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1. DISPOZIŢII GENERALE 
1.1. 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 P.U.Z. ”Introducere în intravilan Tarla 130, 131 P458, 465, Tarla 
133 P471/1”, Municipiul Galați. R.L.U. însoţeşte P.U.Z. „Introducere în intravilan Tarla 130, 131 
P458, 465, Tarla 133 P471/1” şi face parte integrantă din acesta.  

R.L.U. 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 întreaga zona 
reglementată ce face obiectul P.U.Z.. 

1.2. Baza legală a elaborării R.L.U. 

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 Municipiului Galați 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. 

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. 

▪ Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste 
România, cu modificările şi completările ulterioare. 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 

▪ Legea nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice, republicată. 

▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice. 

▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

▪ Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

▪ Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privitoare la protejarea patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

▪ Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 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. 

▪ Legea nr. 153/2011 privind îmbunătăţirea condiţiilor ambientale. 

▪ Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale 

▪ Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament 
de către operatorii de rețea 

▪ Ordinul ANRE nr. 4/2007 modificat și completată de Ordinul ANRE nr. 49/2007 –” Norma 
tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților 
energetice – rev.1”  

R.L.U. ţine, de asemenea, cont de toate prevederile legale în vigoare conţinute, în Constituţia 
României şi în Noul Cod Civil, republicat în M. Of. Nr. 505 din 15 iulie 2011 şi Legea nr. 74/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 187/2009 privind Noul Cod Civil precum și în alte legi, fără 
legătură directă cu domeniul urbanismului. 
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1.3. Domeniul de aplicare al R.L.U. 

R.L.U. cuprinde reglementări obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor în zona 
reglementată din teritoriul P.U.Z. „Introducere în intravilan Tarla 130, 131 P458, 465, Tarla 133 
P471/1”, figurată în Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice. 

Zonificarea funcţională a teritoriului P.U.Z. „Introducere în intravilan Tarla 130, 131 P458, 465, 
Tarla 133 P471/1” este stabilită în funcţie de categoriile activităţilor umane desfăşurate şi de 
ponderea acestora pe întreaga zonă reglementată, de omogenitatea funcţională a fiecărei zone, de 
configuraţia naturală a terenului, de caracteristicile geotehnice ale terenului precum şi de caracterul 
de operaţionalitate care trebuie să se obţină. 

R.L.U. stabileşte reglementări specifice pentru fiecare zonă şi subzonă funcţionalădin cadrul zonei 
reglementate aferente P.U.Z. „Introducere în intravilan Tarla 130, 131 P458, 465, Tarla 133 
P471/1”. Ele sunt detaliate în cadrul Cap. 4. Prevederi privind zonele funcţionale din intravilan. 

Terenurile cuprinse în zona reglementată aferentă P.U.Z. fac parte, din punct de vedere al 
proprietăţii, din: 

1. Domeniul public al Municipiului Galați (de interes local) 

2. Proprietatea privată a Municipiului Galați 

3. Proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 
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2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 
construit 

(1) Pe zona reglementată, aferentă P.U.Z. „Introducere în intravilan Tarla 130, 131 P458, 465, 
Tarla 133 P471/1”, este permisă autorizarea construirii, conform Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) Zona reglementată nu se suprapune sau învecinează cu terenuri cu destinaţie forestieră  

a. Prevederi speciale privind Ariile naturale protejate: 

(1) Zona reglementată nu se suprapune sau învecinează cu nicio arie naturală protejată conform 
legislației naționale în vigoare 

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

(1) Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice, pe baza unor 
studii de specialitate detaliate. 

(2) Se va asigura un sistem de drenaj al apelor meteorice funcţional. 

(3) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de 
siguranţă ale obiectivelor cu destinaţie specială este condiționată de obținerea avizului 
instituțiilor vizate; 

(4) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zone de 
servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu 
apă și a conductelor de canalizare este condiționată de obținerea avizului deținătorilor de 
rețele (vezi Cap. 5.2); 

(5) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de 
siguranță ale căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este condiționată de 
obținerea avizului administratorului acestora precum și al poliției rutiere  

(6) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor care, conform prevederilor Ordinului 
nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 
al populaţiei, reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei, este condiționată de obținerea 
avizului Direcției de Sănătate Publică Galați; 

(7) În jurul oricărei construcţii sau amenajări care, conform prevederilor Ordinului nr. 119/2014 
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, 
reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei, se instituie o zonă de protecţie sanitară. 
Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în acord cu legislaţia în vigoare (vezi 
Cap. 5.2.). 

