ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
nr. ……din ………..2017
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul
municipiului Galaţi, U.T.R. 17 si 19, zona delimitata la nord de calea ferata,
la sud de strada Dr. Mihail Petrini Galatzi, la vest de strada Drumul Viilor
si cale ferata, la est de strada Ionel Fernic.
Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: …………………..
Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
…………………………..;
Având în vedere expunerea de motive nr. ………………….., a iniţiatoruluiPrimarul Municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul de specialitate nr. ………………………, al Instituţiei
Arhitect Şef;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism şi amenajarea
teritoriului, lucrări publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător;
Având în vedere dispoziţiile art. 56, alin. (1), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 56, alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare si
punctul 29 alin. (2) si alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328 / 25.07.2013, modificata
si completata cu H.C.L. nr. 317 / 27.08.2015 privind Regulamentul de organizare si
functionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, din cadrul
Primariei municipiului Galati;
Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011
privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului;

Având în vedere dispoziţiile art. 43 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c”
coroborate cu dispoziţiile art. 63, alin. (1), lit. ”d”, alin. 5, lit. ”f”, din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului înregistrat
sub nr. 52696/12.05.2016, al documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul
situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 17 si 19, zona delimitata la nord de
calea ferata, la sud de strada Dr. Mihail Petrini Galatzi, la vest de strada Drumul
Viilor si cale ferata, la est de strada Ionel Fernic, individualizat în Anexa 1 care face
parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 2 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în
intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 17 si 19, zona delimitata la nord de calea
ferata, la sud de strada Dr. Mihail Petrini Galatzi, la vest de strada Drumul Viilor si
cale ferata, la est de strada Ionel Fernic, beneficiar Vulpe Marian Ionel,
individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a
reţelelor şi echipamentelor urbane se vor aplica în concordanţă cu prevederile
prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu dispoziţiile Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal este de doi ani
sau pana la aprobarea unei noi documentatii de urbanism. Valabilitatea prevederilor
din documentaţia de urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au
început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.
Art. 5 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.
Art. 6 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi
publicitatea prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galaţi,
Radu Octavian Kovacs

VULPE MARIAN – IONEL
1 DECEMBRIE 1918
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Depunere documentatie PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de :
CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud);
STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est),
generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN”
MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103– Mun. Galati,
beneﬁciar VULPE MARIAN – IONEL, pentru aprobare prin HCL.
Anexez prezentei solicitari 4 exemplare documentatie PUZ (3 exemplare format analogic si 1 exemplar format
digital - CD).
Documentatia P.U.Z. contine ___________ ﬁle si cuprinde :
– piese scrise : memoriu de prezentare ; regulament local de urbanism
– piese desenate :
U0a - U0c : Incadrare in teritoriu
U1a - U1g : Situatie existenta
U2 : Reglementari urbanistice
U3 : Reglementari edilitare
U4 : Proprietatea asupra terenurilor
U5 : Posibilitati de mobilare urbanistica
- anexe :
* Certiﬁcat de Urbanism
* Aviz de intitiere PUZ
* Aviz CTATU
Va rog ca eventualele adrese, solicitari sau cereri
* Dovada achitarii taxei RUR
de completari ce au legatura cu prezenta
* Titlul de proprietate asupra imobilului
documentatie sa ﬁe transmise si catre proiectantul
* Extras de carte funciara
general al lucrarii, la urmatoarea adresa :
* aviz apa canal
* aviz alimentare cu energie electrica
S.C. SUPERCONCRET S.R.L.
* aviz gaze naturale
Mun. Galati
* aviz salubritate
Str. BRAILEI Nr. 163
* punct de vedere / aviz securitate la incendiu
Bl. A4, Ap. 8 / 12
* aviz sanatatea populatiei
tel : 0747.27.98.28
* acord notarial vecini (activitate)
email : ofﬁce@supercon.ro
* aviz siguranta circulatiei
* aviz reparatii si intretinere strazi
* punct de vedere mediu
* studiu de circulatie
* studiu geotehnic pentru teritoriul PUZ
* studiu geotehnic pentru lotul care a generat PUZ
* plan topograﬁc vizat OCPI pentru teritoriul PUZ
* plan topograﬁc vizat OCPI pentru lotul care a generat PUZ

Home'Bank
Hold Transaction
ING Bank N. V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745, Bucuresti, Romania;
Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU
CIF.: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax.: + 40 21 222 14 01
Atanasia Mandru

Account Type:

Str. Traian, Nr. 34, Bl. 40APT, Sc. 4, A
Galati, 800049, RO

Account number: RO08INGB0000999905088708

Current Account

Currency:

RON

Client Code:

2060644

Date

Transaction Details

Debit

02 August 2017

Domestic Payment

502.00

Credit

Beneficiary:REGISTRUL URBANISTILOR RO/17244352
Beneficiary Account:RO12TREZ70020F305000XXXX
Tranzaction Details:17244352 Taxa RUR 110Euro PUZ VULPE MARIAN

DISCLAIMER
The above list contains Lei or Other Currencies payments which you have authorized, but which were not yet executed by the bank due to
various reasons (e.g. transactions were authorized after the cut off time, meaning the hour until which payments are received by the Bank
to be executed or because ING Bank did not receive from the traders bank statement request for card transactions).
Please, take into consideration the fact that between the payment authorization date and the payment execution date of ING Bank, your
account may be charged with various amounts representing insurance rates, taxes, commissions or other amounts owed to ING Bank,
and in this case there is the risk of non-execution of the pending transactions. In case of pending transactions, ING Bank pays you
interest rate for those specific amounts.
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PLAN URBANISTIC ZONAL
TITLU PROIECT:

BENEFICIAR:

PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de :
CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud);
STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est),
generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN”
MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103
VULPE MARIAN–IONEL – Mun. Galati

SC

SUPERCONCRET SRL

PROIECTARE si CONSULTANTA CONSTRUCTII
J 17 / 1074 / 2015 – www.supercon.ro
Adresa: Str. Brailei nr.163, Bl.A4, Ap.8/12, OP.6, cod 800309, Galati, Romania
Cod unic de inregistrare: 34948285
Tel / Fax : +40 (236) 437 777
Mobil: +40 (745) 541 141
+40 (722) 336 648
E-mail: office@supercon.ro

2

SC

SUPERCONCRET SRL

PROIECTARE si CONSULTANTA CONSTRUCTII
J 17 / 1074 / 2015 – www.supercon.ro
Adresa: Str. Brailei nr.163, Bl.A4, Ap.8/12, OP.6, cod 800309, Galati, Romania
Cod unic de inregistrare: 34948285
Tel / Fax : +40 (236) 437 777
Mobil: +40 (745) 541 141
+40 (722) 336 648
E-mail: office@supercon.ro

FOAIE DE GARDA

TITLU PROIECT :

PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de :
CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud);
STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL
FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI
IMPREJMUIRE TEREN”, MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR
NR. 103

PROIECT Nr:

367 / 2015

BENEFICIAR:

VULPE MARIAN–IONEL – Mun. Galati

PROIECTANT:

S.C. SUPERCONCRET S.R.L.
director - ing. Costel CRETOIU

TABEL RESPONSABILITATI
SEF PROIECT :

arh. Ion RADI

PROIECTANT URBANISM :

drd.m.urb. Atanasia MANDRU (STOICA)

PROIECTANT RETELE EDILITARE :

ing. Sebastian PATRAS

DESENATOR :

drd.m.urb. Atanasia MANDRU (STOICA)
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BORDEROU

A.

B.

PIESE SCRISE


Foaie de garda



Borderou general



Volumul 1 – MEMORIU DE PREZENTARE



Volumul 2 – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.



Anexe

PIESE DESENATE


U0a – U0c : Incadrare in teritoriu



U1a – U1g : Situatie existenta



U2a – U2b : Reglementari urbanistice



U3 : Reglementari edilitare



U4 : Proprietatea asupra terenurilor



U5a – U5b : Posibilitati de mobilare urbanistica

Intocmit,
drd. master urbanist
Atanasia MANDRU (STOICA)
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CUPRINS
VOLUMUL I – MEMORIU DE PREZENTARE
1.

INTRODUCERE
1.1
1.2
1.3

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.

EVOLUTIA ZONEI .....................................................................................................................................
INCADRARE IN LOCALITATE ...................................................................................................................
ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ...................................................................................................
CIRCULATIA ...............................................................................................................................................
OCUPAREA TERENURILOR ....................................................................................................................
ECHIPARE EDILITARA .............................................................................................................................
PROBLEME DE MEDIU..............................................................................................................................
OPTIUNI ALE POPULATIEI .......................................................................................................................

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI ...................................................................................
OBIECTUL LUCRARII ................................................................................................................................
SURSE DOCUMENTARE ..........................................................................................................................

CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ...............................................................................
PREVEDERI ALE P.U.G. ............................................................................................................................
VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL .................................................................................................
MODERNIZAREA CIRCULATIEI ................................................................................................................
ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI ..........
DEZVOLTARE EHIPARII EDILITARE .......................................................................................................
PROTECTIA MEDIULUI .............................................................................................................................
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA ........................................................................................................

CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE
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CUPRINS
VOLUMUL II – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.
I.

DISPOZITII GENERALE
I.1.
I.2.
I.3.

II.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
II.1.
II.2.
II.3.
II.4
II.5
II.6
II.7

III.

ROLUL R.L.U. ............................................................................................................................................
BAZA LEGALA A ELABOARII ....................................................................................................................
DOMENIUL DE APLICARE .......................................................................................................................

REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI
NATURAL SI CONSTRUIT ........................................................................................................................
REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC
REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII .........................................................
REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII ...................................................
REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA ..................................................................................
REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII ..........
REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI ........................................

ZONIFICARE FUNCTIONALA
III.1

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE ................................................................................................

IV.

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNTIONALE

V.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA
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Volumul 1

MEMORIU DE PREZENTARE
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1.

INTRODUCERE
1.1

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA LUCRARII :

PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul
delimitat de : CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL
PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE
FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de
obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE
TEREN”, MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR.
103

BENEFICIAR :

VULPE MARIAN–IONEL – Mun. Galati

PROIECTANT GENERAL :

S.C. SUPERCONCRET S.R.L. – Galati
arh. Ion RADI

SUBPROIECTANTI, COLABORATORI :

drd. m. urb. Atanasia MANDRU (STOICA)

DATA REVIZUIRII :

1.2

august 2017

OBIECTUL P.U.Z.
1.2.1

Solicitari ale temei program

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica detaliata și asigura corelarea dezvoltarii
urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General a unei zone delimitate din teritoriul localitații conform
prevederilor din Legea nr. 350 / 2001 actualizata la 15.07.2013 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul.
Obiectul prezentei documentații consta in intocmirea unui proiect in faza P.U.Z. pentru arealul delimitat de :
CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR.
IONEL FERNIC (est), declanșat de obiectivul SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN, aflat in intravilanul Mun.
Galati, Str. Drumul Viilor Nr. 103, in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 168 din 17.02.2017 eliberat de Primaria
Municipiului Galați.
Suprafata de teren ce a generat P.U.Z. insumeaza 1053 mp si reprezinta proprietatea beneficiarului VULPE
MARIAN–IONEL.
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Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul dupa o analiza tehnico – economica și
funcțional – estetica a zonei, ținand seama de aspectul social, ecologic, economic și juridic a situației existente.
Beneficiarul dorește sa realizeze obiectivul SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN.
Prin Avizul de Initiere nr. 1 / ASMG din 10.04.2017 emis de Primaria Municipiului Galați se propune spre studiul
P.U.Z. o suprafața de 123333 mp.
1.2.2

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona sudiata

Zona de studiu este in prezent destructurata, fapt pentru care se considera necesar introducerea de functiuni
noi, tinand cont de activitatile existente, precum si o revitalizare a zonei din punct de vedere configurativ – spatial si
functional. Prin elaborarea si aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. pentru aceasta zona, se urmareste cresterea
calitatii spatiului urban, ridicarea nivelului de dotare si echipare, optimizarea accesibilitatii la functiunile existente,
imbunatatirea imaginii urbane create de fondul construit, toate acestea urmarind convergenta spre modernizarea unei
zone pentru locuinte inalte importante din Mun. Galati.
Pentru atingerea acestor obiective se vor prevedea interventii corective cum ar fi :
 Restructurarea zonei si eliminarea constructiilor provizorii private existente pe domeniul public / privat al
Mun. Galati
 Reorganizarea / refacerea amenajarilor exterioare, a spatiilor plantate, a locurilor de joaca pentru copii si a
zonelor destinate parcarii autovehiculelor
 Extinderea si completarea echipamentelor tehnico – edilitare publice deficitare
 Ameliorarea aspectului cladirilor si amenajarilor
 Stabilirea zonelor non-aedificandi, in functie de cerintele specifice (zone de protectie cai ferate, taluzuri,
zona de protectie sanitara, zona de protectie a infrastructurii)
Se impune corelarea prezentei documentatii P.U.Z. cu urmatoarele documentatii :
 „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA
DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015.
 PLAN URBANISTIC ZONAL FILESTI – aflat in curs de avizare / aprobare
1.3

SURSE DOCUMENTARE
1.3.1

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

Anterior prezentei documentatii s-au elaborat urmatoarele studii si proiecte :
 Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a
Municipiului Galati
 P.U.D. „Spatiu comercializare produse agricole” – Str. Drumul Viilor Nr. 101A – beneficiar GINGHINA
NICOLAE., aprobat prin H.C.L.G. nr. 357 / 25.09.2014
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1.3.2

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Concomitent cu prezenta documentatie s-au intocmit urmatoarele studii de fundamentare :
 Plan topografic
 Studiu geotehnic
 Studiu de circulatie
1.3.3

Date statistice

Nu este cazul.
1.3.4

Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea
urbanistica a zonei

Nu este cazul.

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1

EVOLUTIA ZONEI
2.1.1

Date privind evolutia zonei

Zona cuprinde in prezent urmatoarele functiuni majore :


locuinte colective cu regim de inaltime P+4E



spatii comerciale cu regim de inaltime P (parter)



unitati de invatamant cu regim de inaltime P+1E



terenuri arabile



terenuri curti constructii



cai de circulatie pietonala, carosabila si feroviara



spatii verzi amenajate
- gradini de proximitate – spatii plantate, locuri de joaca, terenuri de sport, spatii de socializare,
spatii de tranzit)
- spatii plantate aferente condominiilor
- plantatii de aliniament si protectie in lungul cailor de circulatie rutiera
- plantatii de protectie fata de infrastructura tehnica (taluz)

Se remarca tendinta generala de dezvoltare a zonei provenite din teren arabil, situata la nord-vestul arterei
Drumul Viilor, cu functiuni comerciale si de servicii in domeniul auto si al constructiilor.
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2.1.2

Caracteristici semnificative ale zonei, relationat e cu evolutia localitatii

Zona cuprinsa intre arterele Drumul Viilor, Ionel Fernic si Doctor Mihai Petrini Galatzi reprezinta tesut specific
de locuinte colective si dotari de proximitate. Astfel, putem intalni locuinte colective cu regim de inaltime P+4E – P+5E, o
unitate de invatamant P+1E si dotari comerciale dispuse fie la parterul unor blocuri de locuinte, fie in unitati individuale cu
regim de inaltime P (parter).
Zona situata la nord-vest de Str. Drumul Viilor provine din teren arabil si se afla in curs de dezvoltare. Aceasta
prezinta loturi cu forme regulate si neregulate, de mici si mari dimensiuni, unde se regasesc functiuni comerciale si de
servicii in domeniul auto si al constructiilor, gradini si baterii de garaje.
2.1.3

Potential de dezvoltare

Zona cuprinsa intre calea ferata si Str. Drumul Viilor prezinta potential de dezvoltare intrucat beneficiaza de mult
teren liber de constructii ce poate fi valorificat pentru edificarea de dotari de proximitate aferente locuintelor colective
cuprinse intre arterele Drumul Viilor, Ionel Fernic si Doctor Mihai Petrini Galatzi.
In vederea cresterii calitatii spatiului urban, ridicarea nivelului de dotare si echipare a zonei studiate, optimizarea
accesibilitatii la functiunile existente si imbunatatirea imaginii urbane create de fondul construit existent, se pot urmari
interventii corective cum ar fi :
 Restructurarea zonei si eliminarea constructiilor provizorii private existente pe domeniul public / privat al
municipiului Galati
 Reorganizarea / refacerea amenajarilor exterioare, a spatiilor plantate, a locurilor de joaca pentru copii si a
zonelor destinate parcarilor
 Extinderea si completarea echipamentelor tehnico-edilitare publice deficitare
 Ameliorarea aspectului cladirilor si amenajarilor
 Stabilirea zonelor non-aedificandi, in functie de cerintele specifice (zone de protectie CF, taluzuri, zona de
protectie sanitara, zona de protectie a infrastructurii)
2.2

INCADRARE IN LOCALITATE
2.2.1

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona de studiu se afla in in intravilanul Mun. Galaţi, in zona nord-vestica a orasului, respectiv in cartierul Micro
39. Terenul ce a generat P.U.Z. se afta la adresa Str. Drumul Viilor Nr. 103. Limita intravilanului cea mai apropiata de
zona de studiu se afla in zona de nord – nord-vest, la aproximativ 370 m.
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2.2.2

Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii,
cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general
etc.

Zona studiata este deservita de artere de circulatie de categoriile a III-a (Str. Drumul Viilor, Str. Ionel Fernic,
Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi) si a IV-a (strazi de deservire locala pentru locuintele colective cuprinse intre arterele Str.
Drumul Viilor, Str. Ionel Fernic si Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi). In sit nu exista artere cu folosinta exclusiv pietonala.
Str. Drumul Viilor Str. Ionel Fernic si Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi beneficiaza de transport in comun ce
asigura accesibilitatea cu restul orasului. Drumul Viilor asigura legatura cu Drumul de Centura ce bordeaza orasul pe
latura vestica. Strazile Ionel Fernic si Doctor Mihai Petrini Galatzi asigura accesibilitatea la nivelul cartierului Micro 39.
Echiparea edilitara este prezenta in toata zona studiata, pentru aproape toate tipurile de retele. In ceea ce
priveste servirea cu institutii de interes general, zona studiata are in componenta sa o institutie de invatamant, respectiv
Gradinita Nr. 60 „Arlechino”.
2.3

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.3.1

Relieful

Geomorfologic, zona studiata este situata pe terasa medie a Siretului, brazdata in aceasta zona de Valea Filesti.
Amplasamentul este situat pe malul drept al vaii Filesti, in partea superioara (de platou) a acestuia.
Geologic, terenul este constituit din depozite cuaternare de natura eoliana (loessuri) si aluvionara (prafuri, argile,
nisipuri).
2.3.2

Reteaua hidrografica

Municipiul Galati este incadrat de trei mari corpuri de apa, respectiv raul Siret la vest, fluviul Dunarea la sud-est
si lacul Brates la nord-est. Zona cercetata se caracterizeaza prin prezenta unei panze de apa subterana cantonata la
adancimi de cca. 12,50 m fata de cota terenului.
2.3.3

Clima

Zona apartine sectorului de clima temperat-continentala cu nuante excesive (ierni geroase si veri calduroas si
secetoase). Teritoriul este influentat direct de masele de aer continental de origine asiatica (iarna – uscate si reci ; vara –
calde sau foarte calde si uscate).
Vanturi:
 Sectorul nordic – Crivatul – 29% din frecventa anuala a vanturilor
 Sectorul sudic – 16% din frecventa anuala a vanturilor, prezent mai mult pe timpul verii
 Viteza medie a vantului = 4,1 m/s
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Temperatura :
 media anuala = 10,7ºC
 media maxima (iulie) = 28,5ºC
 media minima (ianuarie) = –4,8ºC
Precipitatii :
 reduse, oscileaza intre 400 mm si 500 mm anual
 media anuala = 485,7 mm/an
Presiunea medie :
 1008,4 mb, la nivelul statiei locale
Durata de stralucire a soarelui :
 186,2 ore / an
Adancimea de inghet :
 1,00 m (conform STAS 6054 / 1977)
Incarcari date de zapada :
 sk = 2,5 kN/m3 (conform CR 1-1-3 / 2012)
Incarcari date de vant :
 interval mediu de recurenta = 50 ani
 presiunea dinamica a vantului : qb = 0,60 kPa
2.3.4

Conditii geotehnice

Succesiunea litologica a terenului de fundare de pe amplasament :
 ±0,00 m ÷ -0,20 m : strat de umplutura de zgura
 -0,20 m ÷ -1,30 m : umplutura de pamant negru cu rare caramizi
 -1,30 m ÷ -7,00 m : strat de umpluturi de loess galben, pamant negru, cu rare caramizi, bucati de
beton compactate diferit (pe alocuri afanate)
 -7,00 m ÷ -7,50 m : strat de loess galben macroporic, sensibil la umezire grupa „B” (conform NP –
125 – 2010)
2.3.5

