of. 
201 din 03.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală; 

 O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265 din 2006; 

 Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 

 SR 13387/1997 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a 
punctelor pentru precolectare. 

 Legea nr. 82/1998 - pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor; 

 Legea nr. 203/2003 republicată în 2005 privind realizarea, dezvoltarea şi 
modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european; 

 Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004; 

 Legea nr. 41/1995 - privind protecţia patrimoniului naţional; 

 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 H.G.R. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

 Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea 
Registrului Urbaniştilor din România, publicat în M.O.nr. 853/18.10.2006. 

 Codul civil; 

 Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 



a

 S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:office@habitatproiect.ro    Fax:0232-267591 

PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 

 

Pag. 
74/ 

94 
 

Contract nr.:15404/ 2008             Vol.:II RLU       cod: 15404/2008/RLU/II 

 

 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 Legea nr.363/2006 privind aprobarea PATN - Secţiunea I - Căi de comunicaţie; 

 Legea 171/1997 privind aprobarea PATN - Secţiunea II – Apa; 

 Legea 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea III - Zone protejate; 

 Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; 

 Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Secţiunea V- Zone de riscuri naturale. 

 Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 

 Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 H.G.R. nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism; 

 H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiective de mobilier urban; 

 Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/1998, privind “Normele tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicat în M.Of. nr. 
138bis/1998. 

 Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Şefului 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministrului Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 62/N/19.O/288/1.955 privind delimitarea zonelor 
expuse riscurilor naturale; 

 H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

 H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 
inundaţii. 

 H.G.R. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare 
cu apă; 

 H.G.R. 974/2004 privind normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi 
monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a 
producţiei şi distribuţiei apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a 
producţiei şi distribuţiei apei potabile; 

 H.G.R. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice; 

 Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 

 H.G.R. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 
acestei proceduri. 

 
 La baza elaborării Actualizare Plan Urbanistic General al mun. R ădăuţi se află: 

 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid 
privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”; 
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 Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General. 

 Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului 
apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de 
Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind 
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a 
documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 
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 ANEXA nr.2 
 

CONDIŢIIDE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO – EDILITARE ŞI 
SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR 

 
REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
 
- SR 8591- 1997 -  “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 
săpătură” stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţelele la fundaţiile construcţiilor 
şi drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi 
pentru asigurarea protecţiei sanitare. 
Din prescripţiile acestui normativ menţionăm: 
 - Conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ, 
 - Conductele de apă se vor amplasa la o distanţă de min. 3 m de fundaţiile 
construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la min. 40 cm. şi totdeauna deasupra canalizării. 
- HG 930 – 2005 – pentru aprobarea normelor speciale privind caractereul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară emis de Ministerul Sănătăţii, impune  asigurarea zonei de 
protecţie sanitară (10m.)pentru sursa de apă şi puţuri de medie adâncime. 
- Norme de igienă şi recomandări privind modul de viaţă al populaţiei  aprobate de 
Ministerul Sănătăţii nr. 536 – 1997. 
 
REŢELE DE ALIMENTARE CUENERGIE ELECTRICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 
 
 - De- a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de 
protecţie măsurată din ax de : 
  - 7 m (min.) – 17m. (max.) pentru LEA 400KV 
  - 6 m (min.) – 12m. (max.) pentru LEA 220KV 
  - 9 m (min.) – 18m. (max.) pentru LEA 110KV 
Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 
executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente ( staţii şi posturi 
de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se vor consulta proiectele de specialitate. 
 
 Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate trebuie să respecte 
normele existente precum şi cele din domeniile conexe. 
 