(8) Autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri se va face cu respectarea 
legislaţiei specifice în vigoare. 

(9) Construcțiile care prezintă un grad avansat de uzură și implicit pericol în exploatare vor fi 
supuse unor programe de expertizare și consolidare. 

(10) În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice, îmbunătăţirii 
regimului de curgere al apelor şi pentru prevenirea poluării resurselor de apă, Conform art. 
40 din Legea nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta zonele 
de protecţie conform legislației în vigoare. 

(11) În zona de protecţie a cursurilor de apă este interzisă amplasarea de noi obiective 
economice sau sociale, inclusiv de locuinţe sau anexe ale acestora.  

(12) Pentru protecţia surselor de apă, se interzic aruncarea sau depozitarea în orice mod, în 
albiile cursurilor de apă, în cuvetele lacurilor sau bălţilor şi în zonele umede, precum şi 
depozitarea pe malurile acestora a deşeurilor de orice fel (Legea nr. 107/1996, Legea 

Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 16). 

(13) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru 
lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulaţii auto sau pietonale şi modernizarea 
intersecţiilor.  
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(14) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în cadrul zonelor 
de siguranţă / protecție ale rețelelor de energie electrică, de distribuție gaze naturale și de 
alimentare cu apă și canalizare şi ale altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile 
respectării legislaţiei specifice în vigoare (vezi Cap. 5.2.); 

(15) Amplasarea construcţiilor şi realizarea amenajărilor în cadrul zonelor de siguranţă / 
protecție ale acestor reţele şi echipamente vor trebui avizate de către administratorii 
acestora. 

(16) Procesul de colectare a deşeurilor va avea în vederea evacuarea deşeurilor menajere din 
zonele de locuit, servicii publice şi activităţi economice corespunzător normelor şi legislaţiei în 
vigoare.  

(17) Clădirile cu destinaţie rezidenţială (locuinţe individuale), precum şi clădirile destinate 
activităţilor economice (servicii, comerţ, turism, etc.) vor fi prevăzute cu recipienţi pentru 
colectarea deşeurilor şi, preponderent pentru colectarea selectivă. 

(18) Operatorii de salubritate care au ca arie de deservire zona reglementată aferentă P.U.Z. 
„Introducere în intravilan Tarla 130, 131 P458, 465, Tarla 133 P471/1” trebuie să acţioneze în 
sensul întreţinerii igienei stradale. 

(19) Documentaţiile de urbanism şi cele tehnice de autorizare a oricăror lucrări, ce urmează a fi 
executate în zona situată la mai puţin de 2400 m faţă de limita obiectivelor speciale aflate în 
extravilan se vor aproba / elibera cu respectarea prevederilor Ordinului comun M.L.P.A.T. / 
M.I. / M.Ap.N. / S.R.I. nr. 34 / N / 3422 / 30 / 4221 / 1995 pentru aprobarea Precizărilor privind 
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 
tehnice pentru autorizarea construcţiilor 

2.3. Reguli de amplasare a construcţiilor şi retrageri minime obligatorii 

(1) Construcţiile se vor amplasa pe parcele în regim izolat sau cuplat, în funcţie de prevederile 
prezentului R.L.U.”, și ale Planşei nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice 

(2) Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru 
lărgirea unor artere, realizarea unor artere noi carosabile sau pietonale, modernizarea 
intersecţiilor şi realizarea parcajelor. 

(3) Orice obiectiv din zona drumului public se va realiza doar cu avizul administratorului drumului 
public / poliţiei rutiere. 

(4) Distanţele dintre clădiri și limitele laterale şi posterioare ale parcelelor şi distanţele dintre 
clădirile aflate pe aceeaşi parcelă, vor respecta toate retragerile prevăzute în prezentul 
R.L.U. și în Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice, precum și 
retragerile care decurg din necesităţi de igienă (buna iluminare a construcţiilor). În situațiile în 
care nu sunt prevăzute reglementări specifice în prezentul Regulament se vor respecta 
retragerile care decurg din necesități de igienă (buna iluminare a construcțiilor) și din 
servituțile de vedere, cu respectarea Noului Cod Civil (Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil). 

(5) 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. 

(6) Se vor respecta distanţele minime faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu, în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U. 
obținut la faza D.T.A.C. 