Riscuri naturale

Conform P.U.G. Galati, riscurile naturale in zona de studiu sunt reprezentate de alunecari de teren, datorate unui
taluz ce prezinta instabilitate 1:
 este necesar ca limita de construibilitate faţă de cornişa taluzurilor să se considere ca fiind egală cu
de 2 ori înălţimea taluzului respectiv
NOTA : extras din documentatia „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015
1
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 sunt necesare lucrări de modelare a geometriei taluzului, de asigurare a unei scurgeri corecte a
apelor provenite din precipitaţii, înierbări ale pantelor şi nu în ultimul rând o politică locală de protejare
a fondului de vegetaţie
 nerespectarea zonei de construibilitate în zonele taluzurilor poate oricând favoriza manifestarea de
pierdere a stabilităţii acestora
2.4

CIRCULATIA
2.4.1

Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul z onei, a circulatiei rutiere,
feroviare, navale, aeriene – dupa caz

Tipologia cailor de circulatie :
 zona de studiu prezinta cai de circulatie carosabila, pietonala si feroviara
 principalele artere de circulatie carosabila prezente in zona de studiu sunt Str. Drumul Viilor (in partea de
nord si nord-vest), Str. Ionel Fernic (in partea de est) si Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi (in partea de sud)
 calea de circulatie feroviara bordeaza zona de studiu pe laturile de nord si nord-vest si este reprezentata de
traseul caii ferate Galati – Braila
 zona studiata nu prezinta accesibilitate la cai de circulatie navala sau aeriana
Categoria tehnica a cailor de circulatie :
 zona de studiu prezinta cai de circulatie de categoria a III-a (strazi colectoare) pentru circulatiile perimetrale
(Str. Drumul Viilor, Str. Ionel Fernic si Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi) si cai de circulatie de categoria a
IV-a (strazi de folosinta locala) pentru circulatiile interioare
Starea fizica a cailor de circulatie :
 arterele Drumul Viilor, Ionel Fernic si Dr. Mihai Petrini Galatzi se prezinta in stare fizica buna
 restul cailor de circulatie din zona de studiu se prezinta in stare fizica medie, cu tendinta generala de
degradare
 punctual, caile de circulatie pietonala prezinta degradare accentuata (zona blocurilor de locuinte Y11 si A9)
Dimensionarea cailor de circulatie :
 caile de circulatie din zona de studiu prezinta in general profil corespunzator pentru buna desfasurare a
traficului, cu exceptii punctuale la nivelul arterelor de circulatie de categoria a IV-a (zona blocurilor de
locuinte A7, B7, C7, G, A9, B9, Y11)
Semnalizare rutiera :
 arterele de circulatie de categoria a IV-a nu prezinta semnalizare rutiera
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2.4.2

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre
tipurile de circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei,
necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor
artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu
probleme, prioritati

Capacitati de transport :
 Circulatii feroviare : transport persoane si marfuri pe directia Galati – Braila
 Circulatii carosabile : artere de categoria a III-a si a IV-a
 Circulatii pietonale : aferente cailor de circulatie carosabila si adiacente blocurilor de locuit / spatiilor verzi
aferente condominiilor
Greutati in fluenta circulatiei :
 Lipsa semnalizarii rutiere pe arterele de categoria a IV-a
 Dimensionarea necorespunzatoare a unor artere de categoria a IV-a pentru circulatie in ambele sensuri /
lipsa reglementarii de artere cu sens unic
Incomodari intre tipurile de circulatie :
 Nu este cazul
Incomodari intre tipurile de circulatie si alte functiuni ale zonei :
 Nu este cazul
Necesitati de modernizare a traseelor existente :
 Pe toata suprafata zonei de studiu se remarca necesitatea modernizarii spatiului destinat circulatiilor
carosabile si pietonale
 In ceea ce priveste circulatia auto, degradarea este aparenta pe arterele de categoria a IV-a (mentionate la
punctul 2.2.2 Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in
domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc.)
 Acestea necesita reprofilare si refacerea imbracamintii rutiere
Necesitati de realizare a unor artere noi :
 Nu este cazul
Capacitati si trasee ale transportului in comun :
 Linii de autobuz :
- 11 – traseul Micro 38b – Piata Centrala
- 26 – traseul Micro 38b – Gara CFR
- 34 – traseul Micro 38b – INTFOR
Intersectii cu probleme :
 Lipsa semnalizarii rutiere la nivelul intersectiilor intre artere de categoria a III-a si artere de categoria a IV-a
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Prioritati :
 Modernizarea si / sau supralargirea (dupa caz) arterelor de circulatie carosabila cuprinse in zona de studiu
 Refacerea si completarea semnalizarii rutiere
 Reorganizarea spatiilor destinate parcarii autovehiculelor
 Reabilitarea circulatiilor pietonale cuprinse in zona de studiu
2.5

OCUPAREA TERENURILOR
2.5.1

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Terenuri arabile in intravilan :
 terenurile provin din alipirea / dezmembrarea unor terenuri de mari dimensiuni
 prezinta forma neregulata si dimenionare neunitara (terenuri foarte mari sau foarte mici)
 sunt reprezentate de terenuri libere de constructii, terenuri cu constructii existente si terenuri cu constructii
in curs de executie
Terenuri curti constructii :
 terenurile provin din alipirea / dezmembrarea unor terenuri de mari dimensiuni, folosite anterior ca teren
arabil si / sau gradini
 prezinta forma neregulata si dimenionare neunitara (terenuri foarte mari sau foarte mici)
 sunt reprezentate de terenuri libere de constructii, terenuri cu constructii existente (in general baterii de
garaje, spatii de depozitare, spatii comerciale de mici dimensiuni in domeniul auto sau constructii)
Locuire colectiva existenta (constituita) de tip urban cu cladiri de inaltime medie (P+4E, 5N), Hcornisa ≤
18 metri :
 locuintele colective reprezinta functiunea dominanta din zona de studiu, acestea ocupand aproximativ 75%
din fondul construit existent
 o caracteristica aparte re remarca la blocul de locuinte C120 : acesta prezinta spatii comerciale la parter si
mezanin, prevazute din proiectul initial al constructiei
Comert si servicii de interes general, exclusiv locuire :
 spatiile comerciale sunt reprezentate de unitati individuale, dispersate, de mici dimensiuni
Invatamant :
 in zona de studiu se regaseste o singura institutie de invatamant, respectiv Gradinita Nr. 60 „Arlechino”,
care deserveste zona de locuinte colective
Gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara
 aceasta functiune este reprezentata de unitati individuale, dispersate, de mici dimensiuni
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Spatii verzi :
 gradini de proximitate – spatii plantate, locuri de joaca, terenuri de sport, spatii de socializare, spatii de
tranzit
- zona de studiu prezinta majoritar spatii plantate si spatii de tranzit ; in proximitatea Gradinitei Nr.
60 „Arlechino”, se regaseste un spatiu de joaca pentru copii
- gradinile de proximitate se afla aproape exclusiv in stare fizica rea
- acestea sunt compuse atat din spatii cu vegetatie joasa, cat si din spatii cu vegetatie inalta
 spatii plantate aferente condominiilor
- acest tip de spatiu verde se regaseste in ponderea cea mai mare in zona de studiu – reprezinta
aproximativ 70% din suprafata spatiilor verzi existente
- spatiile plantate aferente condominiilor se afla in general in stare fizica medie, cu tendinta
generala de degradare
- sunt compuse in exclusivitate din vegetatie inalta
 plantatii de aliniament si protectie in lungul cailor de circulatie rutiera
- acest tip de spatiu verde se regaseste in ponderea cea mai mica in zona de studiu – reprezinta
aproximativ 5% din suprafata spatiilor verzi existente
- Str. Drumul Viilor si Str. Ionel Fernic sunt singurele artere din zona de studiu ce prezinta
vegetatie de aliniament si protectie
- plantatiile de aliniament si protectie se afla in general in stare fizica medie, cu tendinta generala
de degradare
- sunt compuse in general din vegetatie joasa
 plantatii de protectie fata de infrastructura tehnica (taluz)
- acest tip de spatiu verde bordeaza linia de cale ferata de-a lungul limitei de nord si nord-vest a
zonei de studiu
- plantatiile de protectie fata de infrastructura tehnica se afla in general in stare fizica rea, cu
tendinta generala de degradare
- sunt compuse in general din vegetatie joasa
2.5.2

Relationari intre functiuni

Functiunea dominanta in zona de studiu este cea de locuire colectiva. Aceasta este completata de dotari
specifice, respectiv comert – servicii, invatamant, spatii verzi, gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara. In ceea
ce priveste spatiile cu destinatia de teren arabil in intravilan si terenurile curti constructii, tendinta generala este de
dezvoltare a laturii comerciale de-a lungul arterei Drumul Viilor, in special in domeniul auto si cel al constructiilor.
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2.5.3

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Relatia spatiu construit – spatiu interstitial din zona de studiu se afla in relatie de aproximativ 15 %

85 %.

Spatiul interstitial este ocupat de amenajari de incinta cum ar fi spatii verzi, alei de acces si circulatie interioara si de
amenajari aferete spatiului public, respectiv spatii de joaca pentru copii, cai de circulatie rutiera si pietonala si spatii verzi.
2.5.4

Aspecte calitative ale fondului construit

Regimul de inaltime al cladirilor :
 in zona cuprinsa intre arterele Str. Drumul Viilor, Str. Ionel Fernic si Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi se
regasesc preponderent cladiri cu regim de inaltime P+4E (locuinte colective) ; punctual se pot intalni cladiri
P+1E – P+2E (unitati de invatamant) si cladiri cu inaltime P (unitati comerciale, unitati de gospodarie
comunala si echipamente tehnico-edilitare)
 zona situata la nord si nord-vest de Str. Drumul Viilor prezinta cladiri dispersate, cu regim de inaltime P
(parter) sau PINALT
Stare fizica a cladirilor :
 zona de studiu cuprinde in genelar cladiri aflate in stare fizica medie, cu tendinta generala de degradare
 punctual, in zona studiata se regasesc cladiri aflate in stare fizica foarte buna (spatii comerciale in unitati
individuale situate la intersectia arterelor Str. Ionel Fernic si Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi) si stare fizica
rea (baterii de garaje din priximitatea blocurilor de locuinte G, C9, N21 si A9)
Structura cladirilor :
 cladirile din zona de studiu prezinta aproape in exclusivitate structura durabila
Ierarhizarea cladirilor :
 zona de studiu nu prezinta dominante de inaltime, intrucat regimul de inaltime este relativ uniform
 dominantele de volum sunt reprezentate in sit de blocurile de locuinte A7, A8, B7, B8, C7, C8, C9, C120
Stilul arhitectural al cladirilor :
 zona de studiu prezinta in general cladiri edificate inainte de anul 1990, reprezentate de blocurile de
locuinte si de corpul Gradinitei Nr. 60 “Arlechino”
 restul cladirilor cuprinse in zona de studiu nu au un stil arhitectural remarcabil, fiind reprezentate de anexe,
garaje, spatii de depozitare si spatii comerciale
 zona studiata nu prezinta diversitate stilistica
Imagine urbana :
 se contureaza doua zone ce prezinta imagine urbana nefavorabila : zona situata la nord si nord-vest de Str.
Drumul Viilor si spatiul interstitial din zona blocurilor de locuinte A9, C9, G, N21, Y11, Z15
 zona aferenta Str. Ionel Fernic poate fi caracterizata de imagine urbana favorabila
 spatiul interstitial din zona blocurilor de locuinte A9, C9, G, N21, Y11, Z15 este caracterizat de lipsa de
unitate, in special datorita constructiilor provizorii edificate pe domeniul public
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Fronturi :
 zona de studiu prezinta front continuu in cazul locuintelor colective si front discontinuu, in special pe latura
nordica a arterei Drumul Viilor
Raport fond construit / fond neconstruit :
 zona de studiu prezinta in raport corespunzator pentru zona de locuinte colective si dotari de proximitate
 zona situata la nord si nord-vest de Str. Drumul Viilor prezinta raport necorespunzator, terenurile fiind foarte
slab ocupate
2.5.5

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Zona de studiu beneficiaza de comert de proximitate (spatii comerciale situate la parterul blocului de locuinte
C120, spatii comerciale individuale situate la intersectia strazilor Drumul Viilor – Doctor Mihai Petrini Galatzi si Ionel Fernic
– Doctor Mihai Petrini Galati) si de dotari de invatamant (gradinita Nr. 60 „Arlechino”).
In estul zonei de studiu, la distanta de aproximativ 60 m fata de Str. Ionel Fernic se afla Scoala Gimnaziala Nr.
33, la aproximativ 150 m se afla Sectia de Politie Nr. 4, iar la aproximativ 200 m se afla Piata Micro 39.
In sudul zonei de studiu, la aproximativ 150 m fata de Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi se afla Supermarketul
Billa, iar in sud-estul zonei de studiu, la aproximativ 150 m fata de Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi si Str. Ionel Fernic se
afla Scoala Gimnaziala Nr. 31.
Tangential cu zona de studiu, inspre sud-vest, se afla un spatiu de depozitare si comercializare autoturisme
second-hand (Talcioc).
2.5.6

Asigurarea cu spatii verzi

Zona prezinta un procent de ocupare a terenului relativ scazut, astfel incat aproximativ 20% din zona studiata
este ocupata de spatii verzi. Acestea sunt reprezentate de gradini de proximitate (spatii plantate, locuri de joaca, terenuri
de sport, spatii de socializare, spatii de tranzit), spatii plantate aferente condominiilor, plantatii de aliniament si protectie in
lungul cailor de circulatie rutiera si plantatii de protectie fata de infrastructura tehnica (taluz).
Se remarca nevoia de reabilitare si regenerare a acestora, in special gradinile de proximitate din vecinatatea
blocurilor de locuinte : B7, C120, C9, C8 si B9.
2.5.7

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

In ceea ce priveste ocuparea terenurilor, conform studiului geotehnic, este necesara instituirea unei zone nonaedificandi de 20.00 m fata de cornisa taluzului existet in zona de nord-vest a arealului studiat, pentru prevenirea riscului de
alunecare de teren.
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2.5.8

Principalele disfunctionalitati

In ceea ce priveste ocuparea terenurilor, se remarca o discrepanta intre modul de folosire a terenurilor in arealul
cuprins intre arterele Drumul Viilor, Ionel Fernic si Doctor Mihai Petrini Galatzi (spatiu populat de cladiri P+4E in distributie
uniforma) si arealul situat la nord-vest de Str. Drumul Viilor (spatiu populat de cladiri P – parter distribuite neuniform).
Imaginea urbana este afectata negativ de garajele / anexele ce paraziteaza spatiul public.
2.6

ECHIPARE EDILITARA
2.6.1

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii
(debite si retele de distributie apa pot abila, retele de canalizare, retele de
transport energie electrica, retele de telecomunicatie , surse si retele
alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa
caz)

In conformitate cu informatiile extrase din avizele de amplasament ale detinatorilor de retele edilitare solicitate prin
Certificatul de Urbanism si in conformitate cu datele prezentate in documentatia de urbanism "ACTUALIZARE PLAN
URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A
MUNICIPIULUI GALATI", infrastructura edilitara a zonei din imediata vecinatate a obiectivului ce a generat prezenta
documentatie P.U.Z. se prezinta dupa cum urmeaza:
 Alimentarea cu apa : Str. Ionel Fernic si o portiune din Str. Drumul Viilor (in zona de nord) sunt
echipate cu retea de alimentare cu apa
 Canalizarea: Str. Drumul Viilor, Str. Ionel Fernic si caile de circulatie de categoria a IV-a din zona de
studiu beneficiaza de retea de canalizare
 Alimentarea cu energie electrica : Str. Drumul Viilor este echipata cu retea de energie electrica
pentru consumatori casnici ; de-a lungul Str. Drumul Viilor, pe terenurile situate la nord-vest de
aceasta, exista retea de energie electrica tip LEA 20 kV (zona de protectie 3,00 m de o parte si de
alta a retelei); zona de studiu este partial traversata de retea de energie electriva tip LEA 110 kV in
zona de nord (zona de protectie 4,00 m de o parte si de alta a retelei)
 Alimentarea cu gaze naturale : de-a lungul Str. Drumul Viilor, pe terenurile situate la nord-vest de
aceasta, exista retea de gaze naturale medie presiune (zona de protectie 3,00 m de o parte si de alta
a retelei)
2.6.2

Principalele disfunctionalitati

In ceea ce priveste echiparea edilitara, principalele disfuctionalitati sunt reprezentate de :
 lipsa unei retele publice de distributie apa potabila pe Str. Drumul Viilor in partea de nord-vest a
arealului de studiu, avand in vedere potentialul de dezvoltare a terenurilor din zona
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 amplasarea pe domeniul privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice de retele edilitare de
alimentare cu energie electrica si gaze naturale (terenurile situate la nord-vest de Str. Drumul Viilor),
intrucat zonele de procetie impuse de acestea reduc gradul de construibilitate al terenurilor
2.7

PROBLEME DE MEDIU
2.7.1

Relatia cadru natural – cadru construit

In zona de studiu se pot defini doua subzone :


arealul cuprins intre arterele Drumul Viilor – Doctor Mihai Petrini Galatzi – Ionel Fernic : areal
antropizat si dezvoltat pentru a adaposti locuinte colective si dotari de proximitate



arealul situat in zona de nord si nord-vest fata de Str. Drumul Viilor : areal slab dezvoltat, cu constructii
mici si dispersate, o zona de taluz si o zona pentru cai de comunicatie feroviara ; potentialul de
dezvoltare al acestui areal este pe aproximativ 50% din aceasta suprafata, inspre artera de circulatie
rutiera (datorita zonei de protectie aferenta taluzului, impusa prin studiul geotehnic)

Zona de studiu este ocupata in proportie de aproximativ 15% de font construit si in proportie de aproximativ
20% de spatii verzi. Aproximativ 40% din zona de studiu este ocupata de cai de circulatie, iar 25% reprezinta terenuri
libere de constructii / nevalorificate.
2.7.2

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Riscurile naturale sunt evidentiate de taluzul existent in zona de nord-vest a arealului studiat. Conform
documentatiei „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA
DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015, se impune instituirea
unei zone non-aedificandi egală cu de 2 ori înălţimea taluzului respectiv pentru prevenirea alunecarilor de teren.
Riscurile antropice sunt reprezentate de existenta pe domeniul privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice
de retele edilitare de alimentare cu energie electrica si gaze naturale (terenurile situate la nord-vest de Str. Drumul Viilor),
ce impun zone de protectie si siguranta.
2.7.3

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din
categoriile echiparii edilitare ce prezinta riscuri pentru zona

Cai de comunicatie :
 Lipsa semnalizarii rutiere pe arterele de circulatie de categoria a IV-a prezinta risc de accidente pentru
conducatorii auto si pentru pietoni
Echipare edilitara :
 pe domeniul privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice, sunt amplasate retele edilitare de alimentare
cu energie electrica si gaze naturale (terenurile situate la nord-vest de Str. Drumul Viilor), ce impun zone de
protectie si siguranta
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2.7.4

Evidentierea zonelor de patrimoniu ce necesita protectie

In momentul elaborarii prezentei documentatii P.U.Z. pe teren nu s-au identificat elemente valoroase din punct
de vedere istoric sau arheologic.
2.7.5

Evidentierea potentialului balnear si turistic – dupa caz

Nu este cazul.
2.8

OPTIUNI ALE POPULATIEI
2.8.1

Optiunile populatiei si punctele de vedere ale administratiei publice locale
asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a zonei

Conform cu tendinta de dezvoltare a zonei situate la nord-vest de Str. Drumul Viilor (spatii comerciale in
domeniul auto si de constructii), beneficiarul prezentei documentatii intentioneaza sa edifice pe terenul aflat in proprietatea
sa obiectivul SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN. Intrucat acest lucru afecteaza in mod direct zona de studiu,
Primaria Municipiului Galati a solicitat intocmirea prezentei documentatii P.U.Z. pentru stabilirea unui regulament de
organizare a zonei in vederea construirii de balcoane tronsonale pe laturile secundare ale blocurilor de locuinte.
In conformitate cu prevederile art. 37 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701 / 30.12.2010 cu privire la aprobarea
metodologiei de informare si consultare a publicului referitor la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism, informarea publicului s-a facut cu privire la intenția de elaborare a prezentei documentatii P.U.Z.,
demersuri ce au constat in:
 Publicarea anuntului pe pagina web a Primariei Municipiului Galati
 Afisarea anuntului la sediul Primariei Municipiului Galati
 Afisarea anuntului in loc vizibil pe obiectivul ce a generat intentia elaborarii P.U.Z.
 Publicarea anuntului in presa locala
In toate aceste documente s-a specificat intentia elaborarii P.U.Z., s-au pus la dispozitie datele de contact ale
proiectantului care intocmește aceasta documentație si s-a specificat faptul ca observatiile sau semnalarile se pot transmite
in termen de maxim 15 de zile de la data afisarii anuntului.
La finalul procesului de informare a publicului s-au inregistrat solicitari de modificare a prevederilor din
regulamentul local de urbanism aferent prezentei documentatii P.U.Z. din partea propr. SEPTIMIU MODIGA (situat la vest
de terenul ce a generat necesitatea elaborarii prezentei documentatii P.U.Z.). Modificarile solicitate vizau reglementarile
referioare la : procentul de ocupare a terenului, distantele constructiilor fata de limita de proprietate, culorile folosite pentru
constructii si posibilitatea amplasarii reclamelor.
Modificarile facute de proiectant au fost acceptate de propr. SEPTIMIU MODIGA. Nu s-au inregistrat alte
solicitari sau optiuni in urma procesului de consultare a populatiei.
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2.8.2

Punctul de vedere al elaboratorului privind solicitarile beneficiarului si
felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul P.U.Z.