 În principal se face referire la: 
  - PE 101/85 + PE 101a/85 / Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice 
de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 1KV, 
 
  - PE 104/93 - Normativ pentru construirea liniilor aeriene de  energie 
electrică, cu tensiuni peste 1KV, 
  - PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune, 
  - PE 107/95 -  Normativ pentru proiectarea  şi execuţia reţelelor  de cabluri 
electrice,  
  - I Li Ip5 – ICEMENERG 89 -  107/95 -  Instrucţiuni de proiectare a 
încrucişărilor şi apropierilor LEA mt şi LEA jt faţă de linii, instalaţii  şi obiective, 
  - STAS 8591- 91 Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane 
executate în săpătură, 
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  - PE – 122 – 82 – Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor 
electriceaeriene cu tensiuni de peste 1KV cu sistemele de îmbunătăţire funciare, 
  -  PE  – 124 - Normativ privind alimentarea cu  energie electrică a 
consumatorilor industriali şi similari, 
  -  PE  – 132 – 95 - Normativ pentru proiectarea reţelelor de distribuţie 
publică, 
  - PE  – 145 – Normativ privind stabilirea puterilor economice pentru 
transformatoarele din posturi, 
  - STAS 1999 -  86 - linii aeriene de telecomunicaţii pe stâlpi, 
  - STAS 6390 -  80 – Încrucişări de linii  aeriene de energie electrică şi linii de 
telecomunicaţii. Prescripţii. 
 
 
REŢELE DE GAZE NATURALE ŞI FLUIDE COMBUSTIBILE 
 
   
  Normativ 2006 – Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia a conductelor 
de alimentare din amonte şi de transport dgaye naturale 
  Normativ 1986 – pentru stabilirea  distanţelor din punct de vedere al 
prevenirii incendiilor  dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din 
industria extractivă de petrol şi gaze, 
  - NT –DPE -01,05 pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale 
  - STAS 8591 -  1 - 91 – Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare 
subterane, executate în săpătură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a

 S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:office@habitatproiect.ro    Fax:0232-267591 

PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 

 

Pag. 
78/ 

94 
 

Contract nr.:15404/ 2008             Vol.:II RLU       cod: 15404/2008/RLU/II 

 

 

 
 

ANEXA nr. 3 
 

Art. 1 - Rolul Regulamentului general de urbanism 

 
(1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi 
juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor 
urbanistice, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. 
(2) Regulamentul general de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a 
terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora. 
(3) Planurile de amenajare a teritoriului sau, după caz, planurile urbanistice şi 
regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării 
construcţiilor. 
 

Art. 2. Domeniul de aplicare 

 
(1) Regulamentul general de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor 
construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, 
cât şi în extravilan. 
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările cu caracter militar 
şi special, care se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege. 
 

Art. 3. Terenuri agricole din extravilan 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan 
este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de 
construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea 
activităţilor agricole. 

  Utilizări permise 
 Lucrările de utilitate publică de interes naţional sau local, admise în condiţiile Legii 
nr. 18/1991, art. 71 alin. 2, pe baza unor documentaţii specifice, aprobate de organismele 
competente conform Legii. 
 Lucrările prevăzute de Legea nr. 50/1991 (republicată). 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Reţelele tehnico-edilitare se amplasează, de regulă, grupat, în imediata apropiere a 
căilor de comunicaţie (Legea nr. 18/1991 art. 81). 
 Construcţiile care prin natură şi destinaţie nu pot fi în intravilan, conform 
prevederilor art. 70 din Legea nr. 18/1991, vor avea procente minimale de ocupare a 
terenului şi se vor autoriza în urma obţinerii acordului de mediu, emis de autoritatea 
competentă, în condiţiile Legii nr. 137/1995 (art. 8 şi Anexa II). 
 Construcţiile civile vor fi amplasate la minimum 2400 m de limita obiectivelor 
speciale aparţinând MApN, MI şi SRI. 

  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 (Legea nr. 18/1991 art. 71). 
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Articolul 4 - Terenuri agricole din intravilan 

 
(1) 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 prezentul regulament. 
(2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor 
stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea 
următoarelor obiective: 
(a) completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de 
caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general; 
(b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare; 
(c) amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora 
în ansambluri compacte. 
(3) Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul 
agricol, temporar sau definitiv, conform legii. 