(7) Se recomandă, din considerente estetice, evitarea constituirii de noi calcane.  

(8) Este interzisă cuplarea pe limita de proprietate laterală sau posterioară a locuinţelor şi 
clădirilor cu funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare, precum și cu funcțiuni productive și 
de depozitare. 

(9) Distanţa între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi egală sau mai 
mare decât înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele. În caz contrar se va întocmi un 
studiu de însorire conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Această distanţă nu poate fi mai mică 
de 6,0m. 

(10) Distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure distanţele minime 
necesare intervenţiilor în caz de incendiu în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U., 
obținut la faza D.T.A.C.  

(11) Este obligatorie amplasarea construcțiilor anexe în spatele clădirilor principale, cu excepția 
garajelor.  
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(12) Construcţiile anexe se pot amplasa pe parcelă cu respectarea prevederilor Noului Cod Civil 
privitoare la servituţile de vedere (2,0 m de la limita de proprietate pentru vedere directă, 
1,0m de la limita de proprietate pentru vedere piezişă). În cazul alipirii construcţiei la limita de 
proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de servitutea zidului comun şi art. 612 din Noul 
Cod Civil. 

2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi staţionarea autovehiculelor 

(1) Este obligatorie asigurarea a cel puţin un acces carosabil pentru fiecare parcelă. De regulă, 
acest acces se va realiza direct din drumul public şi va avea o lăţime minimă de 4,0m. În 
mod excepţional, doar pentru unele zone dedicate locuirii, se acceptă posibilitatea accesului 
prin servitute de trecere pe altă parcelă cu acces la drumul public.  

(2) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (lăţimi, geometrie, racorduri etc) 
trebuie să permită accesul autospecialelor de intervenţie, conform normelor specifice. Se va 
acorda o atenţie sporită acestui aspect în cazul funcțiunilor cu acces public.  

(3) Pentru parcelele ce adăpostesc funcțiuni publice nu este permis accesul prin servitute de 
trecere. Pentru amenajarea acceselor carosabile se va solicita avizul administratorului 
drumului public din care se face accesul.  

(4) Căile de acces şi de circulaţie vor fi dimensionate potrivit reglementărilor tehnice pentru 
autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie, în concordanţă cu 
prevederile articolului 78 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(5) Accesele pietonale în interiorul parcelelor şi în clădiri se vor organiza conform legislaţiei în 
vigoare, în special cele privitoare la accesul neîngrădit al persoanelor cu dificultăţi de 
deplasare în clădirile cu funcțiuni publice şi în spaţiile deschise de interes public. 

(6) Pentru locuințe staţionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-
se un minimum de 1 loc de parcare / locuinţă (apartament) cu suprafaţa utilă sub 100mp şi  
2 locuri de parcare / locuinţă (apartament) cu suprafaţa utilă peste 100mp. 

(7) Pentru alte funcţiuni decât locuirea, staţionarea autovehiculelor se va asigura în interiorul 
parcelelor, asigurându-se spaţiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislaţiei 
în vigoare. 

(8) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiilor şi 
conform legislaţiei în vigoare. 

2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

(1) Este obligatorie racordarea construcţiilor noi la toate utilităţile disponibile în zonă. 

(2) Autorizarea construcţiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la reţelele 
de apă, canalizare, gaze naturale şi energie electrică, iar capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori. În mod excepţional, este permisă asigurarea utilităţilor în 
sistem local (apă, canalizare și gaze naturale), cu condiţia asigurării posibilităţii viitoare de 
racordare la reţeaua publică, pe măsura realizării acesteia. 

(3) În scopul alimentării cu apă din puţuri se va asigura o distanţă minimă de 10,0m între puţuri / 
fântâni şi fosele septice (cf. O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 27, alin. (2)). 

(4) În cazul prevederii de fose septice, acestea se vor amplasa la minim 10,0m faţă de clădirile 
principale (cf. O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 34). 

(5) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale funcţional 
care să fie racordat la reţeaua publică, pe măsura realizării acesteia. 

(6) 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.  

(7) În cazul clădirilor amplasate pe aliniament se recomandă ca scurgerea apelor pluviale să se 
realizeze prin racordarea burlanelor pe sub trotuare la sistemul public de canalizare a apelor 
pluviale, atunci cand acesta va fi realizat. 