Consideram oportuna investitia SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN intrucat aceasta se incadreaza
in tendinta de dezvoltare a zonei situate la nord-vest de Str. Drumul Viilor. Totodata, regulamentul local de urbanism
aferent P.U.Z. se va rasfrange si asupra investitiilor ulterioare in zona studiata si va promova imbunatatirea imaginii urbane
si caracterul unitar al dezvoltarilor.
Pentru a raspunde solicitarilor beneficiarului, prezenta documentatie va urmari reglementarea zonei studiate in
vederea realizarii de spatii comerciale si de servicii in domeniul auto.

3.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1

CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Concluziile ridicarii topografice :
 terenul ce a generat elaborarea prezentei documentatii P.U.Z. prezinta inclinatie orientata dinspre
sud-est inspre nord-vest si cote de nivel cuprinse in intervalul 57,48 m – 58,40 m (sistem cote Marea
Neagra)
 zona de studiu se imparte in doua parti principale :
–

partea de taluz, situata la nord-vest, ce prezinta inclinatie orientata de la sud-est la nordvest, de aproximativ 45° (diferenta de nivel de cca. 20m)

–

partea de tesut urbanizat, ce reprezinta restul zonei de studiu, ce prezinta inclinatie
orientata de la nord-vest inspre sud-est, de aproximativ 1,15% (diferenta de nivel de cca.
4m)

Concluziile studiului geotehnic :
 Zona terasei medii a Siretului T2 : din punct de vedere geologic şi morfologic, zona de terasă medie
a Siretului, prezintă condiţii propice pentru realizarea oricarui tip de constructie, indiferent de regimul
de inaltime al acestora.
 Una din cauzele care poate conduce la apariţia unor fenomene de instabilitate în cadrul terasei
(strict în cadrul zonei de studiu şi în imediata apropiere a acesteia) o constituie infiltrarea în terenul
de fundare loessoid a apelor provenite din precipitaţii sau din pierderi ale conductelor reţelelor
edilitare avariate. Ca urmare a acestui fenomen, umezirea loessului conduce la deprecierea
considerabilă a principalelor caracteristici fizico-mecanice ale lui şi implicit la pierderea acestuia în
urma unor tasări neuniforme şi diferenţiate în timp ale lui. in vederea evitării apariţiei unor astfel de
fenomene, se recomandă:
–

verificarea şi remedierea, acolo unde va fi cazul, a întregii sistematizări pe verticală a
terenului liber din jurul construcţillor aferente zonei de studiu (a parcărilor amenajate,
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spatiilor verzi, căi de acces, etc precum si refacerea corespunzatoare a lor acolo un de va
fi cazul);
–

verificarea periodica a stării fizice a întregului sistem actual de colectare şi dirijare spre un
emisar în funcţiune, a apelor de precipitaţii căzute în areal (rigole, santuri de gardă, sistem
pluvial stradal, etc.).

–

verificarea şi remedierea (acolo unde şi când va fi va fi necesar), a întregului sistem actual
sau viitor de alimentare cu apă şi de canalizare din zona de studiu şi adiacent acesteia.
Acolo unde se vor constata disfunctionalităţi majore ale sistemului (conducte avariate,
subdimensionate, etc.), conductele şi reţelele hidroedilitare se vor înlocui cu altele
corespunzătoare dimensionate, performante şi de ultimă generaţie. Se recomanda ca
noile constructii si retele hidroedilitare sa fie introduse in canale de protectie sau la
realizarea lor sa fie folosite materiale performante de ultima generatie.

 Indiferent de regimul de înaltime al constructiilor noi, la proiectarea şi executarea acestora se vor
prevedea şi respecta urmatoarele masuri:
–

Structurile de rezistenţă ale obiectivelor proiectate vor astfel alese şi calculate, încât să
micşoreze sensibilitatea construcţillor la deformaţiile terenului de fundare şi să fie capabile
să preia eventualele tasări neuniforme şi diferenţiate în timp.

–

Între diversele părţi ale construcţiilor, cu adâncimi de fundare, Inălţimi, sarcini sau sistem
constructiv diferit, se vor prevedea rosturi de tasare corespunzătoare.

–

Sistematizarea pe verticală a terenului din jurul obiectivelor proiectate, ce urmează a fi
executată la cote superioare celor ale platformelor betonate şi/sau a străzilor adiacente
acestora, va trebui să asigure o îndepărtare rapidă a apelor de precipitaţii căzute sau
scurse spre amplasamente, în afara acestora, spre un emisar în funcţiune. Acest lucru se
va realiza prin trotuare de protecţie, pante, rigole sau şanţuri de gardă dalate, verificate
periodic şi menţinute în funcţiune.

–

Toate umpluturile din jurul fundaţillor sau cele aferente sistematizării pe verticală a
terenului din jurul construcţillor proiectate, se vor face cu pământ local curat, compactat
corespunzător.

–

Fundarea se poate face la adancimea impusa constructiv (1,50 m fata de cota terenului
sistematizat), in cazul in care Pconv = 100 – 120 kPa (la grupari fundamentale)

–

In cazul in care obiectivul propus transmite o sarcina mai mare de 100 – 120 kPa,
fundarea se va face indirect, prin intermediul unor piloti de beton armat
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3.2

PREVEDERI ALE P.U.G.
3.2.1

Cai de comunicatie

In conformitate cu documentatia de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L.
nr. 62 / 26.02.2015, pentru zona de studiu se definesc urmatoarele reglementari, in ceea ce priveste caile de comunicatie:
 parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie
publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate
 pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu
 în cazul fronturilor continue la stradă / constructiilor ce formeaza curti interioare se va asigura un acces
carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a
incendiilor, cu latime minima de 3,0 m si inaltime de 3,5 m
 accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate
libere in permanenta
 în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de
deplasare
 se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni
atractive pentru pietoni
3.2.2

Relatiile zonei studiate cu localitatea si cu zonele vecine

Zona studiata se afla in zona nord – vestica a Municipiului Galati iar artera de circulatie principala ce asigura
accesibilitatea cu restul orasului este Str. Drumul Viilor.
Vecinatatile imediate ale zonei studiate sunt :
 Str. Drumul Viilor (nord)
 Str. Ionel Fernic (est)
 Str. Doctor Mihai Petrini Galatzi (sud)
 Str. Drumul Viilor (vest)
Arterele ce marginesc zona studiata pe laturile de est si sud sunt cai de circulatie de referinta pentru cartierul
Micro 39 si asigura legatura sitului cu bulevardele Milcov (sud) si Traian Vuia (est).
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3.2.3

Mutatii ce pot interveni in folosinta terenurilor

In conformitate cu documentatia de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L.
nr. 62 / 26.02.2015 zona de studiu cuprinde urmatoarele tipuri de terenuri :
 Terenuri ce fac parte din U.T.R. 17 – Locuinte colective - cartier Aviatiei
Utilizari admise : locuinţe colective; echipamente publice specifice zonei rezidenţiale: servicii, comert
de proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu
exceptia unitatilor de invatamant superior); institutii si servicii publice; scuaruri publice, locuri de
joaca, spatii verzi; parcaje publice supraterane multietajate, subterane; amenajări aferente
locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de
joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri; lacasuri de cult, cu exceptia
cimitirelor, manastirilor si schiturilor; constructii aferente echipamentelor edilitare
Utilizari admise cu conditionari :
*

se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor
edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze
prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlalte cladiri existente

*

se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in
cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni
caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda dezvoltarea unor
functiuni publice/echipamente publice

*

pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte
functiuni decat cea comerciala

*

pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor
(individuale si/sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului,
mirosului si zgomotului

*

se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere,
cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 100,00 mp ADC, să nu
genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie
poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22 şi să nu utilizeze terenul liber
al parcelei pentru depozitare şi producţie

*

pensiuni destinate practicării microturismului

*

funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere
cu suprafaţa desfăşurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiţia elaborării şi
aprobării unor documentaţii PUD
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*

în cazul existenţei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se
recomandă:
▫

dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de
cel al locatarilor

▫

creşele şi grădiniţele să aibă un acces separat de cel al locatarilor
şi să dispună în utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren
de 100 mp. pentru jocul copiilor

▫

se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de
amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând
activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională private
cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de
12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri
de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare,
reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. si numai daca operatiunea
nu modifica proiectul initial al fatadei imobilului (nu sunt necesare
extinderi spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane,
logii)

▫

se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul
locuinţelor pentru categoriile descrise mai sus, precum şi pentru
cele cu caracter comercial, cum ar fi comerţ cu produse
alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto,
case de schimb valutar etc. si numai daca operatiunea nu
modifica proiectul initial al fatadei imobilului (nu sunt necesare
extinderi spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane,
logii) și numai dacă acestea sunt specificate ca atare în cadrul
reglementărilor aferente UTR

*

lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spaţiilor publice pot fi
aprobate numai în condiţiile promovării unor proiecte vizând transformarea
funcţională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele
deservite de cel puţin o scară comună

*

în cazul unor enclave de locuinte individuale existente în cadrul ansamblurilor de
locuinţe colective, acestea vor fi considerate funcţional şi urbanistic similar zonei şi
se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă (locuinte
colective)
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 Terenuri ce fac parte din U.T.R. 19 – Zona locuinte individuale - extindere Filesti
Utilizari admise : locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire
discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidenţiale: servicii, comert de
proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu exceptia
unitatilor de invatamant superior); scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi; parcaje publice
supraterane multietajate, subterane; lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si
schiturilor; constructii aferente echipamentelor edilitare; accese pietonale și carosabile; modernizări,
amenajări, reparații la construcțiile existente
Utilizari admise cu conditionari :
*

se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor
edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze
prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate cladiri existente

*

se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in
cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni
caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda dezvoltarea unor
functiuni publice/echipamente publice

*

pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte
functiuni decat cea comerciala

*

pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor
(individuale si/sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului,
mirosului si zgomotului

*

se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere,
cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 100,00 mp ADC, să nu
genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie
poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22 şi să nu utilizeze terenul liber
al parcelei pentru depozitare şi producţie

*

pensiuni destinate practicării microturismului

*

este necesar ca limita de construibilitate faţă de cornişa taluzurilor să se considere
ca fiind egală cu de 2 ori înălţimea taluzului respectiv

*

sunt necesare lucrări de modelare a geometriei taluzului, de asigurare a unei
scurgeri corecte a apelor provenite din precipitaţii, înierbări ale pantelor şi nu în
ultimul rând o politică locală de protejare a fondului de vegetaţie
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Edificarea obiectivului SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN genereaza mutatii in ceea ce priveste
folosinta terenurilor, respectiv introducerea de functiuni mixte (ce vor cuprinde inclusiv service auto, benzinarii, spalatorii
auto, vulcanizari, unitati comerciale - materiale de constructii, alimentatie publica). Cu toate acestea, obiectivul propus se
incadreaza in tendinta generala de dezvoltare a terenurilor situate la nord-vest de Str. Drumul Viilor.
3.2.4

Lucrari majore prevazute in zona

In cadrul documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 /
26.02.2015 nu sunt prevazute lucrari majore in zona de studiu.
3.2.5

Dezvoltarea echiparii edilitare

In cadrul documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 /
26.02.2015, in zona de studiu sunt prevazute urmatoarele :
 toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de apă, canalizare
 la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare
pentru a se evita producerea gheţii
 se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la reţeaua de canalizare
 noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii conform reglementărilor
tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată
 rețelele edilitare vor fi amplasate subteran
 se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă
 cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea antenelor de telefonie mobila pe terasele
clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale
 în conformitate cu Directivele Europene, în zonele in care exista sistem de alimentare centralizata cu energie
termica se recomanda ca si noile imobile sa fie racordate la acest sistem sau sa foloseasca surse de încalzire
regenerabile
3.2.6

Protectia mediului

In cadrul documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 /
26.02.2015 sunt stipulate urmatoarele :


cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundaţii) şi protecţiei
locuitorilor împotriva acestora, autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor în zone expuse la
riscuri naturale, cu excepţia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă
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in zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural,
autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale si studii geotehnice
detaliate

3.3

VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
3.3.1

Relationarea cu formele de relief

Relationarea cu formele de relief se va face prin sistematizarea terenului, asa cum este recomandat in studiul
geotehnic si prezentat la punctul 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare, prin respectarea distantei de proiecatre
fata de taluzul existent in partea de nord-vest a zonei de studiu si prin respectarea conditiilor de construibilitate prezentate
la punctul 3.3.3 Construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului.
3.3.2

Prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor plantate

Zona studiata beneficiaza de spatii verzi amenajate in procent de aproximativ 20%. Acestea sunt reprezentate
de gradini de proximitate (spatii plantate, locuri de joaca, terenuri de sport, spatii de socializare, spatii de tranzit), spatii
plantate aferente condominiilor, plantatii de protectie si aliniament in lungul cailor de circulatie rutiera, ce se regasesc intre
arterele Str. Drumul Viilor, Str. Ionel Fernic si Str. Dr. Mihai Petrini Galatzi si plantatii de protectie fata de infrastructura
tehnica (taluz) ce se regasesc in zona de nord-vest, de-a lungul caii ferate.
3.3.3

Construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului

Stratificatia terenului :
 ±0,00 ÷ -0,20 m : strat de umplutura de zgura
 -0,20 ÷ -1,30 m : umplutura de pamant negru cu rare caramizi
 -1,30 ÷ -6,00 m : strat de umpluturi de loess galben, pamant negru, cu rare caramizi, bucati de beton
compactate diferit (pe alocuri afanate intre adancimile -1,80 m ÷ 3,00 m)
 -6,00 ÷ -7,50 m : strat de loess galben macroporic, sensibil la umezire, grupa „B”(conform NP-1252010)
NOTA : Din foraje de adancime executate anterior in zona rezulta ca baza stratului de loess de afla la
adancimea de cca. -10,00 m fata de cota terenului, de unde se intalnesc prafuri argiloase galbenecafenii vartoase-consistente.
Conditii de fundare si recomandari pentru obiectivul proiectat (spalatorie auto) :
 Fundarea se poate face la adancimea impusa constructiv (1,50 m fata de cota terenului
sistematizat), pe o perna de loess galben curat, de 1,00 m gromise sub cota de fundare
 Va fi prevazuta o zona de garda a pernei de 1,00 m latime (evazare in afara fundatiilor), conform
normativ C-29-1977
 Compactarea se va face in strate subtiri de 15 – 20 cm grosime (ρd min = 1,6t / m3)
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 Perna se va realiza dupa eliminarea umpluturilor eterogene cu grosimi diferite (4,50 – 7,00 m) si
inlocuirea lor cu loess galben compactat in strate de 15 – 20 cm grosime (ρd = 1,5 t / m3)
 Presiunea conventionala : Pconv = 100 – 120 kPa (la grupari fundamentale), pe perna de loes galben
realizata
 Se vor prevedea masuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare cu ape din retelele purtatoare
de apa sau cu ape pluviale
 Retelele purtatoare de apa se vor introduce in canale de protectie, iar pozarea lor se va face sub
adancimea de inghet de 1,00 m pentru Galati (STAT 6054 / 1977)
 Umpluturile de pamant din jurul fundatiilor se vor face cu loess galben curat, bine compactat, in
strate subtiri de 15 – 20 cm
 In jurul cladirii se vor executa trotuare corespunzatoare, prevazandu-se si hidroizolatii impotriva
infiltrarii apelor de precipitatii in zona fundatiilor
 Amplasarea constructiilor se va face la cca. 20,00m fata de cornisa taluzului
 Se va face o sistematizare verticala corespunzatoare, astfel incat apele de precipitatii sa nu
stagneze in vecinatatea constructiilor (teren in panta)
3.3.4

Adaptarea la conditiile de clima

Adaptarea la conditiile de clima se va realiza prin materialele de constructie folosite pentru asigurarea
confortului termic in cadrul constructiilor aferente obiectivului propus si prin respectarea normelor de proiectare si a
conditiilor geotehnice.
3.3.5

Valorificarea unor potentiale balneare – dupa caz

Nu este cazul.
3.4

MODERNIZAREA CIRCULATIEI
3.4.1

Organizarea circulatiei si a transportului in comun (modernizarea si
completarea arterelor de circulatie, asigurarea locurilor de parcare +
garare, amplasarea statiilor pentru transportul in comun, amenajarea unor
intersectii, sensuri unice, semaforizari etc.)

Transport in comun :
 Intrucat zona este bine deservita de mijloace de transport in comun, se propune mentinerea traseelor si a
statiilor existente, cu imbunatatiri ale mobilierului urban degradat, daca este cazul
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Organizarea circulatiei :
 Modernizarea arterelor de circulatie :
- Se propune modernizarea si supralargirea (dupa caz) arterelor de circulatie cuprinse in zona de
studiu conform profilelor transversale prezentate in plansa U2 – Reglementari Urbanistice
 Completarea arterelor de circulatie :
- Nu este cazul
 Asigurarea locurilor de parcare / garaje a autovehiculelor
- Se propune amenajarea si / sau reorganizarea (dupa caz) de locuri de parcare pe arterele de
circulatie cuprinse in zona de studiu ce sunt propuse a fi modernizate si supralargite (dupa caz)
conform profilelor transversale prezentate in plansa U2 – Reglementari Urbanistice
 Amenajarea unor intersectii :
- Se propune semnalizarea rutiera corespunzatoare a intersectiilor arterelor de categoria a III-a cu
arterele de categoria a IV-a cuprinse in zona de studiu
- Se propune semnalizarea rutiera corespunzatoare a intersectiilor arterelor de categoria a IV-a
cuprinse in zona de studiu
 Sensuri unice :
- Se propune reglementarea sensului unic pe arterele de circulatie cuprinse in zona de studiu
conform profilelor transversale prezentate in plansa U2 – Reglementari Urbanistice
 Semaforizari :
- Se propune modificarea si / sau completarea sistemului de semnalizare rutiera in conformitate cu
profilele transversale prezentate in plansa U2 – Reglementari Urbanistice
- Nu se considera necesara semaforizarea intersectiilor din zona de studiu
3.4.2

Organizarea circulatiei feroviare – dupa caz (constructii si instalatii
necesare circulatiei specifice, devieri de linii, linii noi, depozitari, locuri
de parcare – garare etc.)

Constructii si instalatii necesare circulatiei feroviare :
 Nu este cazul
Devieri de linii :
 Nu este cazul
Linii noi :
 Nu este cazul
Depozitari :
 Nu este cazul
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Locuri de parcare / garare aferente circulatiei feroviare :
 Nu este cazul
Se propune pastrarea unei limite de siguranta si protectie de 20m fata de calea ferata existenta ce bordeaza
zona de studiu in partea de nord si nord-vest.
3.4.3

Organizarea circulatiei navale – dupa caz (lucrari, instalatii si constructii
specifice, necesare extinderii si modernizarii transportului de marfuri si
calatori, amenajari portuare etc.)

Nu este cazul.
3.4.4

Organizarea circulatiei aeriene – dupa caz (conditii impuse amplasarii si
modernizarii aeoporturilor, servituti impuse zonelo construite limitrofe,
reducerea poluarii fonice etc.)