  Utilizări permise 
 Toate tipurile de construcţii şi amenajări care îndeplinesc condiţiile impuse de lege 
şi de prezentul Regulament. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 - Construcţii în localităţi situate în zone protejate datorită sensibilităţii zonelor 
geografice în care sunt amplasate (litoral, zone montane, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii 
de arhitectură). 
 - Construcţii amplasate în vecinătatea obiectivelor speciale ale MApN, MI, SRI, în 
zona de frontieră, etc. 

  Utilizări interzise 
 Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin 
documentaţii aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv, pentru 
alte obiective. 
 

Art. 5 - Suprafeţe împădurite   

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră 
este interzisă. în mod excepţional cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate 
se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi 
culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea 
unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră. 
(2) Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la 
liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi 
al Ministerului Turismului. 
(3) Delimitarea pe judeţe a terenurilor cu destinaţie forestieră, stabilită, în condiţiile legii, de 
către organele de specialitate ale administraţiei publice, se comunică consiliilor judeţene 
prin ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului. 

  Utilizări permise 
 Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute de Legea nr. 
26/1996 - Codul silvic la art. 54 şi 74. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Construcţii şi amenajări specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri şi 
căi ferate forestiere, făzănării, păstrăvării, etc.). 
 Construcţii pentru turism, amplasate numai la liziera pădurii. 
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  Utilizări interzise 
 Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia celor prevăzute de lege (Codul 
silvic art. 54 şi art. 74). 
  

Art. 6 - Resursele subsolului 
 
(1) Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii, care conţin resurse 
identificate ale subsolului, este interzisă. 
(2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării 
resurselor identificate ale subsolului, se face de către consiliile judeţene sau consiliile 
locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate. 
(3) în cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităţii, modalitatea exploatării 
acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. 
(4) Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se 
comunică la consiliile judeţene prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale, pentru fiecare judeţ. 

  Utilizări permise 
 Construcţii industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale 
subsolului. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Lucrări inginereşti necesare protecţiei perimetrelor de exploatare (îndiguiri, devieri 
de cursuri de ape, consolidări de maluri, etc.). 
 Lucrări de explorare şi exploatare din zonele cu resurse identificate în intravilanul 
localităţii vor face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. 

  Utilizări interzise 
 Orice fel de construcţii cu caracter definitiv, cu excepţia celor necesare exploatării, 
prelucrării şi transportului resurselor valorificate ale subsolului. 
 

Art. 7 - Resurse de apă şi platforme meteorologice 
 
(1) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de 
apă şi în cuvetele lacurilor este interzisă cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor 
necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi 
lucrărilor de gospodărire a apelor. 
(2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul 
primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare 
a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de 
malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor. 
(3) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor 
meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului. 
(4) Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza avizului organelor de specialitate ale 
administraţiei publice. 

  Utilizări permise 
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 Platforme meteorologice, captări de apă, lucrări pentru prevenirea şi combaterea 
acţiunilor distructive a apelor. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a 
cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a 
măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a 
lucrărilor de gospodărire a apelor şi a platformelor meteorologice, cu avizul primarilor şi al 
autorităţilor competente în gospodărirea apelor. 

  Utilizări interzise 
 Orice fel de construcţii în zonele de protecţie severă a platformelor meteorologice şi 
ale captărilor de apă. 
 

Art. 8 - Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspefct arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-
plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. - depreciază valoarea peisajului, 
este interzisă. 
(2) 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 Ministerului Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului. 
(3) Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, 
acele zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică 
şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea 
calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

  Utilizări permise 
 Lucrări de utilitate publică de interes naţional sau local, autorizate în cazuri 
excepţionale în condiţiile Legii nr. 18/1991, art. 71, alin. 2. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 în zonele naturale protejate de interes naţional delimitate prin studii de specialitate 
şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, construcţiile se 
autorizează cu avizul conform al MLPAT şi MAPPM. 
 Prescripţiile se stabilesc în funcţie de regimul de protecţie instituit al zonei 
respective în funcţie de tipurile de activităţi admise în mod tradiţional. Aceste prescripţii vor 
fi conţinute în avizul conform al MLPAT şi MAPPM. 
 în zonele naturale protejate de interes local, delimitate de autorităţile administrative 
publice locale pe baza documentaţiei avizate de Academia Română, construcţiile se 
autorizează cu prescripţii ce ţin seama de respectarea măsurilor şi normele de protecţie 
stabilite la nivel local. Pentru categoriile de construcţii menţionate de lege se pot cere 
studii de impact asupra mediului, în vederea autorizării. 