(8) Evacuarea apelor uzate în reţeaua de canalizare se va efectua respectând prevederile  
H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 
reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, modificat şi completat 
prin H.G. nr. 352/2005, NTPA 002. 

(9) Se recomandă extinderea reţelei de alimentare cu apă concomitent cu extinderea reţelei de 
canalizare. 
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(10) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii. 

(11) Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicaţii, a 
elementelor de semnalizare de orice fel. 

(12) 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. 

(13) Se vor respecta normele de protecţie sanitară şi tehnologică privitoare la amplasarea 
construcţiilor faţă de reţelele edilitare importante. Amplasarea construcţiilor şi realizarea 
amenajărilor în proximitatea acestor reţele vor trebui avizate de către administratorii acestora 

(14) Reţelele existente electrice si de telecomunicaţii, inclusiv branșamentele la consumatori, vor 
fi reamplasate subteran. 

(15) În intravilan rețelele noi electrice și de telecomunicații se execută îm varianta de amplasare 
subterană, inclusiv branșamentele la consumatori. O dată cu modernizarea rețelei stradale 
se va realiza și amplasarea în subteran a canalizațiilor pentru noile rețele.  

(16) Lucrările de racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. 

(17) Se va asigura un iluminat public adecvat funcţiunii zonei şi asigurării securităţii circulaţiei în 
zonă. 

(18) Liniile electrice aeriene (LEA) de medie și joasă tensiune al căror traseu nu se află pe 
domeniul public este necesar să fie înlocuite cu linii electrice subterane (LES) și să fie 
retrasate pe domeniul public în măsura identificării unor noi trasee (pe baza studiilor de 
fezabilitate) şi cu acordul administratorilor acestor reţele. Până la montarea reţelelor electrice 
aeriene în subteran se vor respecta distanţele de protecţie şi distanţele de siguranţă impuse 
de lege (conform NTE-003/04/00). 

(19) La proiectarea şi executarea reţelelor de telecomunicaţii se vor respecta prevederile  
Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 

(20) Este interzisă amplasarea de construcţii / instalaţii / amenajări în cadrul distanțelor de 
siguranță ale infrastructurilor tehnico-edilitare, conform legislației în vigoare (vezi Cap. 5.2.); 

(21) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în cadrul zonelor 
de siguranţă / protecție ale rețelelor de energie electrică, de distribuție gaze naturale și de 
alimentare cu apă și canalizare şi ale altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile 
respectării legislaţiei specifice în vigoare (vezi Cap. 5.2.); 

(22) Amplasarea construcţiilor şi realizarea amenajărilor în cadrul zonelor de siguranţă / 
protecție ale acestor reţele şi echipamente vor trebui avizate de către administratorii 
acestora. 

(20) 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. În 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,  
cf. prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012. 

2.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 

(1) Forma şi dimensiunile minime admisibile ale parcelelor variază de la o zonă funcţională la 
alta, în funcţie de destinaţia parcelei. De regulă, se consideră a fi construibile parcelele de 
forme regulate sau semi-regulate, cu un raport al dimensiunilor favorabil utilizării 
caracteristice a fiecărei parcele în parte. 

(2) 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 indicatorilor urbanistici POT şi CUT, calculaţi conform prevederilor Legii  
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

(3) Este obligatorie elaborarea P.U.Z. în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în 
mai mult de 3 parcele, cf. Legii nr. 190/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  
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(4) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (cf. Legii nr. 350/2001) pentru întocmirea 
documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în cel puțin  
3 (trei) parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de 
parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii sau de infrastructură, precum şi 
constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil1. 

(5) În intravilan este permisă operaţiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) parcele, în 
vederea construirii, numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiţiile de 
construibilitate, aşa cum sunt ele menţionate în Certificatul de Urbanism care se va solicita în 
acest scop. 

(6) 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. 

(7) Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni construibile numai prin 
divizare sau prin comasarea / asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

2.7. Reguli cu privire la spaţii verzi şi împrejmuiri 

(1) Conform legislaţiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate prin 
Planul Urbanistic Zonal în categoria zonelor verzi conform Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) Este obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate reglementat pentru fiecare 
zonă funcţională. 

(3) Pe terenurile private, spaţiile verzi sunt de două categorii: 

- grădini de faţadă, care se plantează şi se înierbează în scopul asigurării coerenţei 
estetice vederii din spaţiul public; 

- suprafeţe afectate activităţilor gospodăreşti și de agricultură urbană, care se plantează în 
funcţie de necesităţile funcţionale specifice; 

(4) 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. 