Nu este cazul.
3.4.5

Organizarea circulatiei pietonale (trasee pietonale, piste pentru biciclisti,
conditii speciale pentru handicapati)

Trasee pietonale :
 Se propune reorganizarea si reprofilarea firelor de circulatie pietonala existente de-a lungul arterelor de
circulatie rutiera existente in zona de studiu in conformitate cu profilele transversale prezentate in plansa U2
– Reglementari Urbanistice
 Se propune reabilitarea circulatiilor pietonale degradate adiacente blocurilor de locuit si a spatiilor verzi
aferente acestora
Piste pentru biciclisti :
 Nu este cazul
Conditii speciale pentru persoane cu handicap :
 Se propune amenajarea spatiilor de circulatie pietonala cu rampe de acces pentru persoane cu handicap in
toate intersectiile arterelor de circulatie existente in zona de studiu
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3.5

ZONIFICAREA

FUNCTIONALA

–

REGLEMENTARI,

BILANT

TERITORIAL,

INDICI

URBANISTICI
3.5.1

Principalele functiuni propuse ale zonei, grupate pe unitati si subunitati
teritoriale care sa permita enuntarea reglementarilor precum si a
conditiilor de conformare si construire prevazute in regulament

In zona de studiu se propun urmatoarele functiuni, grupate pe unitati teritoriale :

L – ZONA LOCUINTE COLECTIVE

M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE

A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE

V – ZONA SPATII VERZI
3.5.2

Destinatia terenurilor din zona

Terenurile din zona vor avea urmatoarele destinatii :

L – ZONA LOCUINTE COLECTIVE
Utilizari admise :
 locuinţe colective
 echipamente publice specifice zonei rezidenţiale: servicii, comert de proximitate (magazin general,
supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant
superior); institutii si servicii publice
 scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi
 parcaje publice supraterane multietajate, subterane
 amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii
plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri
 lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor
 constructii aferente echipamentelor edilitare
Functiuni existente si mentinute:
 activitati agrozootehnice
 activitati productive in unitati dispersate
 spatii verzi
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 constructii aferente echipamentelor tehnico-edilitare
 institutii si servicii publice
 comert, servicii
 locuinte individuale
 unitati agrozootehnice
Utilizări admise cu condiţionări
 se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor edilitare, acestea sa
nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protectie sanitara
necesare functionarea celorlalte cladiri existente;
 se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in cazul disparitiei
acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni caracteristice specificului zonei; in
acest caz, se recomanda dezvoltarea unor functiuni publice/echipamente publice;
 pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte functiuni decat cea
comerciala;
 pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor (individuale si/sau
colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului;
 se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca
suprafaţa acestora să nu depăşească 100,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu
atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22 şi
să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;
 pensiuni destinate practicării microturismului;
 funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa
desfăşurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii
PUD;
 în cazul existenţei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:
- dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;
- creşele şi grădiniţele să aibă un acces separat de cel al locatarilor şi să dispună în
utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;
- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru
categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică
profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12
ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale,
consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. si numai daca
operatiunea nu modifica proiectul initial al fatadei imobilului (nu sunt necesare extinderi
spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane, logii);
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- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru
categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi
comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case
de schimb valutar etc. si numai daca operatiunea nu modifica proiectul initial al fatadei
imobilului (nu sunt necesare extinderi spatii, modificare accese, realizare copertine,
balcoane, logii) și numai dacă acestea sunt specificate ca atare în cadrul reglementărilor
aferente UTR;
 lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spaţiilor publice pot fi aprobate numai în
condiţiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcţională a parterului unui întreg tronson
de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puţin o scară comună;

M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE :
Utilizări admise
 Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale
 Sedii ale unor companii si firme în clădiri specializate pentru birouri
 Servicii financiar-bancare si de asigurări
 Structuri de vânzare cu suprafață mică sau medie
 Showroom-uri în constructii special amenajate
 Servicii si echipamente pentru activităti socio-culturale (centre culturale, muzee, spatii pentru
expozitii, altele decât showroom ș.a.)
 Alimentatie publică
 Constructii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală
 Spatii de comercializare a autovehiculelor, service-uri si vulcanizări auto, spălătorii auto
 Statii de carburanti
 Circulatii pietonale majore de tip promenadă si circulatii pietonale de legătură între obiective
economice si sociale
 Spatii plantate
 Parcaje la sol, supraterane si subterane
Utilizări admise cu condiţionări
 Activităti de depozitare - maxim 500 mp suprafată desfăsurată
 Mici unităti productive manufacturiere în clădiri de dimeniuni medii si mici (IMM) - maxim 250 mp
suprafată desfăsurată
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A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE :
Utilizări admise
 Spaţii plantate
 Agricultura urbana (activitate constand in cresterea si cultivarea, in zonele urbane, a plantelor
alimentare – legume, zarzavaturi, radacinoase etc. – a pomilor fructiferi, a plantelor aromatice si
medicinale, a plantelor decorative; aceasta activitate este admisa doar pentru uzul privat, pe
amplasamentge cu o suprafata mai mica de 500mp ; aceste terenuri pot fi utilizate de catre rezidentii
ansamblurilor de locuinte colective adiacente zonei A ; este permisa practicarea agriculturii
neconventionale – de ecemplu : agricultura ecologica / organica / bio ; este interzisa cresterea
animalelor
 Spatii de depozitare echipamente agricole, anexe gospodaresti, grupuri sanitare, amplasate in
constructii usoare cu caracter provizoriu, de mici dimensiuni
 Amenajari peisagistice si constructii cu rol peisagistic / recreativ (foisoare)

V – ZONA SPATII VERZI :
Utilizări admise
 Spaţii plantate
 Spatii plantate cu rol de stabilitate a terenului si rol peisajer
 Spatii plantate cu rol de protectie
 Circulatii pietonale si ocazional carosabile necesare întretinerii si accesului la instalatiile tehnice, cu
respectarea normelor specifice
 Instalatii tehnice / de întreținere
3.5.3

Categorii de interventii urbanistice pe fun ctiuni, in spiritul valorificarii
potentialului existent si inlaturarii disfunctionalitatilor

L – ZONA LOCUINTE COLECTIVE
 Mentinerea si reglementarea unor zone constituite

M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE :
 Introducerea si reglementarea de noi functiuni

A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE :
 Introducerea si reglementarea de noi functiuni

V – ZONA SPATII VERZI :
 Introducerea si reglementarea de noi functiuni
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3.5.4

Bilant teritorial comparativ, existent – propus

Bilantul teritorial comparativ al zonelor functionale in zona de studiu se prezinta dupa cum urmeaza:
EXISTENT

PROPUS

ZONE FUNCTIONALE
mp

%

mp

%

ZONA LOCUINTE COLECTIVE :

75176

60,95

75176

60,95

LOCUINTE :

12938

10,49

12938

10,49



Locuire colectiva de tip urban cu cladiri de inaltime medie
(P+4E, 5N), Hcornisa ≤ 18m

10879

8,82

10879

8,82



Locuire colectiva de tip urban cu cladiri de inaltime medie
(P+4-5E, 5-6N), Hcornisa ≤ 22m, prevazute cu spatii
comerciale la parter si mezanin (din proiectul initial)

2059

1,67

2059

1,67

COMERT SI SERVICII DE INTERES GENERAL

1275

1,03

1275

1,03

INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE

2265

1,84

2265

1,84

247

0,20

247

0,20

20965

17,00

20965

17,00

GOSPODARIE
EDILITARA

COMUNALA

SI

ECHIPARE

TEHNICO–

SPATII VERZI :


Gradini de proximitate – spatii plantate, locuri de joaca,
terenuri de sport, spatii de socializare, spatii de tranzit

5749

4,66

5749

4,66



Spatii plantate aferente condominiilor

14316

11,61

14316

11,61



Plantatii de aliniament si protectie in lungul cailor de circulatie
rutiera

900

0,73

900

0,73

37486

30,39

37486

30,39

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE

48157

39,05

0

0,00

TEREN ARABIL

1923

1,56

0

0,00

TEREN CURTI CONSTRUCTII

24965

20,24

0

0,00

SPATII VERZI :

15845

12,85

0

0,00

129

0,10

0

0,00

15716

12,75

0

0,00

CIRCULATII
PARCAJE

CAROSABILE, CIRCULATII

PIETONALE SI



Plantatii de aliniament si protectie in lungul cailor de circulatie
rutiera



Plantatii de protectie fata de infrastructura tehnica (taluz)
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CIRCULATII
PARCAJE

CAROSABILE, CIRCULATII

PIETONALE SI

5424

4,40

0

0,00

ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE :

0

0,00

21966

17,82

FUNCTIUNI MIXTE

0

0,00

18712

15,18

0

0,00

3254

2,64

ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE :

0

0,00

10475

8,49

GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE

0

0,00

8176

6,63

SPATII VERZI :

0

0,00

129

0,10

0

0,00

129

0,10

0

0,00

2170

1,76

0

0,00

15716

12,75

Plantatii de protectie fata de infrastructura tehnica (taluz)

0

0,00

15716

12,75

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE :

123333

100,00

123333

100,00

CIRCULATII
PARCAJE



CAROSABILE, CIRCULATII

PIETONALE SI

Plantatii de aliniament si protectie in lungul cailor de circulatie
rutiera

CIRCULATII
PARCAJE

CAROSABILE, CIRCULATII

PIETONALE SI

ZONA SPATII VERZI :


Bilantul teritorial comparativ al terenului ce a generat P.U.Z. se prezinta dupa cum urmeaza :
EXISTENT

PROPUS

ELEMENTE DE BILANT
mp

%

mp

%

SUPRAFATA CONSTRUITA :

0

0,00

302,88

28,76

SUPRAFATA DESFASURATA :

0

----

366,10

----

1053

100,00

750,12

71,24

Circulatii interioare :

0

0,00

597,96

56,79

Parcari la sol :

0

0,00

62,50

5,94

1053

100,00

89,66

8,51

1053

100,00

1053

100,00

AMENAJARI DE INCINTA :

Spatii verzi plantate / teren neamenajat :
SUPRAFATA TOTALA A TERENULUI CE A GENERAT P.U.Z. :
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3.5.5

Principalii indici urbanistici propusi pe functiuni si categorii de
interventie ( P.O.T. si C.U.T.)

L – ZONA LOCUINTE COLECTIVE :
 P.O.T. MAXIM ADMIS = 30%
 C.U.T. MAXIM ADMIS = 1,5
 H MAXIM = P+4E (15,00m la cornisa)

M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE :
 P.O.T.MAXIM ADMIS = 55 % (constructii insiruite)
 P.O.T.MAXIM ADMIS = 45 % (constructii cuplate)
 P.O.T.MAXIM ADMIS = 40 % (constructii izolate)
 C.U.T.MAXIM ADMIS = 1,4 (constructii insiruite)
 C.U.T.MAXIM ADMIS = 1,2 (constructii cuplate)
 C.U.T.MAXIM ADMIS = 1,0 (constructii izolate)
 H MAXIM = P+1E+M (8,00m la cornisa)

A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE :
 P.O.T.MAXIM ADMIS = 20 %
 C.U.T.MAXIM ADMIS = 0,2
 H MAXIM = Parter (4,00m la cornisa)

V – ZONA SPATIILOR VERZI :
 P.O.T.MAXIM

ADMIS

: procentul de spatii plantate (zone vegetale fara constructii subterane pe o

adancime de minim 2,00 m) nu va fi mai mic de 85%
 C.U.T.MAXIM ADMIS : nu este cazul
 H MAXIM = Parter (4,00m la cornisa)
3.6

DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.6.1

Alimentare cu apa

(lucrari necesare pentru extinderea capacitatii

instalatiilor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aductiune, dezvoltari
ale retelelor de distributie din zona, modificari partiale ale traseelor
retelelor de distributie existente etc.)
Se propune extinderea retelei de apa potabila pe Str. Drumul Viilor.
Pana la realizarea extinderii, se propune realizarea unui bransament de la reteaua de apa la care este racordat
blocul de locuinte A7, situat vis-a-vis de amplasament.
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3.6.2

Canalizare (imbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare din zona,
extinderi sau popuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare
etc.)

Se propune realizarea unui racord din reteaua existenta pe Str. Drumul Viilor pana in incinta obiectivului
propus.
3.6.3

Alimentare cu energie electrica (asigurarea necesarului de consum
electric, propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare, extinderi
sau devieri de linii electrice, modernizarea liniilor electrice existente,
modernizarea iluminatului public etc.)

Se propune realizarea unui racord din reteaua pentru consumatori casnici existenta pe Str. Drumul Viilor pana
in incinta obiectivului propus.
3.6.4

Telecomunicatii (extinderea liniilor de telecomunicatii, noi amplasamente
pentru oficii postale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si TV etc.)

Nu este cazul.
3.6.5

Alimentare

cu

caldura

(sisteme

de

incalzire

propuse,

tipuri

de

combustibil, modernizari sisteme existente etc.)
Nu este cazul.
3.6.6

Alimentare cu gaze naturale – dupa caz (extinderi ale capacitatilor
existente, procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu
gaze naturale etc.)

Se propune realizarea unui racord din reteaua existenta paralel cu Str. Drumul Viilor, la cca. 20,00 m de axul
strazii, catre obiectivul propus.
3.6.7

Gospodarie comunala (amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea
si tratarea deseurilor, extinderi pentru baze de transport in comun,
constructii amenajari specifice etc.)

Nu este cazul.
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3.7

PROTECTIA MEDIULUI
3.7.1

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari etc.)

In cazul obiectivului propus – SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN – constructia se va amplasa la o
distanta de cel putin 15.00 m fata de ferestrele oricarei locuinte.
Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
3.7.2

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Prevenirea riscurilor naturale se va face prin sistematizarea terenului, asa cum este recomandat in studiul
geotehnic si prezentat la punctul 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare si prin respectarea conditiilor de
construibilitate prezentate la punctul 3.3.3 Construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului.
Fata de taluzul existent in partea de nord si nord-vest a zonei de studiu se va institui o zona non-aedificandi de
20.00 m, conform prescriptiilor studiului geotehnic.
Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
3.7.3

Epurarea si preepurarea apelor uzate

In cazul obiectivului propus, se va amenaja in incinta o instalatie de epurare a apelor uzate cu continut scazut
de deseuri organice biodegradabile, dar ridicat de detergenti utilizati pentru spalare, provenite de la spalatorii auto.
Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
3.7.4

Depozitarea controlata a deseurilor

Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
3.7.5

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone
verzi etc.

Fata de taluzul existent in partea de nord si nord-vest a zonei de studiu se va institui o zona non-aedificandi de
20.00 m, conform studiului geotehnic.
Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
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3.7.6

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
3.7.7

Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

La data elaborarii prezentei documentatii P.U.Z., in zona de studiu nu s-au identificat bunuri de patrimoniu. Se
vor respecta conditiile impuse prin avizul / acordul emis de Directia Judeteana pentru Cultura Galati si conditiile impuse
prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia Mediului Galati.
3.7.8

Refacere peisagistica si reabilitare urbana

Se vor respecta conditiile impuse prin acordul / autorizatia de mediu emisa de Agentia Pentru Protectia
Mediului Galati.
3.7.9

Valorificarea potentialului turistic si balnear – dupa caz

Nu este cazul.
3.7.10

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al
retelelor edilitare majore

Cai de comunicatie :
 Se vor respecta reglementarile si propunerile prezentate la punctul 3.4 Modernizarea circulatiei in ceea ce
priveste circulatiile pietonale, carosabile, feroviare, transportul in comun si conditiile de accesibilitate pentru
persoanele cu handicap
Retele edilitare :
 extinderea retelei de apa potabila pe Str. Drumul Viilor pentru asigurarea bransamentelor catre obiectivul
propus si pentru investitii ulterioare
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3.8

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
3.8.1

Listarea obiectivelor de utilitate publica (tabel, pe domenii – denumirea
lucrarii, categoria de interes, suprafata sau lungimea lucrarii)

DOMENIU

DENUMIREA LUCRARII

CATEGORIA DE
INTERES

SUPRAFATA sau LUNGIMEA
LUCRARII

RETELE EDILITARE

EXTINDEREA RETELEI DE APA
POTABILA PE STR. DRUMUL
VIILOR

local

520 m

CAI DE CIRCULATIE

MODERNIZARE
CAI
DE
CIRCULATIE:
modernizare
si
reprofilare cai de circulatie ; instituire
sens unic (dupa caz) ; reamenajarea
spatiului public pentru parcari la sol ;
desfiintarea bateriilor de garaje aflate
pe domeniul public ; instituirea de
plantatii de aliniament

local

22910 mp

INSTITUIREA DE NOI SPATII VERZI:
gradini de proximitate ; spatii plantate
aferente condominiilor

local

1774 mp

REABILITAREA SPATIILOR VERZI
EXISTENTE: toaletarea si replantarea
spatiilor verzi existente ; redefinirea
perimetrului spatiilor verzi existente

local

6405 mp

SPATII VERZI

3.8.2

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren +
constructii) din zona, conform Legii 213 / 1998

Terenurile din zona studiata in prezenta documentatie se incadreaza in urmatoarele categorii de proprietate :
 Teren apartinand domeniului privat, aflat in proprietatea persoanelor fizice si juridice
 Teren aflat in condominium
 Teren apartinand domeniului public, aflat in proprietatea Mun. Galati
3.8.3

Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii
obiectivelor propuse

Nu este cazul.
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4.

CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE
4.1.1

Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in
prevederile P.U.G.

 Zona cuprinsa intre arterele Str. Drumul Viilor – Str. Ionel Fernic – Str. Dr. Mihai Petrini Galatzi
- Se mentine caracterul functional al U.T.R. 17 – Locuinte colective - cartier Aviatiei stabilit prin
documentatia de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI”
aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015
- Se defineste zona L – ZONA LOCUINTE COLECTIVE
 Zona situata la nord si nord-vest de Str. Drumul Viilor
- Se amendeaza caracterul functional al U.T.R. 19 – Zona locuinte individuale - extindere Filesti
stabilit prin documentatia de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL,
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A
MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015
- Se introduce si se detaliaza zona M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE
- Se introduce si se detaliaza zona A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE
- Se introduce si se detaliaza zona V – ZONA SPATII VERZI
4.1.2

Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea
programului de dezvoltare

Interventiile propuse in zona studiata sunt :
 Mentinerea si reglementarea unor zone constituite
 Reabilitarea si reorganizarea spatiului interstitial
 Cresterea confortului de locuire a fondului construit existent
 Introducerea si reglementarea de noi functiuni
4.1.3

Prioritati de interventie

 Introducerea si reglementarea de noi functiuni
 Reabilitarea si reorganizarea cailor de circulatie din zona studiata
 Reabilitarea si reorganizarea sistemului de spatii verzi si amenajari exterioare din zona studiata
 Cresterea calitatii fondului construit

50

SUPERCONCRET SRL

SC

PROIECTARE si CONSULTANTA CONSTRUCTII
J 17 / 1074 / 2015 – www.supercon.ro
Adresa: Str. Brailei nr.163, Bl.A4, Ap.8/12, OP.6, cod 800309, Galati, Romania
Cod unic de inregistrare: 34948285
Tel / Fax : +40 (236) 437 777
Mobil: +40 (745) 541 141
+40 (722) 336 648
E-mail: office@supercon.ro

4.1.4

Aprecieri

ale

elaboratorului

P.U.Z.

asupra

propunerilor

avansate,

eventuale restrictii
Realizarea obiectivului propus – SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN reprezinta un raspuns
previzibil la tendinta de dezvoltare a arealului situat la nord-vest de Str. Drumul Viilor.
Se considera oportuna dezvoltarea caracterului comercial al Str. Drumul Viilor pentru promovarea
microîntreprinderilor si sporirea economiei locale. Realizarea investitei introduce in zona funcțiuni complementare celor
din vecinătate, respectiv comerț / servicii ce pot fi încadrate ca dotări de proximitate pentru țesutul de locuințe colective
Micro 39.
Prin elaborarea Planului Urbanistic Zonal se poate întocmi un regulament local director pentru acest țesut care
sa reglementeze dezvoltările ulterioare.
4.1.5

Lucrari

necesare

de

elaborat

in

perioada

urmatoare

(adancirea

propunerilor pentru unele investitii – prin P.U.D. ; proiecte prioritare de
investitii care sa asigure realizarea obiectivelor, in special in domeniul
interesului general ; montaje ale etapelo r viitoare – actori implicati,
atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investitii etc.)
Nu este cazul.

Intocmit,

Sef proiect,

drd. master urbanist

arhitect

Atanasia MANDRU (STOICA)

Ion RADI
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Volumul 2

REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.
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I.