  Utilizări interzise 
 Construcţii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim 
special de protecţie (zone umede, zone de coastă, zone montane sau forestiere, rezervaţii 
şi parcuri naturale, etc.) precum şi a zonelor peisagistice cu o valoare deosebită, mai ales 
în cazul când construcţiile propuse au o volumetrie şi un aspect arhitectural ce depreciază 
valoarea peisajului. Interdicţia se poate stabili în urma studiilor de impact, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 137/1995. 
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Art. 9 - Zone construite protejate 

 
(1) 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 Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. 
(2) 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 la alin. (1). 
(3) 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. 

  Utilizări permise 
 Lucrări de utilitate publică de interes naţional pe baza documentaţiilor specifice 
aprobate de organele competente. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, 
cu condiţia respectării prescripţiilor conţinute în avizele conform ale organelor 
administraţiei publice centrale specializate, în cazul zonelor care cuprind valori de 
patrimoniu cultural construit de interes naţional, declarate ca atare (inclusiv clădiri şi situri 
cu statut de muzeu). 
 în zonele cu patrimoniu construit de interes local, delimitate prin hotărârea 
consiliului judeţean, autorizarea construcţiilor se face cu respectarea strictă a avizelor 
serviciilor publice descentralizate ale MLPAT şi Ministerului Culturii. 

  Utilizări interzise 
 Orice fel de construcţii şi amenajări care, prin funcţiune, configuraţie arhitecturală 
sau amplasament compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban 
existent sau afextează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. 
 în sprijinul măsurilor de protecţie a vizibilităţii obiectelor şi zonelor, pot fi utilizate 
atât prevederile articolului 18 din OG nr. 68/1994, cât şi art. 622 din Codul Civil (servitutea 
de a nu zidi pe un fod - "non aedificandi" - sau de a nu zidi decât până la o înălţime 
determinată - "non altius tollendi"). 
 

Art. 10 - Expunerea la riscuri naturale 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este 
interzisă. 
(2) în sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, 
nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de 
zăpadă, deslocări de stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare 
judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale 
administraţiei publice. 

  Utilizări permise 
 Construcţii şi amenajări de orice fel, ce au drept scop limitarea riscurilor naturale 
(lucrări hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea viiturilor, staţii hidrometeorologice, 
seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase, sisteme 
de irigaţii şi desecări, lucrări de combatere a eroziunii de adâncime, etc.). 

  Utilizări permise cu condiţii 
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 Orice fel de construcţii şi amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 şi 
a normelor şi prescripţiilor tehnice specifice, referitoare la rezistenţa şi stabilitatea 
construcţiilor, siguranţa în exploatarea şi igiena şi sănătatea oamenilor, în zonele cu grad 
de seismicitate ridicat, pe terenuri expuse la umezire, macroporice, în zonele de frig, cu 
pânză freatică agresivă, neprecizate în prezentul articol. 
 Se admit de asemenea construcţii pe terenurile menţionate în alin. (2) al art. 10, cu 
condiţia eliminării factorilor naturali de risc prin lucrări specifice (desecări, consolidări ale 
terenului, etc.), aprobate de autoritatea competentă în protecţia mediului, sau alte 
organisme interesate, după caz. 

  Utilizări interzise 
 Construcţii şi amenajări în zonele expuse la riscurile naturale menţionate în alin. (2) 
ale prezentului articol, precum şi în alte zone în care nu sunt posibile, sau nu sunt admise, 
de către autorităţile competente în protecţia mediului, lucrările de eliminare a factorilor de 
risc pentru construcţii. 
 Delimitarea zonelor de risc este necesară, întrucât acţiunile de prevenire sau 
bazate pe cunoaşterea detaliată şi acceptată a diferitelor grade de risc. 
 Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza 
studiilor de specialitate avizate ale organelor administraţiei publice specializate. Zonele 
delimitate se preiau în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi se înscriu în 
cadastru. 
 