(5) Spaţiile verzi publice sunt în sarcina deţinătorului sau administratorului fiecărui teren în parte, 
acesta având obligaţia amenajării şi întreţinerii lor conform destinaţiei acestora. 

(6) Pentru arterele carosabile existente sau cele propuse, se va respecta organizarea profilelor 
transversale (circulaţii pietonale, plantaţii de aliniament, circulaţii carosabile) indicată în 
Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice 

(7) Conform prevederilor P.U.Z. şi R.L.U., în unele categorii de spaţii plantate este interzisă 
construirea (cu excepţia dotărilor tehnice şi de întreţinere), în timp ce în altele, construirea 
este permisă în limitele stabilite, în funcţie de specificul fiecărei zone. 

(8) Pentru siguranţa clădirii, arborii se plantează la o distanţă de cel puţin 3,0 m de aceasta 

(9) Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apele meteorice de pe alei şi din spaţiile 
plantate. Se va avea în vedere respectarea Noului Cod Civil cu privire la scurgerea apelor 
pluviale. 

(10) Suprafeţele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe suprafeţe 
mari şi să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice. Se vor utiliza materiale şi 
configuraţii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele meteorice şi rezistente la 
diferenţele de temperatură specifice zonei. 

(11) Împrejmuirile vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte împrejmuirea 
către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini. De asemenea, ele trebuie să 
răspundă exigenţelor Noului Cod Civil referitoare la prezumţia de coproprietate asupra 
despărţiturilor comune. 

                                                           
1  Extras din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare – 
Secţiunea  a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2); 
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3. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 

3.1.  Zone şi subzone funcţionale 

I. GENERALITĂŢI 

Zona reglementată este situată la limita de est a Municipiului Galați. Conform Certificatului de 
Urbanism nr. 548 din 16.04.2018, zona reglementată este situată în totalitate în extravilan. Prin 
prezenta documentație de urbanism se urmărește introducerea în intravilan a întregii suprafețe de 
teren (cca. 21,8 ha) și stabilirea reglementărilor urbanistice aferente zonelor și subzonelor 
funcționale. 

Reglementările urbanistice formulate în prezentul R.L.U. sunt structurate pe zone şi subzone 
funcţionale.  

II. TIPURI DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE: 

În Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice sunt specificate zonele şi 
subzonele funcţionale în teritoriul reglementat prin P.U.Z. 

În teritoriul reglementat, delimitarea zonelor şi subzonelor funcţionale este următoarea: 

L – ZONA DE LOCUIT 

L1a – Locuire individuală și funcțiuni complementare în clădiri de înălţime mică  

max. P+1+M, Hcornişă max. 7,0m 

L1b - Locuire individuală și funcțiuni complementare în clădiri de înălţime mică, în zone în 
care este necesară întocmirea unei documentații de tip P.U.Z. de Parcelare  

max. P+1+M, Hcornişă max. 7,0m 

V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 

V1 – Spaţii verzi de tip scuar 

V2 – Plantații de aliniament 

V3 – Spații verzi de protecție în lungul canalelor și al zonelor umede 

Pentru fiecare zonă şi subzonă funcţională regulamentul este structurat astfel: 

DESCRIEREA ZONEI 

I. GENERALITĂŢI 

Art.  1 Funcţiunea dominantă, funcţiuni complementare, condiţii de autorizare a lucrărilor de 
construire 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Art.  2 Utilizări admise 

Art.  3 Utilizări admise cu condiţionări 

Art.  4 Utilizări interzise  

III. 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 

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 

IV. 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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4. PREVEDERI PRIVIND ZONELE ȘI SUBZONELE FUNCŢIONALE 

Notă: Se vor avea în vedere inclusiv prevederile Cap. 2 – Reguli de bază privind 
modul de ocupare al terenurilor.  

4.1.  L – ZONA DE LOCUIT 

DESCRIEREA ZONEI 

Zona rezervată locuirii cuprinde cea mai mare parte a zonei reglementate, aceasta fiind destinată 
locuințelor cu regim mediu de înălțime. .  

Prevederile regulamentare pentru această zonă îşi propun să încurajeze construirea de noi 
locuințe, prin introducerea în intravilan a întregii suprafețe de teren (cca. 21,8 ha) ce face obiectul 
prezentului P.U.Z.  