DISPOZITII GENERALE
I.1. ROLUL R.L.U.
Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde

prevederi referitoare la modurile de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor pe întregul teritoriu al
documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL
PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de
obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103
R.L.U. însoţeşte documentatia PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE
FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL
FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI, STR. DRUMUL
VIILOR NR. 103 şi face parte integrantă din acesta.
R.L.U. aferent P.U.Z. reprezintă o piesă de bază în aplicarea P.U.Z., întărind şi detaliind reglementările din
P.U.Z.
Prescripţiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii pe întreg teritoriul ce face obiectul P.U.Z.
La baza elaborării R.L.U. aferent P.U.Z. stau:
 Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/27 iunie 1996 (publicată în Monitorul
Oficial nr. 146/1996), modificat şi completat prin H.G. 490/2011
 Conţinutul tehnic şi structura din “Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului
Urbanistic Zonal” (Indicativ GM-010-2000, aprobat cu OMLPAT nr. 176/N/16.07.2000)
 Reglementările cuprinse în documentatia de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL,
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI
GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015 şi în prescripţiile regulamentului local de urbanism aferent
acestei documentatii, pentru zona ce face obiectul P.U.Z.
 Reglementările cuprinse în documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL FILESTI – in curs de
avizare / aprobare şi în prescripţiile regulamentului local de urbanism aferent acestei documentatii, pentru
zona ce face obiectul prezentei documentatii P.U.Z.
 Regulamentul privind publicitatea stradală în Municipiul Galati
I.2. BAZA LEGALA A ELABORARII
Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 350 / 2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. El intră în vigoare după aprobarea sa în
Consiliul Local al Mun. Galaţi şi nu poate fi modificat decât în condiţiile şi în limitele prevederilor legale prevăzute în Legea
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
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R.L.U. este elaborat în conformitate şi cu următoarele acte normative importante:
 Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
 Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar, republicată
 Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 Hotărârea Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
 Legea nr. 153 / 2011 privind îmbunătăţirea condiţiilor ambientale
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 24 / 2007 privind reglementarea şi administrarea spţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările ulterioare. H.G.R. nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor
 Ordonanţa Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Noul Cod Civil, republicat în M. Of. Nr. 505 din 15 iulie 2011
 Legea nr. 74 / 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 187 / 2009 privind Codul Civil
I.3. DOMENIUL DE APLICARE
R.L.U. cuprinde reglementări obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe întregul teritoriu al
documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL
PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de
obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103, cu zona
de studiu inclusa in UTR 17 si UTR 19, asa cum sunt definite prin documentatia de urbanism „ACTUALIZARE PLAN
URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A
MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015.
Teritoriul documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE FERATA
(nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC
(est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR
NR. 103 este cel definit prin Avizul de Initiere Nr. 1 / ASMG din 10.04.2017 si figurat în plansele ce alcatuiesc partea
desenata a prezentei documentatii.
Zonificarea funcţională a teritoriului documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul
delimitat de : CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA
(vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN.
GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 este stabilită în funcţie de categoriile activităţilor umane desfăşurate şi de
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ponderea acestora pe întregul teritoriu studiat, de omogenitatea funcţională a fiecărei zone de configuratia naturală a
terenului, de caracteristicile geotehnice ale terenului precum si de caracterul de operationalitate care trebuie obtinut.
R.L.U. stabileşte reglementări specifice pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională din teritoriul P.U.Z.. Ele sunt
detaliate în cadrul Cap. IV din R.L.U.
Terenurile cuprinse în teritoriul P.U.Z. fac parte, din punct de vedere al proprietăţii, din:
 Teren apartinand domeniului privat, aflat in proprietatea persoanelor fizice si juridice
 Teren aflat in condominium
 Teren apartinand domeniului public, aflat in proprietatea Mun. Galati

II.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
II.1 REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT
a) Pe teritoriul studiat aferent documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de :
CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA
(vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN”
MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 este permisă autorizarea construirii, conform Legii nr. 50 /
1991, cu modificările şi completările ulterioare
b) Se interzice amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte negative asupra mediului
c) In perimetrul documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE
FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA
(vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN”
MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 nu se vor realiza obiective noi care intra sub incidenta
prevederilor HG Nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase
d) Procesul de colectare şi evacuare a deşeurilor menajere din zonele de locuit, se va realiza având în vedere
normele şi legislaţia în vigoare
e) Clădirile cu destinaţie rezidenţială, precum şi clădirile destinate activităţilor economice, indiferent de
domeniul de activitate, vor fi prevăzute cu recipienţi pentru colectarea deşeurilor, preponderent pentru
colectarea selectivă
f) Operatorul de salubritate care are ca arie de deservire zona aferentă documentatiei PLAN URBANISTIC
ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI
(sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de obiectivul
“SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103
trebuie să acţioneze în sensul întreţinerii igienei stradale.
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g) Colectarea apelor uzate se va face de la toate clădirile din zonă prin racordarea la reţeaua de canalizare şi
vor fi epurate în staţia de epurare a Municipiului Galati
h) Se recomandă utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate
menajare şi industriale
II.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA
INTERESULUI PUBLIC
a) Conform documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI”
aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015, acordarea dreptului de construire prin schimbarea regimului
juridic, economic sau tehnic al terenului este condiţionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice
şi a echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a zonei
b) Conform documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI”
aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015, dreptul de construire poate fi condiţionat / respins în mod
justificat, de către autoritatea publică competentă, indiferent de alte prevederi ale prezentei documentaţii şi
a regulamentului local de urbanism aferent, precum şi în următoarele situaţii :
 existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor minime
de salubritate
 prezenţa unor vestigii arheologice
 existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţie a mediului
 existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisajele
valoroase
 existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren
c) Se interzice edificarea oricăror constructii in zona de retragere obligatorie fata de cornisa taluzului terasei
medii (retragere egala cu de doua ori inaltimea versantului, conform documentatiei de urbanism
„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA
DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015), pana
la realizarea de studii si calcule aprofundate de specialitate care sa stabileasca conditiile de construire
 Sunt necesare lucrari de modelare a geometriei taluzului, de asigurare a unei scurgeri corecte a
apelor provenite din precipitatii, inierbari ale pantelor si nu in ultimul rand o politica locala de
protejare a fondului de vegetatie ; aceste lucrari vor fi realizate pe baza unor studii de
specialitate
 Nerespectarea zonei de construibilitate in zona taluzului poate oricand favoriza manifestarea de
pierdere a stabilitatii acestuia
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d) In zona de retragere obligatorie fata de cornisa taluzului terasei medii (retragere egala cu de doua ori
inaltimea versantului conform documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL,
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI
GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015) se admite numai realizarea de imprejmuiri si lucrari la
retelele tehnico-edilitare
e) Pentru orice constructie (cu exceptia lucrarilor de aparare si a imprejmuirilor) aflata pe o parcela afectata
de riscuri naturale este interzisa autorizarea construirii in lipsa unor studii de specialitate privitoare la
riscurile naturale care vor stabili conditiile amplasarii de noi constructii, precum si lucrarile necesare pentru
inlaturarea sau atenuarea riscurilor si va fi avizata si aprobata conform legii
f) Autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri se va face cu respectarea legislaţiei specifice
g) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranţă ale altor
funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu
energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor
lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare
h) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor pe imobile grevate de zonele de protectie ale
retelelor edilitare (sistemelor de alimentare cu energie electrica, cu gaze naturale, cu apa, a conductelor de
canalizare) se va face doar cu avizul detinatorilor de retele
i) Pentru orice constructie / lucrare amplasata pe parcele incluse integral sau partial in zonele de siguranta si
de protectie a cailor feratese va solicita avizul administratorului cailor ferate si avizul Ministerului
Transporturilor
j) In zona de siguranta a infrastructurii feroviare se pot amplasa doar instalatii de semnalizare si de siguranta
a circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si
lucrarilor de protectie a mediului
k) In zona de protectie a infrastructurii feroviare se interzic urmatoarele :
 amplasarea oricăror construcții, fie și cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau
înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare
 utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar
putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară
 efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau
afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de
construcții sau prin modificarea echilibrului freatic
 depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de
protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de
protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar
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l) In zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi executate lucrari, potrivit reglementarilor emise de
Ministerul Transporturilor
m) Se interzice realizarea oricaror constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru largirea unor strazi,
realizarea unor noi circulatii auto sau pietonale si realizarea parcajelor (a se vedea plansa Reglementari
Urbanistice – Organizarea Circulatiilor) ; in cazul terenurilor proprietate privata afectate de realizarea
oricarei interventii de mai sus, in vederea realizarii obiectivelor de utilitate publica necesare dezvoltarii
zonei, se vor efectua interventii de tip expropriere pentru cauza de utilitate publica (acolo unde este
cazul)m, conform legislatiei in vigoare
n) Toate studiile de specialitate care au ca obiectiv largirea unor strazi, realizarea de noi circulatii auto sau
pietonale si realizarea parcajelor se vor elabora luand in considerare caile de comunicatie pe toata
lungimea lor si ambele fronturi ale acestora
o) Toate terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Galati din limita de studiu a
documentatiei PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. ) pentru arealul delimitat de : CALE FERATA (nord);
STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR. DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL
FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI,
STR. DRUMUL VIILOR NR. 103, ocupate de constructii de tip garaj, constituie zone destinate
reconfigurarii si reamenajarii ; garajele vor fi desfiintate, iar terenurile vor fi ocupate fie de parcaje la sol
destinate zonei rezidentiale, fie de functiuni complementare locuirii
p) În zonele destinate restructurării urbane, în vederea realizarii obiectivelor de utilitate publica necesare
dezvoltarii zonei se vor efectua interventii de tip expropriere pentru cauza de utilitate publica (acolo unde
este cazul), conform legislatiei specifice in vigoare.
q) Amplasarea mijloacelor de publicitate se va face cu respectarea Regulamentului privind publicitatea
stradală în Municipiul Galaţi
r) In zonele de protectie ale retelelor edilitare, instalarea mijloacelor de publicitate se va face cu avizul
detinatorului respectivei retele
II.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
a) Construcţiile se vor amplasa pe parcele în regim izolat, cuplat sau înşiruit, în funcţie de specificul zonei şi de
prevederile prezentului R.L.U.
b) In zona L nu se admit constructii noi, ci numai lucrari de imbunatatire ale constructiilor existente (reabilitare,
consolidare, modernizare)
c) Amplasarea constructiilor se face respectând una din următoarele conditii :
 Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente viabile, realizate din materiale
durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică si retrase fată de limitele laterale ale parcelelor, noua
clădire se va amplasa în regim de construire izolat
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 Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseste calcanul unei constructii
viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua clădire se va
amplasa în regim de construire cuplat, alipindu-se la calcanul clădirii existente
NOTA : Prevederile prezentului articol se vor corobora cu prevederile prezentului R.L.U. cu privire la
relatia dintre regimul de construire si deschiderea parcelei, detaliate în functie de subzona functională;
in cazul neîndeplinirii tuturor conditiilor de construire specificate mai sus din cauza conditiilor locale
specifice - amplasarea constructiilor în raport cu limitele laterale si posterioare ale parcelelor se va
stabili printr-o documentatie de urbanism de tip P.U.D.
d) Distantele clădirilor fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, precum si distantele dintre clădirile
aflate pe aceeasi parcelă, vor respecta retragerile care decurg din necesităti de igienă (buna iluminare a
constructiilor), în general în functie de înăltimea constructiilor ; în toate situatiile se vor respecta retragerile
definite în Noul Cod Civil care decurg din servitutile de vedere, precum si cele prevăzute în prezentul R.L.U.
e) Se vor respecta distantele minime fată de limitele laterale si posterioare ale parcelelor necesare interventiilor
în caz de incendiu, în conformitate cu avizul unitătii teritoriale a I.S.U.
f) Conform Noului Cod Civil, se vor respecta condiţiile de scurgere a apelor, servituţile de vedere şi servituţile
generate de prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune
g) Se recomandă, din considerente estetice, evitarea constituirii de noi calcane vizibile de pe domeniul public
h) Distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure spaţiile minime necesare
intervenţiilor în caz de incendiu, în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U., sau după caz ; de
asemenea, distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure condiţiile de iluminare
naturală, de însorire, de salubritate, de securitate în caz de seism, conform legislaţiei în vigoare
i) Este interzisă amplasarea la o distanţă mai mică de 100,0 m faţă de şcoli sau licee a construcţiilor care
servesc comerţului cu băuturi alcoolice sau practicării jocurilor de noroc
II.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
a) Este obligatorie asigurarea a cel puţin unui acces carosabil pentru fiecare parcelă ; de regulă, acest acces
se va realiza direct din drumul public şi va avea o lăţime minimă de 3.5m ; in mod exceptional se acceptă
posibilitatea accesului prin servitute de trecere pe altă parcelă cu acces la drumul public ; lătimea minimă a
drumului de servitute va avea minimum 3.5m
b) Caracteristicile acestor accese trebuie să permită intervenţia vehiculelor de stingere a incendiilor, conform
prevederilor legislaţiei specifice
c) Pentru construcţiile publice nu se acceptă accesul prin servitute de trecere
d) Pentru amenajarea acceselor carosabile se va solicita avizul administratorului drumului public din care se
face accesul
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e) Accesele pietonale în interiorul parcelelor şi în clădiri se vor organiza conform legislaţiei în vigoare, în
special a celei privitoare la accesul neîngrădit al persoanelor cu dificultăţi de deplasare în clădirile publice şi
în spaţiile deschise de interes public
f) În cazul cladirilor însiruite, este obligatorie asigurarea unui acces de minim 3.0m (prin gang sau circulatie
publică) în zona din spate a parcelei
g) Stationarea autovehiculelor se va realiza în interiorul parcelelor, în conditiile prezentului R.L.U., asigurânduse spatiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislatiei în vigoare ; suprafetele parcajelor se
determină în functie de destinatia si capacitatea clădirilor si conform legislatiei în vigoare
II.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA
a) Este obligatorie racordarea construcţiilor noi la toate utilităţile disponibile în zonă, in functie de necesitati
b) Autorizarea construcţiilor noi este conditionata de asigurare a racordarii la retelele tehnico-edilitare ; este
interzisa autorizarea executarii constructiilor care prin dimensiunile si destinatia lor presupun cheltuieli de
echipare care depasesc posibilitatile financiare ale investitorilor
c) Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile rezervate
pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon ; in cazul clădirilor amplasate pe
aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin racordarea burlanelor la canalizarea publică
d) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului, a siguranţei şi sănătăţii locuitorilor, precum
şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona drumurilor publice, lucrările de
construire (realizarea / înlocuirea / extinderea) a reţelelor edilitare se vor executa în varianta de amplasare
subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare
e) La executarea reţelelor electrice se vor asigura spaţiile necesare montării altor conducte (apă, canalizare,
cabluri electrice), precum şi păstrarea distanţelor de siguranţă dintre acestea, respectând prevederile SR
8591 – 1997 Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură şi în Normativul
NTE007- 2008
f) La proiectarea şi executarea reţelelor de telecomunicaţii se vor respecta prevederile Legii nr. 154 / 2012
privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
g) Alimentarea constructiilor cu energie electrica se va realiza in sistem individual ; se recomanda montarea de
panouri solare pe acoperisul cladirilor sau inglobarea lor in acoperis
h) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii.
i) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele
de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport in comun, a automatelor
pentru semnalizare rutiera ; montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de amplasare
subterană, sau după caz, în incinte sau nişe ale construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor ; in mod
excepţional, este admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente reţelei de distribuţie a
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energiei electrice, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a
condiţiilor tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană a acestora este imposibilă sau
nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, conform prevederilor art. 45 din Legea nr. 123 / 2012
j) Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi de distribuţie a curentului electric,
pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor
k) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranţă ale altor
funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie
electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de
infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare
II.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU
CONSTRUCTII
a) Este obligatorie elaborarea P.U.Z. în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în mai mult de 3
(trei) subparcele, conform Legii 190/2013 de aprobare a O.U.G. 7 / 2011 pentru modificarea şi completarea
Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
b) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conform Legii nr. 350 / 2001) pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci
când operatiunile respective au ca obiect împărteli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de
lucrări de constructii sau de infrastructură, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un
imobil ; sunt permise aceste operatiuni cu conditia ca parcelele rezultate să îndeplinească conditiile de
construibilitate ; în caz contrar, se va solicita întocmirea unei documentatii de tip P.U.Z.
c) Operatiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) parcele, în vederea construirii, este permisă numai dacă
ambele parcele rezultate îndeplinesc conditiile de construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea
unei documentatii de tip P.U.D.
d) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la
maxim a POT şi / sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau
a divizării parcelelor
e) Forma şi dimensiunile minime admisibile ale parcelelor nou propuse variază de la o zonă funcţională la alta,
în funcţie de destinaţia parcelei ; pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme
regulate sau semiregulate, cu suprafata minima de 150 mp, unde adâncimea parcelei să este mai mare sau
cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) acesteia, iar raportul dintre latimea (deschiderea) si adancimea
parcelei este de maximum 1 / 3
f) Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni construibile numai prin divizare şi prin
comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate
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g) Construirea pe parcele va fi reglementată în funcţie de destinaţie şi de caracteristicile specifice ale fiecărui
tip de clădire ; densitatea ocupării şi utilizării este reglementată prin intermediul indicilor urbanistici POT şi
CUT, calculaţi conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
II.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI
a) Conform legislaţiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate în categoria
spaţiilor verzi publice, conform Legii nr. 24 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare, cu exceptia
realizarii unor lucrari de utilitate publica
b) Este obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate reglementat pentru fiecare zonă funcţională
c) Spaţiile verzi din domeniul public al zonei studiate în documentatia PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z. )
pentru arealul delimitat de : CALE FERATA (nord); STR. DR.MIHAIL PETRINI GALATI (sud); STR.
DRUMUL VIILOR si CALE FERATA (vest); STR. IONEL FERNIC (est), generat de obiectivul “SPALATORIE
AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN” MUN. GALATI, STR. DRUMUL VIILOR NR. 103 se împart în mai multe
categorii:
 Gradini de proximitate – spatii plantate, locuri de joaca, terenuri de sport, spatii de socializare, spatii
de tranzit (se regasesc in zona L – Zona Locuinte Colective)
 Spatii plantate aferente condominiilor (se regasesc in zona L – Zona Locuinte Colective)
 Plantatii de aliniament si protectie in lungul cailor de circulatie rutiera (se regasesc in zonele L –
Zona Locuinte Colective si A – Zona Gradini Destinate Agriculturii Urbane)
 Plantatii de protectie a infrastructurii tehnice (taluz) (se regasesc in zona V – Zona Spatii Verzi)
d) În toate cazurile, plantarea va ţine seama de exigenţele de siguranţă ale construcţiilor de pe parcela în
cauză şi de pe parcelele învecinate, precum şi de necesităţile de iluminare ale acestora
e) Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi publice este în sarcina deţinătorului sau administratorului fiecărui
teren în parte, conform destinaţiei acestora
f) Împrejmuirile vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte împrejmuirea către domeniul
public, cât şi împrejmuirea către vecini ; ele trebuie să răspundă exigenţelor Noului Cod Civil referitoare la
prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune
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III.

ZONIFICAREA FUNCTIONALA
III.1. UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE
In planşele U2a – U2b : Reglementari Urbanistice sunt specificate zonele funcţionale în teritoriul P.U.Z. In

teritoriul studiat, delimitarea zonelor funcţionale este următoarea:

L – ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE

M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE

A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE

V – ZONA SPATII VERZI
Pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională regulamentul este structurat astfel:
DESCRIEREA ZONEI
GENERALITĂŢI
 Art. 1 Condiţii de autorizare a lucrărilor de construire
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
 Art. 2 Utilizări admise
 Art. 3 Utilizări admise cu condiţionări
 Art. 4 Utilizări interzise
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
 Art. 5 Caracteristici ale parcelelor
 Art. 6 Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
 Art. 7 Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor
 Art. 8 Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă
 Art. 9 Amplasarea clădirilor faţă de zonele supuse riscurilor naturale şi antropice
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 Art. 10 Circulaţii şi accese
 Art. 11 Staţionarea autovehiculelor
 Art. 12 Înălţimea maximă a clădirilor
 Art. 13 Aspectul exterior al construcţiilor
 Art. 14 Echiparea edilitară
 Art. 15 Spaţii libere şi spaţii plantate
 Art. 16 Împrejmuiri
POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR
 Art. 17 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)
 Art. 18 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)
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IV.

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

L – ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE2
DESCRIEREA ZONEI
Zona rezervată locuirii cuprinde cea mai mare parte a teritoriului studiat. Tipologia locuirii în zona studiată este
uniforma, materializata prin locuinte colective, cu constructii de înăltimi medii.
Prevederile regulamentare pentru aceste zone îşi propun să încurajeze construirea în conformitate cu specificul
zonelor, potenţând calităţile acestora şi reducând disfuncţionalităţile.
GENERALITĂŢI
Pentru ansamblurile existente, noile cerinţe ale locuitorilor şi disfuncţionalităţile cauzate de nerespectarea
proiectelor iniţiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit şi amenajat vor impune intervenţii corective:
(1) eliminarea cauzelor disfuncţionalităţilor şi poluărilor care nemulţumesc locuitorii;
(2) refacerea amenajărilor exterioare şi în special a spaţiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii şi a
parcajelor;
(3) extinderea şi completarea echipamentelor publice deficitare;
(4) ameliorarea aspectului clădirilor şi amenajărilor;
(5) diminuarea insecurităţii şi infracţionalităţii prin delimitarea şi marcarea / îngrădirea spaţiilor aferente
locuinţelor colective pe grupări de blocuri;
(6) restructurarea zonelor prin eliminarea parcajelor private (in constructii individuale) existente pe domeniul
public/ privat al municipiului si construirea de parcaje publice;
Pentru ansamblurile de locuinte colective cu valoare urbanistica se recomanda mentinerea prevederilor
proiectului initial in cazul oricaror tipuri de interventii (reabilitare termica, amenajarea spatiilor din jurul blocurilor, modificari
la unitatile de locuit sau la dotarile aferente).