Art. 11 - Expunerea la riscuri tehnologice 

 
(1) 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. 
(2) 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. 
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept scop 
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

  Utilizări permise 
 Orice fel de construcţii şi amenajări care au drept scop prevenirea riscurilor 
tehnologice şi limitarea efectelor acestora (piliere de siguranţă, lucrări de consolidare a 
malurilor la exploatările de suprafaţă a resurselor minerale, lucrări de marcvare şi reperare 
a reţelelor de conducte şi cabluri în localităţi, accese pentru intervenţia rapidă în caz de 
incendii sau explozii, etc.). 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Toate tipurile de construcţii, cu condiţia respectării servituţilor de utilitate publică 
existente sau propuse, pentru reţele tehnico-edilitare, căi de comunicaţie, explorarea şi 
exploatarea resurselor subsolului, apărarea ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale 
precum şi a exigenţelor Legii nr. 10/1995 privind rezistenţa, stabilitatea, siguranţa în 
exploatare, rezistenţa la foc, protecţia împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor şi 
protecţia mediului. 

  Utilizări interzise 
 Toate tipurile de construcţii amplasate în zonele de protecţie stabilite prin norme 
sanitare şi de protecţie a mediului, ale unităţilor industriale, agricole sau de altă natură, în 
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zonele cu servituţi legal instituite pentru lucrările publice generatoare de riscuri 
tehnologice, în vecinătatea depozitelor de combustibil şi materiale explozibile, etc. 
 

Art. 12 - Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice 

 
(1) 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. 
(2) Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice se stabileşte prin 
ordin comun al ministrului industriilor, ministrului agriculturii şi alimentaţiei, ministrului 
apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, ministrului sănătăţii, ministrului transporturilor, 
ministrului apărării naţionale şi ministrului de interne. 

  Utilizări permise 
 Orice fel de construcţii şi amenajări care au ca scop diminuarea sau eliminarea 
riscurilor tehnologice. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Construcţiile şi amenajările care îndeplinesc condiţiile de realizare şi funcţionare 
conform cerinţelor acordului de mediu şi sunt compatibile cu funcţiunea stabilită pentru 
zona respectivă prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea a teritoriului aprobate 
conform legii. 

  Utilizări interzise 
 Construcţiile şi amenajările incopatibile cu funcţiunea dominantă stabilită pentru 
zona respectivă pe baza documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate 
conform legii. 
 

Art. 13 - Asigurarea echipării edilitare 

 
(1) 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. 
(2) 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. 

  Utilizări permise 
 Orice construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă 
cu capacitate corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de 
finanţare asigurate de administraţia publică, de investitorii interesaţi sau care beneficiază 
de surse de finanţare atrase potrivit legii. 

  Utilizări admise cu condiţii 
 Construcţiile vor fi executate după stabilirea, prin contact prealabil, a obligaţiei 
efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferente (în parte sau total), de către investitorii 
interesaţi. 

  Utilizări interzise 
 Orice construcţii care, prin dimensiuni, destinaţie şi amplasare faţă de zonele cu 
echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial şi capacitate) presupun 
cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesaţi. 
 Autorizarea construirii în urma stabilirii condiţiilor contractuale de realizare a 
lucrărilor edilitare de către investitorii interesaţi se va face numai în cazul în care, din 
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corelarea cu celelalte reguli de bază, rezultă că terenul este construibil şi există condiţii de 
asigurare a echipării edilitare necesare. 
 

Art. 14 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de 
urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut 
urban şi conformare spaţială proprie. 
(2) Condiţia de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul 
localităţii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

 

Art. 15 - Procentul de ocupare a terenului 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare al 
terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la prezentul 
regulament. 
  

Art. 16 - Lucrări de utilitate publică 

 
(1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de 
amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de 
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 

 

Art. 17 - Orientarea faţă de punctele cardinale 

 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 
recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul 
regulament. 