NOTA : se mentin prescriptiile documentatiei „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015
2
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ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE
a) Nu sunt permise extinderi ale spatiilor parter sau modificarii ale conformarii initiale a fatadelor blocurilor
b) Nu este permisa extinderea/înfiinţarea de spaţii comerciale la parterul blocurilor acolo unde nu exista
conform proiectului initial
c) Nu este permisa schimbarea destinatiei subsolurilor tehnice si amenajarea de locuinte, birouri, etc
d) Nu este permisa mansardarea/supraetajarea blocurilor ci doar acoperirea cu sarpanta si pod neutilizabil
e) În cazul realizarii operaţiunilor de reabilitare termica aceasta se va realiza pe întreg tronsonul/ segmentul de
bloc.
f) În cazul necesităţii de detaliere a regimului de construire, alinierii faţa de aliniament, faţa de limitele laterale
şi posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea
parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.
g) Instalarea panourilor de afisaj sau publicitate stradală se va face cu respectarea reglementărilor
Regulamentului privind publicitatea stradală în Municipiul Galati.
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE
a) locuinţe colective
b) echipamente publice specifice zonei rezidenţiale: servicii, comert de proximitate (magazin general,
supermarket, alimentatie publica), sanatate, invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant superior);
institutii si servicii publice
c) scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi
d) parcaje publice supraterane multietajate, subterane
e) amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate,
locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri
f) lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor
g) constructii aferente echipamentelor edilitare
Functiuni existente si mentinute:
 activitati agrozootehnice
 activitati productive in unitati dispersate
 spatii verzi
 constructii aferente echipamentelor tehnico-edilitare
 institutii si servicii publice
 comert, servicii
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 locuinte individuale
 unitati agrozootehnice
ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
a) se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor edilitare, acestea sa nu fie
amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protectie sanitara necesare
functionarea celorlalte cladiri existente;
b) se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia ca, in cazul disparitiei
acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai functiuni caracteristice specificului zonei; in acest
caz, se recomanda dezvoltarea unor functiuni publice/echipamente publice;
c) pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand alte functiuni decat cea
comerciala;
d) pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul locuintelor (individuale si/sau
colective) numai cu conditia asigurarii izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului;
e) se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa
acestora să nu depăşească 100,00 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5
autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22 şi să nu utilizeze terenul liber
al parcelei pentru depozitare şi producţie;
f)

pensiuni destinate practicării microturismului;

g) funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa
desfăşurată peste 100,00 mp se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD;
h) în cazul existenţei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:
 dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;
 creşele şi grădiniţele să aibă un acces separat de cel al locatarilor şi să dispună în utilizare exclusivă
de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;
 se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile
de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională private cu grad
redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu:
cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe,
agenţii imobiliare etc. si numai daca operatiunea nu modifica proiectul initial al fatadei imobilului (nu
sunt necesare extinderi spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane, logii);
 se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru categoriile
descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerţ cu produse
alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. si
numai daca operatiunea nu modifica proiectul initial al fatadei imobilului (nu sunt necesare extinderi
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spatii, modificare accese, realizare copertine, balcoane, logii) și numai dacă acestea sunt specificate
ca atare în cadrul reglementărilor aferente UTR;
i)

lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spaţiilor publice pot fi aprobate numai în condiţiile
promovării unor proiecte vizând transformarea funcţională a parterului unui întreg tronson de clădire,
respectiv apartamentele deservite de cel puţin o scară comună;

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE
a) Se interzic urmatoarele :
 schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru locatari cum
ar fi funcţiuni de producţie, alimentaţie publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă,
ateliere de reparaţii etc.;
 activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat
(vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru
depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele
22;
 schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie, holuri, accese,
culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor etc.;
 activitati agrozootehnice;
 parcaje private (in constructii individuale) amplasate pe domeniul publica sau privat al municipiului.
 service auto, benzinarii, spalatorii auto, vulcanizari;
 unitati comerciale: materiale de constructii;
 constructii provizorii de orice natura;
 depozite de orice natura;
 zone gospodarie comunala: cimitire;
 funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 150,00 mp ADC, generează
un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare;
 platforme de precolectare a deşeurilor;
 depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;
 staţii de betoane;
 autobaze.
b) In cazul ansamblurilor de locuinte colective cu valoare arhitectural-urbanistica nu este permisa crearea de
noi spatii comerciale si de servicii la parterul imobilelor, daca acestea nu sunt prevazute prin proiectul initial.
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CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
a) Lotul minim in cazul locuintelor colective este de 500,00 mp pentru locuinte colective mici si minim 1000,00
mp pentru locuinte colective inalte;
b) Se interzice introducerea de modificari în ansamblurile de locuinte colective cu valoare arhitecturalurbanistică prin unificarea parcelelor şi ridicarea nivelului de înălţime;
ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
a) clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 5.0 metri, dar nu cu mai puţin decât diferenţa dintre
înălţimea construcţiilor şi distanţa dintre aliniamente;
b) în cazul enclavelor de lotizări existente menţinute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul iniţial
al acestora;
c) în cazul în care în zona protejată clădirile sunt dispuse pe aliniament în front continuu, noile clădiri se vor
dispune de asemenea pe aliniament;
d) în cazul situării la intersecţia unor străzi având situări diferite ale clădirilor faţă de aliniament, noile clădiri vor
asigura racordarea prin întoarcerea retragerii de la aliniament şi pe strada având clădirile dispuse pe
aliniament pe o distanţă egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiţia să nu rămână
calcane vizibile.
ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
a) în cazul investitiilor importante ca functiune, volum, suprafata afectata, regimul de construire se va stabili
prin PUD (cu exceptia investitiilor pentru care conform legislatiei specifice/ghid metodologic de elaborare,
este necesara elaborare P.U.Z.)
b) clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanţă cel puţin egală
cu jumătate din înălţimea la cornişa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren; distanţa se poate
reduce la jumătate, dar nu mai puţin de 3.0 metri în cazul în care pe faţadele laterale ale clădirilor
învecinate sunt numai ferestre ale dependinţelor şi casei scării;
c) clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15.0 metri de la
aliniament, numai cu acordul proprietarului vecin, fiind retrase faţă de cealaltă limită laterală cu o distanţă
cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren;
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d) clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15.0 metri de
calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu excepţia parcelelor de colţ unde se va întoarce faţada
în condiţiile de aliniere ale străzii laterale;
ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
a) între faţadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală cu înălţimea clădirii celei mai
înalte; distanţa se poate reduce la jumătate în cazul în care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale
dependinţelor şi ale casei scării.
ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR NATURALE ŞI
ANTROPICE
a) Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice
b) Se va asigura un sistem funcţional de drenaj al apelor meteorice
c) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranţă ale altor
funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie
electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de
infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare
ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE
a) parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulaţie
publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;
b) pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
c) în cazul fronturilor continue la stradă/ constructiilor ce formeaza curti interioare se va asigura un acces
carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a
incendiilor, cu latime minima de 3,0 m si inaltime de 3,5 m;
d) accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate
libere in permanenta;
e) în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de
deplasare;
f) se recomandă amplificarea circulaţiei pietonale prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni
atractive pentru pietoni.
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ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare, se emite numai daca exista
posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.
a) Constructii comerciale
 1 loc parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la 400 mp;
 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600 mp;
 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 600-2000 mp;
 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de peste 2000 mp;
 pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri la masa;
 la acestea se adauga spatiile de parcare/garare a autovehiculelor proprii.
b) Constructii de cult
 minim 5 locuri parcare
c) Constructii de invatamant
 3-4 locuri parcare la 12 cadre didactice;
 pentru invatamantul universitar, functie de capacitatea constructiei, se vor prevedea 1-3 locuri de
parcare pentru autocare;
d) Constructii de sanatate
 1 loc de parcare la 4 persoane angajate cu un spor de 10% pentru sptial clinic, spital general, spital
de specialitate, asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban;
 1 loc parcare la 10 persoane angajate pentru alte tipuri de unitati sanitare, crese si crese speciale,
leagane de copii.
e) Constructii si amenajari sportive ; constructii deturism si agrement
 1 loc parcare la 5-20 locuri pentru complexuri sportive, sali de antrenament, sali de competitiii
sportive;
 1 loc parcare la 30 persoane pentru stadioane, patinoare, poligoane penru tir, popicarii;
 obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare;
 pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agremenet vor fi prevăzute parcaje în funcție
de capacitatea construcției, câte un loc de parcare pentru 10-30 persoane;
 pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.
f) Constructii de locuinte
 1 loc parcare la 1 locuintă unifamilială cu lot propriu;
 1 loc parcare la 2 apartamente pentru locuinte colective.
g) Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de
parcare.
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h) Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile
necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.
ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR
a) înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau
două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora, astfel incat
inaltimea maxima la coama/ atic pe o distanta de minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta
intre aliniamente;
b) în cazul în care într-o intersecţie există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printr-un plus
de înălţime, se admite pentru o nouă clădire de colţ depăşirea în planul faţadei a înălţimii maxime admisibile
cu unul sau două niveluri pe o lungime de maxim 15,0 metri de la intersecţie.
c) RH niveluri / Hmaxim (metri la coama / atic) :
 minim* : P+2 / 9m
 maxim : P+4 / 15m***
* Înaltimea minimă este prevazută pentru cladirile amplasate pe artere principale (categoria I si a II-a) frontul la strada
*** se mentin cladirile existente care depasesc regimul de inaltime maxim admis. În cazul
disparitiei/înlocuirii acestora este permisa inserarea unor cladiri înalte pe acelasi teren/ amplasament
(care sa nu depaseasca înaltimea cladirii anterioare existente) şi numai daca sunt respectate conditiile
de vecinatate/ însorire faţa de clădirile adiacente
ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR
a) Interventiile asupra locuintelor colective se vor realiza cu condiţia integrării în particularităţile zonei şi
armonizării cu vecinătăţile imediate.
b) Pentru ansamblurile de locuinte colective cu valoare urbanistica este obligatorie mentinerea prevederilor
proiectului initial în cazul oricaror tipuri de interventii (reabilitare termica, amenajarea spatiilor din jurul
blocurilor, modificari la unitătile de locuit sau la dotarile aferente.
c) Nu este permisa extinderea spatiilor parter sau modificarii conformatiei arhitecturale initiale a blocurilor
(extinderi, etc.), cu exceptia UTR în care acestea sunt specificate. În cazul realizării operațiunii de
reabilitare termica aceasta se va realiza pe întreg tronsonul/segmentul de bloc.
ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ
a) toate construcţiile noi sau reabilitate vor fi racordate la reţelele edilitare publice de apă, canalizare;
b) la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare
pentru a se evita producerea gheţii;
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c) se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile accesibile publicului la reţeaua de
canalizare;
d) noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă şi o reţea de videocomunicaţii conform reglementărilor
tehnice în vigoare, fie cu un branşament la reţeaua cablată;
e) rețelele edilitare vor fi amplasate subteran;
f) se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă.
g) cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea antenelor de telefonie mobila pe terasele
clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;
h) în conformitate cu Directivele Europene, în zonele in care exista sistem de alimentare centralizata cu
energie termica se recomanda ca si noile imobile sa fie racordate la acest sistem sau sa foloseasca surse
de încalzire regenerabile.
ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
a) spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;
b) curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban,
plantaţii decorative, inclusiv pe faţade;
c) se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
d) elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei,
necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile;
e) terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un
arbore la fiecare 100 mp;
f) terenul amenajat ca spaţii de joc, de odihnă şi grădini de faţadă decorative va reprezenta cel puţin 50% din
suprafaţa totală a terenului liber;
g) în orice operaţiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spaţii minim
10% să fie destinate folosinţei în comun;
h) parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de
1,20 metri înălţime;
i) procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza:
 constructii comerciale : 5%
 constructii de cult : 20%
 constructii de sanatate : obligatorii aliniamente cu rol de protectie 10%
 constructii si amenajari sportive : 30%
 constructii de locuinte : 10%, dar nu mai putin de 2 mp/locuitor

75

SC

SUPERCONCRET SRL

PROIECTARE si CONSULTANTA CONSTRUCTII
J 17 / 1074 / 2015 – www.supercon.ro
Adresa: Str. Brailei nr.163, Bl.A4, Ap.8/12, OP.6, cod 800309, Galati, Romania
Cod unic de inregistrare: 34948285
Tel / Fax : +40 (236) 437 777
Mobil: +40 (745) 541 141
+40 (722) 336 648
E-mail: office@supercon.ro

j) Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile
necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.
ART. 16 ÎMPREJMUIRI
Se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:
a) în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălţimea de maxim 2.00 metri
din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă
metalică şi vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălţime diferită în cazul reconstrucţiei sau
restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;
b) stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al
gardurilor alăturate;
c) porţile se vor armoniza cu împrejmuirea;
d) pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea de 2.00 metri;
e) construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de
intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii.
POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR
ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
a) POT maxim 30%
ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
a) CUT maxim 1,5
Pentru spatii verzi (cu exceptia celor destinate sportului, agrementului):
 POT maxim 10% (inclusiv circulatii, alei, platforme)
 CUT maxim 0.2
Pentru functiunile existente: activitati productive in unitati dispersate, activitati agrozootehnice, zona constructii
aferente echipamentelor tehnico-edilitare, terenuri cu destinatie speciala (cu exceptia constructiilor si instalatiilor
tehnologice) conform studiilor de specialitate (SF, PT,PUD) sau conform normelor tehnice in vigoare, se recomanda:
 POT maxim 50%
 CUT maxim 1,0
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P.O.T. ŞI C.U.T. SE VOR DIMINUA FAŢĂ DE LIMITELE MAXIME ADMISE, ACOLO UNDE SPECIFICUL ŞI
CARACTERISTICILE ZONEI/ AMPLASAMENTULUI IMPUN ACEASTA.
PENTRU FUNCTIUNILE PUBLICE, P.O.T. SI C.U.T. SE POT MAJORA FUNCTIE DE CERINTELE
PROGRAMULUI DE ARHITECTURA.
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M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE 3
DESCRIEREA ZONEI
Zona mixtă se caracterizează printr-o permisivitate mare în ceea ce priveste caracterul functional, permitand
coexistenta atat a functiunilor de interes general si public, cat si a activitatilor productive, manufacturiere si de depozitare
de mici si medii dimensiuni. Aceste zone sunt grupate, in general, in bordura arterelor de circulatie importante, precum si
in arii actualmente slab construite pentru care se preconizeaza o astfel de dezvoltare.
Zona cuprinde servicii de interes general, activitati culturale, comert, spatii comerciale de dimensiuni mici si
medii, activitati de productie si manufactura de dimensiuni mici si medii, de depozitare de dimensiuni mici si medii, CU
EXCEPTIA LOCUIRII SI A LOCUINTELOR DE SERVICIU, cu cladiri de inaltime mica (≤ P+1+M, 2N), HMAX CORNISA = 8m.
GENERALITĂŢI
Funcţiunea dominantă a zonei:
a) Funcţiuni tertiare, cuprinzând servicii de interes general, comert
Funcţiuni complementare:
a) Activităti de productie si manufactură de dimensiuni mici si medii (I.M.M.) cu suprafata desfasurata de
maxim 250 mp
b) Spatii verzi si de agrement
ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE
a) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în mai mult de 3
subparcele
b) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conform Legii nr. 350 / 2001) pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci
când operatiunile respective au ca obiect împărteli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de
lucrări de constructii sau de infrastructură, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un
imobil ; sunt permise aceste operatiuni cu conditia ca parcelele rezultate să îndeplinească conditiile de
construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea unei documentatii de tip P.U.Z.
NOTA : prescriptii corelate cu documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL FILESTI – in curs de avizare /
aprobare
3
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c) Operatiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) parcele, în vederea construirii, este permisă numai dacă
ambele parcele rezultate îndeplinesc conditiile de construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea
unei documentatii de tip P.U.D.
d) Se interzice realizarea oricăror constructii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor străzi,
realizarea unor noi circulatii auto sau pietonală, modernizarea intersectiilor si realizarea parcajelor (vezi
plansa Reglementări urbanistice – organizarea circulatiei) ; in cazul terenurilor proprietate privată afectate
de realizarea oricărei interventii de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare
dezvoltării zonei, se vor efectua interventii de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo unde
este cazul), conform legislatiei specifice în vigoare (Legea nr. 255 / 2010 si Legea nr. 33 / 1994)
e) Autorizarea constructiilor noi este conditonată de asigurarea racordării la retelele tehnico-edilitare ; este
interzisă autorizarea executării constructiilor care prin dimensiunile si destinatia lor presupun cheltuieli de
echipare ce depăsesc posibilitătile financiare ale investitorilor
f) Pentru orice constructie/ lucrare amplasate pe parcele incluse integral sau parțial în zonele de siguranță și
de protectie a căilor ferate se va solicita avizul administratorului căilor ferate si avizul Ministerului
Transporturilor
g) În zona de sigurantă a infrastructurii feroviare, se pot amplasa doar instalațiile de semnalizare și de
siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor precum și a
instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului
h) În zona de sigurantă si protectie aferentă infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea lucrărilor de
constructii, instalatii, plantatii sau amenajări care prin amplasare, configuratie sau exploatare afectează
buna desfăsurare, organizare si dirijare a traficului sau prezintă riscuri de accidente
i) În zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de
Ministerul Transporturilor
j) In zona de retragere obligatorie fata de cornisa taluzului terasei medii (retragere egala cu de 2 ori inaltimea
versantului conform documentatiei „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI” aprobata
prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015), este permisa doar realizarea de imprejmuiri si lucrari la retelele tehnicoedilitare
k) Autorizarea de constructii noi (imprejmuiri, amplasare de panouri publicitare, lucrari la retelele tehnicoedilitare) in zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face doar cu avizul / acordul
administratorului retelei
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UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE
a) Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale
b) Sedii ale unor companii si firme în clădiri specializate pentru birouri
c) Servicii financiar-bancare si de asigurări
d) Structuri de vânzare cu suprafață mică sau medie
e) Showroom-uri în constructii special amenajate
f) Servicii si echipamente pentru activităti socio-culturale (centre culturale, muzee, spatii pentru expozitii,
altele decât showroom ș.a.)
g) Alimentatie publică
h) Constructii aferente echipării tehnico-edilitare pentru deservire locală
i) Spatii de comercializare a autovehiculelor, service-uri si vulcanizări auto, spălătorii auto
j) Statii de carburanti
k) Circulatii pietonale majore de tip promenadă si circulatii pietonale de legătură între obiective economice si
sociale
l) Spatii plantate
m) Parcaje la sol, supraterane si subterane
ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
a) Activităti de depozitare - maxim 500 mp suprafată desfăsurată
b) Mici unităti productive manufacturiere în clădiri de dimeniuni medii si mici (IMM) - maxim 250 mp suprafată
desfăsurată
ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE
a) Activităti agricole, ferme agro-zootehnice
b) Structuri de vânzare cu suprafață mare (centre comerciale si galerii comerciale de mari dimensiuni - mall)
c) Activităti de depozitare cu suprafață desfășurată mai mare de 500mp; mici unităti productive manufacturiere
în clădiri de dimeniuni medii si mici, cu suprafață desfășurată mai mare de 250mp
d) Activităti poluante de orice fel sau care prezintă risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent si
conduc la disparitia vegetatiei
e) Sunt interzise activităti care intră sub incidenta prevederilor H.G. nr. 804 / 2007, privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase
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f) Dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurând arhitectura clădirilor si deteriorând
finisajul acestora
g) Platforme de precolectare a deseurilor urbane
h) Locuinte individuale si colective ; locuinte de serviciu
i) Hoteluri si alte facilitati de cazare
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
a) Pentru parcelele noi, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau cvasiregulate, care
respectă concomitent următoarele conditionări:
 adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel putin egală cu lătimea (deschiderea) acesteia
 raportul între lătimea (deschiderea) si adâncimea parcelei să fie maxim 1/3
b) Parcelele noi care nu îndeplinesc conditiile de construibilitate pot deveni construibile numai prin comasarea
sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate
c) Pentru constructii ce adăpostesc în exclusivitate activități de interes general, suprafata minimă a parcelei
este de 800mp, iar deschiderea minimă de 18,0m
ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
a) Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul existent al parcelei sau de cel propus, în cazul arterelor noi sau a
lărgirii celor existente, se va realiza respectând distanţa minimă faţa de aliniament de 0,00 m (pentru strazi
de categoria I si a II-a), respectiv de 3,00 m (pentru strazi de categoria a III-a si a IV-a)
b) La intersecţia dintre străzi, aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului
dintre străzi
c) În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o
construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor
ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
a) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din materiale durabile
sau cu valoare arhitectural urbanistică si retrase fată de limitele laterale ale parcelelor, noua cladire se va
amplasa în regim de construire izolat
b) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseste calcanul unei constructii viabile,
realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim
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de construire cuplat alipindu-se la calcanul clădirii existente ; in situatia în care constructia existenta are un
regim de înăltime mai mic, se va prelua înăltimea acestei clădiri pe o lungime a alinierii de minim 3,0m ;
dacă diferenta este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte
c) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc constructii viabile, realizate din
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, noua clădire se va amplasa în regim de
construire însiruit alipindu-se la ambele calcane ale clădirilor existente; în situatia în care una dintre
constructiile existente are un regim de înăltime mai mic, se va prelua înăltimea acestei clădiri pe o lungime
a alinierii de minim 3,0m
d) Prevederile alin. (a), (b) si (c) se vor corobora cu prevederile Art. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR;
in cazul unor contradictii între aceste prevederi, contradictii determinate de conditiile locale specifice,
amplasarea constructiilor în raport cu limitele laterale si posterioare ale parcelelor se va stabili printr-o
documentatie de urbanism de tip P.U.D.
e) Pentru constructiile izolate, distanta minima fata de una dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 3,0m, iar
fata de cealalta limita laterala se vor respecta prevederile Noului Cod Civil
f) Pentru constructiile cuplate distanta minimă fată de limitele laterale ale parcelei pe care nu se face cuplarea
va fi de minim 3,0m
g) Fata de limita posterioară a parcelei se vor respecta prevederile Noului Codului Civil
h) Clădirile dispuse în regim cuplat sau însiruit vor avea o adâncime fată de aliniament care nu va depăsi
15,0m
i) În cazul alipirii constructiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de art. 660 (prezumtia
de coproprietate asupra despărtiturilor comune) si Art. 612 (distanta minimă în constructii) din Noul Cod
Civil
ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
a) Pe aceeasi parcelă se pot amplasa maximum două constructii principale distincte
b) Construirea a mai mult de două constructii principale distincte pe aceeasi parcelă este conditionată de
întocmirea unei documentatii de urbanism tip P.U.D., avizată si aprobată conform legii
c) Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu înălţimea la cornişa a celei mai înalte dintre ele; în caz
contrar se va întocmi studiu de însorire conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119 / 2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei ; distanţa se poate
reduce la 1 / 4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură
luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală
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ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR NATURALE ŞI
ANTROPICE
a) Pentru orice constructie (cu exceptia lucrărilor de apărare si a împrejmuirilor) aflată pe o parcelă supusă
riscurilor naturale, documentatia de construire va fi fundamentată prin studii de specialitate privitoare la
riscurile naturale, care vor stabili conditiile amplasării de noi constructii, precum si lucrările necesare pentru
înlăturarea sau atenuarea riscurilor si va fi avizată si aprobată conform legii
b) Este interzisa amplasarea de constructii / instalatii / amenajari in zonele de protectie a infrastructurii tehnice
si tehnico-edilitare
c) Solutiile constructive si materialele de constructie folosite vor avea în vedere situarea constructiei într-o
zonă supusă riscurilor naturale
d) Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice
e) Se va asigura un sistem funcţional de drenaj al apelor meteorice
f) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranţă ale altor
funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie
electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de
infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare
ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accese carosabile:
a) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o lăţime de minim
3.50 m ; este obligatoriu ca accesul carosabil si pietonal să se facă direct din drumul public (nu prin
servitute de trecere)
b) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din drumul public (nu
prin servitute de trecere) cu lăţime de minimum 3.50 m, devin neconstruibile până la asigurarea îndeplinirii
acestei condiţii
c) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor carosabile
d) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăţimi, geometrie, racorduri etc) trebuie să permită
intervenţia vehiculelor de pompieri, conform normelor specifice
e) În cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj
dimensionat astfel încât să permită accesul autospecialelor de interventie
Accese pietonale:
f) Dacă există activităti de lucru cu publicul, accesele pietonale pe parcelă si în clădirile respective vor fi
conformate astfel încât să permită circulatia persoanelor cu dificultăti de deplasare
g) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităţi pietonale cât mai mari a parcelei, prin
crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni
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h) În cazul clădirilor amplasate în regim de construire continuu (însiruite) se va asigura un acces în curtea
posterioară printr-un pasaj (gang)
i) Pentru parcelele cu diferente mari de nivel este obligatorie asigurarea accesului pietonal pentru interventia
pompierilor
ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
a) Staţionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se spatiul necesar numărului
de locuri de parcare conform legislatiei în vigoare
b) Suprafetele parcajelor se determină în functie de destinatia si capacitatea constructiilor si conform legislatiei
în vigoare
c) Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafete dimensionate si
dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu cresterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje
supraetajate sau subterane
ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR
a) Înăltimea maximă a constructiilor va fi de P+1E+M (2N), HMAX CORNISA = 8m
b) Pentru clădirile noi, poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere
egală cu plusul de înăltime, dar nu mai putin de 3,0m ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol
constructiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul urmator – alin. c)
c) Se admite mansardarea clădirilor cu conditia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare si să se înscrie
în volumul unui acoperis cu pantă de maxim 45°; nu se pot prevala de prevederile acestui articol
constructiile care beneficiază de nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior – alin. b)
d) Dacă înăltimea constructiilor noi, măsurată în planul fatadei acestora, depăseste distanta dintre ele si
alinierea constructiilor situate pe partea opusă a străzii, initiatorul D.T.A.C. va elabora un studiu de
însorire
e) În cazul parcelelor de colt amplasate pe artere cu regim de înăltime diferit regimul de înăltime mai
mare se va prelungi pe strada secundară pe o lungime de maxim 1/3 din lungimea fatadei ; daca
diferenta este mai mare de doua niveluri, racordarea se va realiza in trepte
f)