 

Art. 18 - Amplasarea faţă de drumuri publice 

 
(1) în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate 
ale administraţiei publice: 

(a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi 
de exploatare; 
 (b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie 
(inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.); 
 (c) 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 ori construcţii de acest gen. 
(2) în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile 
de siguranţă şi fâşiile de protecţie. 
(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu 
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 
(4) în sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de 
vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară 
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pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine 
de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană.  

  Utilizări permise 
 Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza 
planurilor urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale 
administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie.     

   Utilizări admise 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 
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 la aceste 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 pe drumurile publice sau prezintă 
riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor. în acest 
sens se interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de reclamă 
publicitară. 

 

Art. 19 - Amplasarea faţă de căi navigabile existente 
şi cursuri de apă potenţial navigabile 

 
(1) în zona căilor navigabile şi a cursurilor de apă potenţial navigabile se pot autoriza, cu 
avizul conform al Ministerului Transporturilor, următoarele lucrări: 
 a) construcţii şi instalaţii aferente căilor navigabile, de deservire, de întreţinere 
şi de exploatare; 
 b) semnale vizuale, auditive şi faruri, precum şi alte amenajări referitoare la 
siguranţa navigaţiei; 
 c) construcţii pwentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de 
depozitare, drumuri de circulaţie, clădiri, construcţii hidrotehnice pentru şantiere navale, 
gări fluviale şi alte lucrări similare;  
 d) traversări sau subtraversări ale căilor navigabile şi ale canalelor şi cursurilor de 
apă potenţail navigabile cu conducte de presiune (apă, gaze, ţiţei, abur) de linii electrice şi 
de telecomunicaţii, precum şi traversările cu poduri şi lucrările de amenajări 
hidroenergetice şi de artă; 
 e) adăposturi de iarnă pentru nave, staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de 
energie; 
 f) instalaţii de captare a apei din albia căilor navigabile şi instalaţii de evacuare a 
apelor reziduale sau de altă natură; 
 g) apărări de maluri de orice natură, diguri longitudinale şi transversale şi alte lucrări 
asimilare. 
(2) în sensul prezentului regulament, prin zona fluvială se înţelege fâşia de teren situată în 
lungul ţărmului apelor interioare navigabile sau potenţial navigabile. Zona fluvială se 
stabileşte de către autoritatea de stat competentă, potrivit legii. 
 în porturi, zona căilor navigabile coincide cu incinta portuară.   
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Art. 20 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR 

 
(1) în zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului 
Transportului: 
 a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii 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. 
(2) Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată 
în intravilan se autorizează cu avizul Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor 
Ferate Române" şi al Ministerului Transporturilor. 
(3) în sensul prezentului regulament, prin zonă 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.R.F., situată de o parte şi de alta a căii ferate. 
(4) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care afectează 
zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei 
Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" şi al Ministerului 
Transporturilor, şi anume: 
 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. 
(5) în zona de protecţie a infrastructurii tarnsporturilor se interzic: 
 a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii 
care împiedică 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 materiale 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 incendii sau explozii. 
(6) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniului 
Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", pentru lucrările de 
interes public, atât în intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul Regiei Autonome 
"Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" şi al Ministerului Transporturilor. 
 

Art 21 - Amplasarea faţă de aeroporturi 

 
 Autorizarea executării construcţiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor 
şi a culoarelor de siguranţă stabilite conform legii se face cu avizul conform al Ministerului 
Transporturilor. 

  Utilizări permise 
 Construcţiile şi amenajările necesare activităţilor de decolare-aterizare. 

  Utilizări permise cu condiţii 
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 Construcţiile şi instalaţiile destinate activităţilor aeronautice, cu respectarea 
normelor tehnice stabilite de organele administraţiei publice centrale specializate. 
 Construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii decât cele aeronautice, cu condiţia 
respctării normelor de protecţie acustică, precum şi a limitărilor de înălţime şi a retragerilor 
faţă de diversele componente ale zonelor de siguranţă ale terenurilor de aeronautică, 
înscrise în avizul conform emis de autoritatea competentă. 
 Construcţiile admise vor fi în sisteme de zi şi de noapte. 

  Utilizări interzise 
 Amplasarea de lucrări, construcţii sau instalaţii care prin natura lor, sau datorită 
procesului de funcţionare pot periclita siguranţa zborurilor (obiective care produc fum sau 
ceaţă artificială, substanţe nocive, radioactive sau rău mirositoare; sisteme de iluminat 
care să perturbe identificarea sistemelor de balizare a zonei; surse de energie electrică 
sau unde radio producătoare de perturbaţii în instalaţiile de protecţie a navigaţiei aeriene 
(unităţI de morărit, silozuri, depozite, magazii, decantoare, etc.). 
 Amplasarea construcţiilor a căror destinaţie este incompatibilă cu vecinătatea 
aeroporturilor conform prevederilor Anexei nr. 1 a prezentului Regulament este interzisă. 
 

Art. 22 - Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanţa de 500 m 
faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat, către interior. 
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) punctele de control pentru trecerea frontierei, 
cu construcţii-anexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii care se pot amplasa 
cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice şi cu respectarea 
prevederilor legale privind frontiera de stat a României. 

  Utilizări permise cu condiţii 
 Construcţiile prevăzute de articolul 22 alin. (2) al Regulamentului general de 
urbanism, cele prevăzute de Legea nr. 56/1992 la art. 54, precum şi cele prevăzute de 
Legea nr. 18/1991 art. 2 pct. (d), cu avizul conform al organelor administraţiei publice de 
specialitate. 

  Utilizări interzise 
 Lucrările de construcţii şi amenajări specifice localităţilor amplasate în extravilanul 
acestora la o distanţă mai mică de 500 m faţă de fâşia de protecţie a frontierei. 
 Construcţiile şi amenajărilor poluante cu efect transfrontieră. 
 

Art. 23 - Amplasarea faţă de aliniament 

 
(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acestea, după cum 
urmează: 
a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la 
aliniamentul clădirilor existente; 
b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă 
coerenţa şi caracterul fronturilor stradale. 
(2) în ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 
depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai 
apropiat punct al aliniamentului opus. 
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 
urbanistic zonal aprobat conform legii. 
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(4) în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul 
privat şi domeniul public. 
 

Art. 24 - Amplasarea în interiorul parcelei 

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

Art. 25 - Accese carosabile 

 
(1) 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. 
(2) în mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 
(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 
nr. 4 la prezentul regulament. 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora. 

  Utilizări permise 
 Construcţiile ale căror accese carosabile ( direct sau prin servitute) respectă 
normele de siguranţă şi fluenţă a traficului, în condiţiile avizului administratorului drumului. 

  Utilizări admise cu condiţii 
 Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin 
servitute) sau cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenţia mijloacelor de 
stingere a incendiilor, cu condiţia obţinerii unitătii teritoriale de pompieri, conform 
prevederilor alin. (2) al prezentului articol. 

  Utilizări interzise 
 Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 
 

Art. 26 - Accese pietonale 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai 
dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
(2) în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege 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. 
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu 
handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

  Utilizări permise 
 Construcţii şi amenajări la care se asigură accese pietonale, precum şi construcţii 
de accese şi căi pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în 
funcţie de mărimea fluxului de pietoni care asigură deplasarea acestora în condiţii de 
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confort şi de siguranţă. Se vor avea în vedere şi exigenţele impuse de circulaţia 
persoanelor cu handicap. 

  Utilizări admise cu condiţii 
 Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituţi de utilitate 
publică cum sunt: 
 - accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăţi private (servitute de trecere); 
 - accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux sau în funcţie de alte 
condiţii, etc. 

  Utilizări interzise 
 Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute 
accesele pietonale. 
 Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de 
accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului 
urbanistic al zonei. 
 

Art. 27 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de 
energie electrică. 
(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor 
administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 
a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare 
şi de protecţie a mediului; 
b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul 
local, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 
(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (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. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării 
construcţiilor în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 
 

Art. 28 - Realizarea de reţele edilitare 

 
(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează 
de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 
contractelor încheiate cu consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 
   

Art. 29 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune 
altfel. 
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt 
proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune astfel. 
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(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în 
proprietatea publică. 