În situatia în care constructia este alipită pe limita de proprietate unei constructii viabile, realizată din
materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de înăltime mai mic, se va
prelua înăltimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m ; dacă diferenta este mai mare de două
niveluri racordarea se va realiza în trepte
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ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR
a) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii
b) Finisajele trebuie să corespundă exigenţelor actuale ţinând seama de caracterul general al zonei şi de
arhitectura clădirilor din vecinătate; sunt interzise materialele stralucitoare
c) Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea diferită a finisajului parterului de cel al
nivelurilor superioare
d) Se vor evita pastisele si imitatiile unor stiluri arhitecturale exitente si imitarea materialelor naturale
e) Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor si
anexelor
f) Se vor utiliza materiale naturale, deopotrivă usoare si adecvate unui cadru urban modern
g) Pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii
suplimentare
h) Se interzice realizarea unor mansarde false
i) Conform R.L.U. aferent documentatiei de urbanism „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL,
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI
GALATI” aprobata prin H.C.L. nr. 62 / 26.02.2015, arhitectura noilor clădiri se va subordona cerintelor de
coerentă a secventelor particulare de tesut urban si va participa la punerea în valoare a caracteristicilor
dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va tine seama de caracterul
zonei si de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce priveste:
–

volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate directiile din
care volumul este perceput în relatie cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea
modului de acoperire, evitarea evidentierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor
lucrări tehnice etc.

–

arhitectura fatadelor – armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de fortă verticale si
orizontale si ca frecventă a elementelor–accent, armonizarea cu vecinătătile imediate ca
proportii ale elementelor arhitecturale, ca relief al fatadei, ca transparentă a balustradelor
balcoanelor si logiilor etc.

–

materiale de constructie - armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea
materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor
constructiei initiale în caz de refacere si extindere

–

culoare – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambiantei cromatice a străzii,
sublinierea eventuală a ritmului fatadelor etc.
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ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ
a) Este obligatorie racordarea construcţiilor noi la toate utilităţile disponibile în zonă, in functie de necesitati
b) Autorizarea construcţiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la reţelele de apă,
canalizare şi energie electrică, iar capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori ; in mod
excepţional, este permisă asigurarea utilităţilor în sistem local, cu condiţia asigurării posibilităţii viitoare de
racordare la reţeaua publică
c) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale funcţional care sa deverseze
apele meteorice in reţeaua publică
d) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate menajere
e) Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile rezervate
pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon
f) In cazul clădirilor amplasate pe aliniament scurgerea apelor pluviale se va face prin racordarea burlanelor
pe sub trotuare la canalizarea publică
g) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte din
sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a
automatelor pentru semnalizare rutieră ; montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de
amplasare subterană, sau după caz, în incinte sau nişe ale construcţiilor, cu acordul prealabil al
proprietarilor ; in mod excepţional, este admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente
reţelei de distribuţie a energiei electrice, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor
tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană a
acestora este imposibilă sau nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, conform prevederilor art. 45
din Legea nr. 123 / 2012
h) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaţii, a elementelor de
semnalizare de orice fel
i) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii
j) Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi de distribuţie a curentului
electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor
k) Reţelele existente de telecomunicaţii vor fi reamplasate subteran
l) Lucrările de bransare si de racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar
m) Se vor respecta normele de protecţie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea construcţiilor faţă de
reţelele edilitare importante, în special faţă de liniile electrice aeriene ; amplasarea construcţiilor şi
realizarea amenajărilor în proximitatea acestor reţele vor trebui avizate de către administratorii acestora
n) Se va asigura un iluminat adecvat funcţiunii şi asigurării securităţii circulaţiei în zonă
o) Reţelele uzate care produc pierderi de apă şi implicit umezirea pământurilor se vor înlocui tot în varianta
subterană
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ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
a) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă
b) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se înierbează sau se
plantează
c) Este interzisă desfiintarea sau reducerea suprafetei spatiilor verzi publice
d) Se va acorda o atenţie deosebită spaţiilor libere publice şi semi-publice, prin amenajări specifice: terase,
spaţii pentru repaus, iluminat etc.
e) Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei va fi conform prevederilor R.G.U., in
functie de obiectivul propus
f) Se va planta minimum un arbore la 4 locuri de parcare
g) Pentru siguranţa clădirii, arborii se plantează la o distanţă de cel puţin 3,00 m de aceasta
h) Suprafeţele aleilor şi a altor spaţii publice mineralizate vor fi tratate astfel încât să nu scadă semnificativ
permeabilitatea generală a solului ; se vor utiliza materiale şi configuraţii ale pavajelor cu mare
permeabilitate la apele meteorice şi rezistente la diferenţele de temperatură specifice locului
i) Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaţiile plantate
j) Se va avea în vedere respectarea Noului Cod Civil cu privire la scurgerea apelor pluviale
ART. 16 ÎMPREJMUIRI
a) Se interzice împrejmuirea parcelelor din zonele ansamblurilor de blocuri si celor cu acces public nelimitat
b) Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public ; se recomandă împrejmuiri transparente
sau semi-transparente, cu înăltimi mai mici de 2,00 m
c) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului Cod Civil cu
privire la prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune
d) Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum şi a suprafeţelor din policarbonat, tablă, PVC şi alte
materiale plastice sau care imită materiale naturale
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POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR
ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
si
ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
REGIMUL DE

POT

CUT

INSIRUIT (200 mp)*

55%

1.4

CUPLAT (250 mp)*

45%

1.2

IZOLAT (300 mp)*

40%

1.0

CONSTRUIRE

*Suprafata minima a parcelei construibile specifice unui regim de construire (mp)
a) În cazul mansardelor se consideră conventional o suprafată egală cu 60% din suprafata nivelului curent
b) În suprafata desfăsurată calculată pentru CUT maxim este inclusă si suprafata mansardelor, precum si a
etajului retras suplimentar, conform Art. 12. INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR
c) Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la
maxim a POT si/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar si în situatia înstrăinării acestuia sau a
divizării parcelelor
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A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE 4
DESCRIEREA ZONEI
Gradinile destinate agriculturii urbane sunt situate in partea de nord-vest a zonei de studiu, intre Drumul de
Centura Galati si calea ferata de transport marfa. In prezent parte din terenuri prezinta deja semne ale practicarii
agriculturii urbane.
GENERALITĂŢI
Zona este compusa dintr-o portiune de teren aflata in domeniul public al Mun. Galati, avand destinatia de
practicare a agriculturii urbane (cresterea si cultivarea de plante alimentare) de catre locuitorii din proximitate.
Spatiul aferent acestei zone va fi supus urmatoarelor operatiuni :


Inchirierea catre persoane fizice a terenului sau a unor portiuni din acesta de catre Primaria Municipiului
Galati



Realizarea de imprejmuiri, constructii cu caracter provizoriu de mici dimensiuni, care sa adaposteasca
spatii de depozitare, grupuri sanitare ; construirea de foisoare, umbrare destinate utilizatorilor terenurilor ;
racordarea, acolo unde este posibil, la retelele de energie electrica si alimentare cu apa

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE
a) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în mai mult de 3
subparcele
b) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conform Legii nr. 350 / 2001) pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci
când operatiunile respective au ca obiect împărteli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de
lucrări de constructii sau de infrastructură, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un
imobil ; sunt permise aceste operatiuni cu conditia ca parcelele rezultate să îndeplinească conditiile de
construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea unei documentatii de tip P.U.Z.
c) Operatiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) parcele, în vederea construirii, este permisă numai dacă
ambele parcele rezultate îndeplinesc conditiile de construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea
unei documentatii de tip P.U.D.
NOTA : prescriptii corelate cu documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL FILESTI – in curs de avizare /
aprobare
4
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d) Se interzice realizarea oricăror constructii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor străzi,
realizarea unor noi circulatii auto sau pietonală, modernizarea intersectiilor si realizarea parcajelor (vezi
plansa U2c Reglementări urbanistice) ; in cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei
interventii de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării zonei, se vor
efectua interventii de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo unde este cazul), conform
legislatiei specifice în vigoare (Legea nr. 255 / 2010 si Legea nr. 33 / 1994)
e) Pentru orice constructie (cu exceptia lucrarilor de aparare si a imprejmuirilor), aflata de o parcela afectata de
riscuri naturale, documentatia care se va intocmi pentru construire va fi fundamentata prin studii de
specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili conditiile amplasarii de noi constructii, precum si de
lucrarile necesare pentru inlaturarea sau atenuarea riscurilor si va fi avizata si aprobata conform legii
f)

Este interzisa orice schimbare de destinatie a spatiilor cuprinse in aceasta zona functionala

g) Autorizarea constructiilor noi este conditonată de asigurarea racordării la retelele tehnico-edilitare ; este
interzisă autorizarea executării constructiilor care prin dimensiunile si destinatia lor presupun cheltuieli de
echipare ce depăsesc posibilitătile financiare ale investitorilor
h) Autorizarea constructiilor noi (imprejmuiri, amplasare de panouri publicitare, lucrari la retele tehnico-edilitare)
in zona de protectie a retelelor electrice si a retelelor de gaze naturale se va face doar cu avizul / acordul
administratorului retelei
i)

In zona de retragere obligatorie fata de cornisa taluzului terasei medii (retragere egala cu de 2 ori inaltimea
versantului conform PUG Municipiul Galati), sunt admise doar constructii usoare cu caracter provizoriu, de
mici dimensiuni (spatii de depozitare echipamente agricole, anexe gospodaresti, grupuri sanitare),
imprejmuiri si lucrari la retelele tehnico-edilitare
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE
a) Spaţii plantate
b) Agricultura urbana (activitate constand in cresterea si cultivarea, in zonele urbane, a plantelor alimentare –
legume, zarzavaturi, radacinoase etc. – a pomilor fructiferi, a plantelor aromatice si medicinale, a plantelor
decorative; aceasta activitate este admisa doar pentru uzul privat, pe amplasamentge cu o suprafata mai
mica de 500mp ; aceste terenuri pot fi utilizate de catre rezidentii ansamblurilor de locuinte colective
adiacente zonei A ; este permisa practicarea agriculturii neconventionale – de ecemplu : agricultura
ecologica / organica / bio ; este interzisa cresterea animalelor
c) Spatii de depozitare echipamente agricole, anexe gospodaresti, grupuri sanitare, amplasate in constructii
usoare cu caracter provizoriu, de mici dimensiuni
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d) Amenajari peisagistice si constructii cu rol peisagistic / recreativ (foisoare)
ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
a) Nu este cazul
ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE
a) Orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare.
b) Orice schimbări ale destinaţiei
c) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei
d) Diminuarea suprafeţelor plantate şi a spaţiior verzi prin realizarea de construcţii, altele decât cele
menţionate la ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
a) Conform plansei Reglementari urbanistice – zonificare functionala
ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
a) Amplasarea cladirilor fata de aliniamentul existent al parcelei sau de cel propus in cazul arterelor nou
propuse sau a largirii celor existente se va realiza la o distanta de 3m
b) La intersectia dintre strazi, aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului
dintre strazi
c) In zona non-aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nicio
constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de acces si platformelor
ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
a) Este obligatorie amplasarea cladirilor in regim de construire izolat sau cuplat
b) In cazul alipirii constructiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de Art. 660 si Art. 612
din Noul Cod Civil
ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
a) Pe aceeasi parcela se poate amplasa o singura constructie principala distincta
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ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR NATURALE ŞI
ANTROPICE
a) Este interzisă amplasarea de constructii / instalatii / amenajări în zonele de protectie a infrastructurilor
tehnice și tehnico-edilitare
b) Pentru orice construcție amplasată pe o parcelă aflată partial sau integral în zonele cu risc mare de
inundabilitate, eliberarea autorizației de construire este condiționată de obținerea avizului emis de Agenția
Națională Apele Române
c) Se interzice edificarea oricăror constructii în zona de retragere obligatorie față de cornișa taluzului terasei
medii (retragere egală cu de 2 ori înălțimea versantului), reprezentată în plansa Reglementări Urbanistice –
zonificare functionala, până la realizarea de studii și calcule aprofundate de specialitate care să stabilească
condițiile de construire
d) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de protecţie sau
siguranţă ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, a conductelor de
canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării
legislaţiei în vigoare (zone de protecţie, distanţe de siguranţă etc.)
e) Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice
f) Se va asigura un sistem functional de drenaj al apelor meteorice
ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Accese carosabile:
a) Sunt construibile numai parcelele care au asigurată posibilitatea unui acces carosabil cu o lăţime de minim
3.50 m direct din drumul public
b) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din drumul public (nu
prin servitute de trecere) cu lăţime de minimum 3.50 m, devin neconstruibile până la asigurarea îndeplinirii
acestei condiţii
c) Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor carosabile
d) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăţimi, geometrie, racorduri etc) trebuie să permită
intervenţia vehiculelor de pompieri, conform normelor specifice
Accese pietonale:
e) Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei accesibilităţi pietonale cât mai mari a parcelei, prin
crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni
f) Pentru parcelele cu diferente mari de nivel este obligatorie asigurarea accesului pietonal pentru interventia
pompierilor
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ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
a) Stationarea autovehiculelor se va asigura in interiorul parcelelor, asigurandu-se spatiul necesar numarului
de locuri de parcare conform legislatiei in vigoare
b) Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si capacitatea constructiilor si conform legislatiei
in vigoare
ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR
a) Inaltimea maxima a constructiilor noi va fi de 4,0m la cornisa, echivalentul unui nivel suprateran P
ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR
a) Aspectul exterior al cladirilor trebuie sa exprime caracterul si reprezentativitatea functiunii
b) Finisajele trebuie sa corespunda exigentelor actuale, tinand seama de caracterul general al zonei si de
arhitectura cladirilor din vecinatate ; sunt interzise materialele stralucitoare
c) Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor si
anexelor
d) Se vor utiliza materiale naturale, deopotriva usoare si adecvate unui cadru urban modern
e) Pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii
suplimentare
f) Se va evita folosirea culorilor tari si / sau stridente (violet, roz si alte asemenea)
ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ
a) Autorizarea constructiilor noi este permisa doar daca exista posibilitatea racordarii la retelele de apa,
canalizare si energie electrica si daca capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori; in mod
exceptional este permisa asigurarea utilitatilor in sistem local, cu conditia asigurarii posibilitatii viitoare de
racordare la reteaua publica
b) Este obligatoriu ca suprafeţele minerale (pavajele) care formează accesele ocazional carosabile, pietonale
sau dedicate altor tipuri de utilizatori să asigure colectarea apelor meteroice şi evacuarea acestora către
reţeaua de canalizare sau către suprafeţele verzi / libere
c) Se recomandă utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate
menajere
d) Se interzice montarea supraterana pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte din
sistemele de alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii, transport in comun, a
automatelor pentru semnalizare rutiera ; montarea acestor echipamente tehnice se executa in varianta
subterana sau, dupa caz, in incinte sau nise ale constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor ; in mod
exceptional este admisa amplasarea supraterana a echipamentelor tehnice aferente retelei de distributie a
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retelei electrice, fara afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si a
conditiilor tehnice standardizate in vigoare, atunci cand amplasarea subterana a acestora este imposibila
sau nefezabila din punct de vedere tehnico-economic, conform prevederilor Art. 45 din Legea Nr. 123 /
2012
e) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaţii şi a elementelor de
semnalizare de orice fel
f) Retelele existente de telecomunicatii vor fi amplasate in subteran
g) Lucrarile de bransare si de racordare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de beneficiar
h) Se vor respecta normele de protectie sanitara si tehnologica privitoare la amplasarea constructiilor fata de
retelele edilitare importante, in special fata de liniile electrice aeriene ; amplasarea constructiilor si
realizarea amenajarilor in proximitatea acestor retele vor trebui avizate de catre administratorii acestora
i) Se va asigura un iluminat adecvat functiunii si asigurarii securitatii circulatiei in zona
j) Retelele uzate care produc pierderi de apa si, implicit, umezirea pamanturilor se vor inlocui tot in varianta
subterana
ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
a) Suprafetele mineralizate vor fi concepute astfel incat sa se evite sigilarea solului pe suprafete mari si sa se
permita scurgerea dirijata a apelor meteorice ; se vor utiliza materiale si configuratii ale pavajelor cu mare
permeabilitate la apele meteorice si rezistente la diferentele de temperatura specifice locului
b) Se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice de pe alei si din spatiile plantate
c) Se va avea in vedere respectarea Noului Cod Civil cu privire la scurgerea apelor pluviale
ART. 16 ÎMPREJMUIRI
a) Se interzice realizarea de imprejmuiri opace catre domeniul public ; se recomanda imprejmuiri transparente
sau semi-transparente, cu inaltimi mai mici de 2,0m
b) Imprejmuirea construita pe limita de proprietate catre vecini va respecta prevederile Noului Cod Civil cu
privire la prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune
c) Se interzice folosirea sarmei ghimpate, precum si a suprafetelor din policarbonat, tabla, PVC si alte
materiale plastice sau care imita materiale naturale
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POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR
ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
a) POT max = 20%
Art. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
a) CUT max = 0,2
b) Pentru parcele a caror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim
a POT si/ sau CUT), restul terenului ramane neconstruibil chiar si in situatia instrainarii acestuia sau a
divizarii parcelelor
c) Daca o constructie noua este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit,
indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial, adaugandu-se suprafata
planseelor existente la cele ale noii constructii
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V – ZONA SPATII VERZI 5
DESCRIEREA ZONEI
Normele privind vegetaţia şi spaţiile plantate au caracter general. În cazul fiecărei amenajări se va avea în
vedere realizarea unei soluţii dedicate, care să ţină seama atât de condiţiile pedo-staţionale oferite de amplasament, cât
şi de politica la nivel de oraş privitoare la fondul vegetal, de condiţionările socio-culturale şi de capacitătea administraţiei
publice locale de gestionare a efectivului vegetal.
Zona de spatii verzi include plantatii de protectie fata de infrastructura tehnica (taluz).
GENERALITĂŢI
Zona este specifică spatiului amplasat în lungul infrastructurii tehnice (căi de comunicație feroviare) și în zona
de taluzuri / terase sistematizate (în partea de nord-vest a zonei studiate).
Conform Legii nr. 24 / 2007, Art. 4, alin. m) aceste spații verzi sunt plantații realizate în lungul căilor de
circulație sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calității mediului si protejării
infrastructurii aferente.
Aceste subzone vor fi supuse unor operatiuni de eliminare / diminuare a riscurilor naturale si de valorificare a
perspectivelor valoroase:


realizarea lucrărilor de regenerare (tăieri de regenerare si de întretinere) a vegetatiei existente



mentinerea sub control sau eliminarea acolo unde este necesar, a elementelor vegetale invadante pentru
favorizarea perspectivelor valoroase



alegerea corespunzătoare a conditiilor stationale, a elementelor vegetale noi si care favorizează
perspectivele valoroase



pentru stabilizarea taluzurilor se vor avea în vedere plantări cu rol de protectie si de consolidare (arbusti cu
rădăcini trasante), utilizarea de specii cu o înrădăcinare profundă, capabile să fixeze terenuri în pantă



vor fi realizate plantări care să asigure drenarea pantelor



în zonele de protcție a infrastructurii tehnice (infrastructura feroviară) se vor avea în vedere plantări cu rol
de protectie, utilizarea de specii care să nu afecteze elementele de infrastructură terestră și aeriană

Pentru realizarea acestor obiective se vor întocmi studii de specialitate (peisagistice, tehnice).

NOTA : prescriptii corelate cu documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL FILESTI – in curs de avizare /
aprobare
5
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Pentru a se asigura stabilitatea taluzurilor, trebuie să se tină cont de o serie de recomandări si interdictii de
natură geotehnică si hidrogeotehnică, cum ar fi :


respectarea strictă a limitei de construibilitate pe versant



verificarea si remedierea sistemului de colectare si dirjare spre un emisar în functiune, a apelor de
precipitatii



verificarea si remedierea sistemului hidroedilitar de alimentare cu apă si de canalizare

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE
a) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în mai mult de 3
subparcele
b) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conform Legii nr. 350 / 2001) pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci
când operatiunile respective au ca obiect împărteli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de
lucrări de constructii sau de infrastructură, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un
imobil ; sunt permise aceste operatiuni cu conditia ca parcelele rezultate să îndeplinească conditiile de
construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea unei documentatii de tip P.U.Z.
c) Operatiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) parcele, în vederea construirii, este permisă numai dacă
ambele parcele rezultate îndeplinesc conditiile de construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea
unei documentatii de tip P.U.D.
d) Este obligatoriu ca orice proiect nou de amenajare să fie însoţit de o notă explicativă care să justifice:
alegerea speciilor, amplasarea lor, aportul în cadrul amenajării şi al reţelei verzi a oraşului, etc. ; în
respectivul document vor fi menţionate şi studiile/reglementările/cartările/etc care au stat la baza elaborării
compoziţiei vegetale
e) Este obligatoriu ca în cadrul noilor proiecte de amenajare să se specifice succesiunea optimă a lucrărilor
preconizate, astfel încât la realizarea propriu-zisă a amenajării să nu apară situaţii care să ducă la
perturbarea integrităţii elementelor componente
f) Este obligatoriu ca orice proiect nou de amenajare să conţină fişele elementelor vegetale nou introduse
pentru înscrierea lor în cadastrul verde precum şi planul de gestionare integrată a amenajării, care să
includă tehnici de actualitate
g) Implementarea oricărei amenajări noi se va face pe baza autorizaţiilor emise de autorităţile locale abilitate ;
autorizaţiile se vor acorda în baza documentelor specificate anterior, după verificarea conformităţii datelor
cuprinse de acestea cu reglementările şi politicile locale privitoare la efectivul vegetal şi la zonele plantate
h) Sunt exceptate de la obligativitatea elaborării documentaţiilor de specialitate lucrările de întreţinere
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i) Intervenţiile ulterioare realizării unei amenajări noi (reparaţii ale sistemului de iluminat, refacerea pavajelor,
reabilitarea elementelor construite, etc.) în cadrul acestor spaţii vor fi făcute numai cu aprobarea scrisă a
autorităţii locale abilitate care se ocupă de gestionarea acestor spaţii
 la începerea lucrărilor se va realiza un proces verbal care să ateste situaţia iniţială (căruia i se
vor ataşa şi imagini doveditoare)
 la finalizarea intervenţiilor se va realiza un nou proces verbal (căruia i se vor ataşa şi imagini
doveditoare) care să ateste situaţia constatată în acel moment in-situ
 in cadrul acestui document se vor consemna şi eventualele deteriorări aduse celorlalte elemente
componente (vătămări ale vegetaţiei, deteriorarea mobilierului urban, etc. – documentate cu
ajutorul imaginilor) pe parcursul executării lucrărilor, precum şi acţiunile ce trebuie întreprinse de
către executant pentru aducerea la situaţia iniţială sau despăgubirile ce trebuie suportate de
către acesta
j) Se interzice edificarea oricaror construcţii, instalaţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea
unor străzi , realizarea unor noi circulaţii (inclusiv trasee pietonale, promenade), modernizarea intersecţiilor
sau realizarea parcajelor ; in cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei interventii de
mai sus, în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării zonei, se vor efectua
interventii de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo unde este cazul), conform legislatiei
specifice în vigoare
k) Se interzice amplasarea de panouri de afisaj şi publicitate stradală cu excepţia panourilor de informare şi
orientare
l) Pentru orice constructie / lucrare amplasate pe parcele incluse integral sau parțial în zonele de siguranță și
de protectie a căilor ferate se va solicita avizul administratorului căilor ferate si avizul ministerului
transporturilor
m) In zona de sigurantă a infrastructurii feroviare, se pot amplasa doar instalațiilor de semnalizare și de
siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor precum și a
instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului
n) In zona de sigurantă si protectie aferentă infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea lucrărilor de
constructii, instalatii, plantatii sau amenajări care prin amplasare, configuratie sau exploatare afectează
buna desfăsurare, organizare si dirijare a traficului sau prezintă riscuri de accidente
o) In zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de
Ministerul Transporturilor
p) Pentru orice constructie (cu exceptia lucrărilor de apărare si a împrejmuirilor) aflată pe o parcelă afectată de
riscuri naturale, documentatia care se va întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de
specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili conditiile amplasării de noi constructii, precum si
lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor si va fi avizată si aprobată conform legii
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q) Tăierea arborilor se va face conform studiului de specialitate menţionat anterior şi cu autorizaţia autorităţii
locale abilitate ; orice modificare adusă efectivului vegetal va fi menţionată în cadastrul verde al oraşului
r) Este interzisă orice schimbare de destinaţie a spaţiilor cuprinse în zona functionala V
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE
a) Spaţii plantate
b) Spatii plantate cu rol de stabilitate a terenului si rol peisajer
c) Spatii plantate cu rol de protectie
d) Circulatii pietonale si ocazional carosabile necesare întretinerii si accesului la instalatiile tehnice, cu
respectarea normelor specifice
e) Instalatii tehnice / de întreținere
ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
a) Nu este cazul
ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE
a) Orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare
b) Orice schimbări ale destinaţiei spaţiilor verzi
c) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei
d) Tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate
e) Diminuarea suprafeţelor plantate şi a spaţiior verzi prin realizarea de construcţii, altele decât cele
menţionate la ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE
CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
a) Conform plansei Reglementari urbanistice – zonificare functionala
ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
a) Amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor se face conform documentaţiilor de specialitate
întocmite conform cu prevederile ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE,
a specificaţiilor tehnice şi cu respectarea legislaţiei în vigoare
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ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
a) Amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor se face conform documentaţiilor de specialitate
întocmite conform cu prevederile ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE,
a specificaţiilor tehnice şi cu respectarea legislaţiei în vigoare
ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
a) Amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor se face conform documentaţiilor de specialitate
întocmite conform cu prevederile ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE,
a specificaţiilor tehnice şi cu respectarea legislaţiei în vigoare
ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR NATURALE ŞI
ANTROPICE
a) Pentru orice constructie (cu exceptia lucrărilor de apărare si a împrejmuirilor) aflată pe o parcelă afectată de
riscuri naturale, documentatia care se va întocmi pentru construire va fi fundamentată prin studii de
specialitate privitoare la riscurile naturale care vor stabili conditiile amplasării de noi constructii, precum si
lucrările necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor si va fi avizată si aprobată conform legii
b) Este interzisă amplasarea de constructii / instalatii / amenajări în zonele de protectie a infrastructurilor
tehnice și tehnico-edilitare
c) Se interzice edificarea oricăror constructii în zona de retragere obligatorie față de cornișa taluzului terasei
medii (retragere egală cu de 2 ori înălțimea versantului), reprezentată în plansa Reglementări Urbanistice –
zonificare functionala, până la realizarea de studii și calcule aprofundate de specialitate care să stabilească
condițiile de construire
d) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de protecţie sau
siguranţă ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, a conductelor de
canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării
legislaţiei în vigoare (zone de protecţie, distanţe de siguranţă etc.)
e) Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice
f) Se va asigura un sistem functional de drenaj al apelor meteorice
ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Circulaţiile şi accesele vor fi realizate conform prevederilor documentaţiilor de specialitate, cu următoarele
condiţionări:
a) Accesele pietonale, dintre care unele ocazional carosabile, şi cele destinate altor tipuri de utilizatori vor fi
realizate la aceeaşi cotă
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b) În zonele de intersecţie a suprafeţelor pietonale cu circulaţia auto se va realiza coborârea nivelului
trotuarelor la cota carosabilului pentru a înlesni deplasarea tuturor tipurilor de utilizatori
c) Diferenţierea între accesele ocazional carosabile, cele pietonale şi cele dedicate altor tipuri de utilizatori se
va face prin alegerea de tipuri, materiale, texturi sau culori diferite ale pavajelor ; acolo unde este cazul,
această diferenţiere se va face şi prin intermediul altor elemente (zone plantate, dispozitive de blocare a
accesului auto, elemente constructive, obiecte de mobilier urban, etc.)
d) Este obligatoriu ca suprafeţele minerale (pavajele) care formează accesele ocazional carosabile, pietonale
sau dedicate altor tipuri de utilizatori să asigure colectarea apelor meteroice şi evacuarea acestora către
reţeaua de canalizare sau către suprafeţele verzi/libere
Accese carosabile :
e) Se va asigura accesul auto restricţionat din circulaţiile carosabile publice prin intermediul aleilor pietonale
ocazional carosabile (pentru întreţinere, evacuare, aprovizionare, etc) ; acestea vor fi tratate ca alei
principale
f) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită intervenţia vehiculelor de
pompieri
g) Conform normativelor, circulatiile carosabile vor îngloba si circulatiile velo atunci când acestea nu au spatii
dedicate
Accese pietonale :
h) Accesele pietonale trebuie să permită circulaţia în condiţii optime pentru toate tipurile de utilizatori pedeştri
(incluzând persoanele cu dizabilităţi, persoane cu cărucioare de copii, femei gravide, copii, bătrâni, etc)
i) Suprafeţele minerale pietonale vor avea, de regulă, un grad mare de permeabilitate şi vor avea asigurată
colectarea şi evacuarea apelor meteorice către suprafeţele verzi / libere
j) Pentru terenurile cu diferenţe mari de nivel este obligatorie asigurarea accesului pietonal pentru intervenţia
pompierilor
ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
a) Este interzisă staţionarea autovehiculelor în afara spaţiilor special amenajate în acest scop
ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR
a) Sunt admise constructii din structuri usoare, cu înăltime maximă la cornisă de 4.0m, desfăsurate pe un nivel
suprateran
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ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR
a) Volumele elementelor construite înglobate de spaţiile verzi se vor armoniza cu caracterul şi destinaţia zonei
şi cu vecinatăţile imediate
b) Pentru realizarea elementelor construite se recomandă utilizarea de materiale uşoare, naturale, tratate să
reziste la condiţiile de climă prezente pe sit
c) Sunt interzise materialele strălucitoare si culorile stridente
d) Fatadele vor fi tratate în mod egal
e) Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor si
anexelor
f) Finisajele trebuie să corespundă exigentelor actuale tinând seama de caracterul general al zonei si de
arhitectura clădirilor din vecinătate ; sunt interzise materialele strălucitoare si culorile stridente
ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ
a) Este obligatoriu ca suprafeţele minerale (pavajele) care formează accesele ocazional carosabile, pietonale
sau dedicate altor tipuri de utilizatori să asigure colectarea apelor meteroice şi evacuarea acestora către
reţeaua de canalizare sau către suprafeţele verzi / libere
b) Se recomandă utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate
menajere
c) Acolo unde este cazul, se vor asigura instalatiile necesare udării spatiilor verzi ; amplasarea acestora nu
trebuie să deranjeze desfăsurarea functiunilor si activitătilor sau să altereze aspectul general al zonei ;
instalatiile pentru udarea spatiilor verzi vor fi concepute astfel încât să nu pună în pericol integritatea
elementelor vegetale arborescente sau arbustive
d) Retele si echipamente (electrice, telecomunicatii, alimentare cu apă, canalizare, gaze) care traversează
zona verde se vor realiza în subteran, respectând normele legale în vigoare ; pe traseul retelor se prevăd
sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri pentru reperarea operativă a pozitiei retelelor în plan
orizontal si vertical ; marcajele respective vor fi însă discrete pentru a nu altera aspectul general al
amenajării
e) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaţii şi a elementelor de
semnalizare de orice fel
f) Se va asigura un iluminat unitar stabilit printr-un proiect complex de amenajare peisagistică, care să asigure
siguranta si confortul tuturor utilizatorilor, precum si punerea în valoare a elementelor de peisaj ; sistemul
de iluminat va fi realizat si în concordantă cu amenajările adiacente, pentru a evita suprapunerea rolului
echipamentelor, consumul inutil de resurse si poluarea cu lumină
g) Colectarea deşeurilor se va asigura prin amplasarea de coşuri de gunoi, proiectate în cadrul proiectului de
mobilier urban dedicat pentru întreaga zonă
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ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
a) În amenajarea spatiilor verzi, se recomandă, utilizarea speciilor locale adaptate conditiilor climatice,
stationale si favorabile faunei antropofile specifice ; de regulă, pentru aceste spatii se vor utiliza esente
putin pretentioase fată de conditiile pedostationale si rezistente la poluare ; vor fi preferate specii si forme
vegetale cu cerinte minimale cu privire la lucrările de întretinere
b) Va fi favorizată utilizarea vegetatiei arborescente care contribuie la scăderea considerabilă a temperaturilor
pe timp de vară, retinerea particulelor de praf prin intermediul învelisului foliar, diminuarea curentilor de aer
ce se formează între blocuri, etc si permite realizarea unui bun control vizual, inducând senzatia de
sigurantă
c) Nivelul erbaceu va fi reprezentat doar acolo unde există cantitatea de lumină necesară dezvoltării în bune
conditii a acestui tip de efectiv vegetal ; pentru realizarea suprafetelor verzi se vor utiliza amestecuri
capabile să preia presiunea proceselor transformationale caracteristice succesiunii secundare (de exemplu
amestecurile de pajiste) ; in spatiile foarte umbrite, suprafata orizontală va fi acoperită, de regulă, cu specii
asa-zis înlocuitoare de gazon (liane / plante târâtoare de umbră) ; pentru spatiile înierbate întrebuintate în
mod curent de locuitori se vor utiliza amestecuri adaptate, cu o înăltime redusă a plantelor componente si o
rezistentă sporită la călcare
d) Se va evita utilizarea de amestecuri gazonante care necesită un aport de apă considerabil, un regim de
îngrijire sustinut si care au un impact negativ din punct de vedere ecologic (din cauza folosirii erbicidelor)
e) Se va avea în vedere faptul că elementele vegetale arborescente trebuie să fie amplasate astfel încât să se
evite instalarea concurentei la nivelul rădăcinilor sau al coronamentelor acestora la ajungerea la maturitate
a speciilor
f) Pentru fiecare arbore se va asigura o suprafată minimă permeabilă în jurul trunchiului de 4 metri pătrati
g) Exemplarele arborescente debilitate complet, vor fi înlocuite pe termen scurt cu speciile alese, rămânând ca
restul efectivului vegetal de acest tip să fie înlocuit doar atunci când este cazul, în conformitate cu
prevederile ”Registrului local al spațiilor verzi” Municipiul Galați
h) La nivel arbustiv se vor utiliza paliere de înăltime diferite (arbusti de talia I, II sau III) în functie de relatiile
vizuale si spatiale ce se doresc a fi stabilite
i) În amenajări se va utiliza un material săditor de o calitate superioară pentru realizarea grupurilor sau
inserarea de exemplare solitare
j) Pentru a permite dezvoltarea în bune conditii a arborilor, precum si pentru a garanta siguranta constructiilor
și a instalațiilor, arborii se vor planta la o distantă de cel putin 3.00 m de aceastea
k) Orice arbore sau arbust va fi plantat la o distantă minimă de 0.50 metri fată de aliniament sau orice alt
element construit (zone pavate, echipamente, etc.)
l) Este interzisă postarea de elemente de semnalizare sau de echipamente (de exemplu componente ale
sistemului de iluminat) pe arbori
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m) Se vor implementa lucrări de gestionare adecvate si adaptate pentru fiecare specie în parte si pentru
fiecare tip de ansamblu vegetal ; acestea se vor realiza în conformitate cu prevederile ”Registrului local al
spațiilor verzi” Municipiul Galați cu privire la gestionarea fondului vegetal si vor fi înscrise - după
implementare – în această bază de date ; in acest sens, vor fi făcute atât mentiuni referitoare la cantitatea
cât si la calitatea elementelor vegetale
n) Se impune utilizarea de specii vegetale cu o înrădăcinare profundă, capabile să fixeze terenuri în pantă.
ART. 16 ÎMPREJMUIRI
a) Către zona de acces a publicului, fâşiile plantate vor putea fi separate de restul amenajărilor cu elemente
constructive (parapet / soclu) cu o înălţime de aproximativ 0.45 metri şi o lăţime de circa 0.50 metri, care să
permită şederea / aşteptarea ; suprafeţele orizontale ale acestor elemente constructive vor asigura
scurgerea apelor pluviale către suprafeţele verzi / libere
b) Zonele plantate vor fi separate de circulaţiile carosabile prin intermediul unor elemente prefabricate care să
limiteze accesul auto pe spaţiul verde / liber
POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR
ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
a) Procentul de spaţii plantate (zone vegetale fără construcţii subterane pe o adâncime de min. 2.00 m) nu va
fi mai mic de 85%
Art. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
a) Nu este cazul.
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V.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Zona de studiu va cuprinde urmatoarele unitati teritoriale de referinta :

L – ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE
M – ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE
A – ZONA GRADINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE
V – ZONA SPATII VERZI
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