 

Art. 30 - Parcelarea 

 
(1) 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. 
(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai 
dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: 
 a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru 
clădiri izolate sau cuplate; 
 b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de 
minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 
 c) adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile 
alin. (2). 
 

Articolul 31 - înălţimea construcţiilor 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 
învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult 
de două niveluri clădirile învecinate. 
(2) în sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate 
alăturat, de aceeaşi parte a străzii. 
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 
urbanistic zonal, aprobat conform legii. 
  

Art. 32 - Aspectul exterior al construcţiilor 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, 
intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile generale acceptate 
ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 
 

Art. 33 - Parcaje 

 
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se 
emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
(2) Prin execepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de 
parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale 
consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament. 
 



a

 S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 

E-mail:office@habitatproiect.ro    Fax:0232-267591 

PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA Piese 

scrise 

 

Pag. 
92/ 

94 
 

Contract nr.:15404/ 2008             Vol.:II RLU       cod: 15404/2008/RLU/II 

 

 

 Art. 34 - Spaţii verzi şi plantate 

 
(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 
plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform anexei nr.6 la 
prezentul regulament. 
 

Art. 35 - împrejmuiri 

 
(1) în condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea uermătoarelor categorii 
de împrejmuiri: 
 a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea 
unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 
 b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor 
aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor 
urbanistice. 
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi 
în cazul aspectului exterior al construcţiei. 
 

Art. 36 - Autorizarea directă 

 
(1) Regulamentele locale de urbanism vor urmări detalierea articolelor cuprinse în 
prezentul regulament, conform condiţiilor specifice fiecărei localităţi şi caracteristicilor 
unităţilor teritoriale de referinţă. 
(2) Până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, autorizarea executării construcţiilor se va face numai în condiţiile stabilite de 
prezentul regulament. 
  

Art. 37 - Destinaţia unui teren sau a unei construcţii 

 
 în sensul prezentului regulament, prin destinaţia unui teren sau a unei construcţii se 
înţelege modul de utilizare a acestora, conform funcţiunii prevăzute în reglementările 
cuprinse în planul de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 
  

Art. 38 - Organele administraţiei publice competente 

 
 Organele administraţiei publice competente la care se face trimitere în prezentul 
regulament, pentru a da avize în procedura de eliberare a autorizaţiilor, se determină 
periodic, în funcţie de organizarea concretă a administraţiei publice, prin ordin comun al 
ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al şefului Departamentului pentru 
Administraţie Publică Locală. 

 

Art. 39 - Litigiile 

 
 Litigiile dintre solicitanţii de autorizaţii şi autorizaţiile administraţiei publice sunt de 
competenţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ. 
 

Art. 40 - Anexele regulamentului 
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 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
 

 Pentru a veni în sprijinul activităţii de autorizaredirectă, precum şi în al celei de 
elaborare a documentaţiilor de urbanism, GHIDUL REGULAMENTULUI GENEREAL DE 
URBANISM  cuprinde şase anexe la articolele ce îl alcătuiesc, conţinând reguli şi norme 
referitoare la modul de ocupare al terenului şi la condiţiile de amplasare şi conformare a 
construcţiilor şi amenajărilor după cum urmează: 
 
Anexa 1: Amplasarea construcţiilor, în funcţie de destinaţia acestora în cadrul 
localităţii. 
Anexa 2: Procentul de ocupare al terenului. 
Anexa 3: Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale. 
Anexa 4: Accese carosabile. 
Anexa 5: Parcaje. 
Anexa 6: Spaţii verzi şi plantate. 
 

 Pentru prezentul Regulament Local de Urbanism Anexele 16 sunt prezentate 
detaliat în Capitolul II. Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor şi Capitolul 
IV. Prevederi la nivelul zonelor funcţionale din intravilan. 

 
 

 

 

ÎNTOCMIT,    
Arh. Elena Dimitriu  

 