Tipuri de subzone funcţionale: 

L1a – Locuire individuală și funcțiuni complementareîn clădiri de înălţime mică  
max. P+1+M, Hcornişă max. 7,0m 

L1b - Locuire individuală și funcțiuni complementare în clădiri de înălţime mică, în zone în care este 
necesară întocmirea unei documentații de tip P.U.Z. de Parcelare 
max. P+1+M, Hcornişă max. 7,0m 

4.1.1  L1a – LOCUIRE INDIVIDUALĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE  
ÎN CLĂDIRI DE ÎNĂLŢIME MICĂ 

I. GENERALITĂŢI 

Funcţiunea dominantă a subzonei: 

-  Funcţiunea dominantă a zonei este cea rezidenţială. Ea se definește printr-un parcelar 
neregulat, dezvoltat organic, cuprinzând parcele de dimensiuni mari provenite din terenuri 
agricole. 

Funcţiuni complementare: 
-  Cazare turistică, alimentaţie publică, locuire sezonieră, case de vacanţă 
- Comerţ de proximitate cu suprafaţă redusă (maxim 25% din suprafaţa desfăşurată totală a 

construcţiilor de pe teren). 
- Servicii și echipamente tehnico –edilitare specifice locuirii. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

(1) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în 
mai mult de 3 parcele2  

(2) Construirea a mai mult de două corpuri principale de clădire pe aceeaşi parcelă este 
condiţionată de parcelarea prealabilă a terenului în cauză. 

(3) Operaţiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) sau 3 (trei) parcele în vederea construirii 
este permisă numai dacă parcele rezultate îndeplinesc condiţiile de construibilitate; în caz 
contrar, se va solicita întocmirea unei documentaţii de urbanism de tip P.U.D., care să 
ilustreze modul de construire, modul în care se va realiza accesul carosabil și pietonal pe 
parcele, precum și relația clădirilor propuse în raport cu parcelele și clădirile învecinate. 

                                                           
2  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul 
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II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Locuinţe individuale, permanente sau sezoniere, case de vacanţă în corpuri principale de 
clădire  având suprafaţa construită la sol de maxim 250mp, pentru fiecare corp de clădire 
principală. 

(2) Structuri de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni) cu o capacitate maximă de 30 locuri. 
Structurile de cazare cu o capacitate mai mare de 30 de locuri se vor realiza în mai multe 
corpuri principale de clădire (în sistem pavilionar).  

(3) Grădiniță, creșă cu respectarea legislației în vigoare; 

(4) Construcții anexe; 

(5) Spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii. 

(6) Parcaje la sol ; 

(7) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de 
locuinţe. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

(1) Funcţiuni comerciale și alimentaţie publică, cu grad redus de perturbare a locuirii şi program 
de activitate de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), cu condiţia ca suprafaţa 
desfăşurată aferentă acestora să reprezinte maximum 25% din suprafaţa desfășurată (Sd) 
a clădirilor principale de pe teren (exclusiv construcții anexe şi construcţii provizorii). 

(2) Activităţi pentru servicii specializate şi profesionale private cu grad redus de perturbare a 
locuirii şi program de activitate de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de exemplu: 
cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, 
reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. 

(3) Activități de producție și manufactură de dimensiuni mici și medii (I.M.M.) nepoluante, având 
o suprafață construită la sol de maxim 300mp, pentru fiecare corp de clădie principală, 
(exclusiv construcții anexe şi construcţii provizorii), cu grad redus de perturbare a locuirii şi 
program de activitate de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00). 

(4) Service-uri și vulcanizări auto, cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate 
de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00).  

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Showroom-uri în construcţii special amenajate, spaţii de comercializare a autovehiculelor; 

(2) Stații de carburanți 

(3) Creşterea şi exploatarea animalelor domestice pentru agrement. 

(4) Spații de depozitare de orice natură, depozitare în aer liber pe platforme, sau depozitare de 
materiale toxice sau poluante. 

(5) Comerț și depozitare materiale de construcții; 

(6) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent şi 
conduc la dispariţia vegetaţiei sau incomode prin traficul generat; 

(7) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

(8) Structuri de vânzare cu suprafață mică, medie şi mare (vezi Anexa 5.1.) (Centre comerciale 
și galerii comerciale de mari dimensiuni - mall); 

(9) Activităţile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(10) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi 
deteriorând finisajul acestora; 

(11) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 



 

 
 

 

14 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Se consideră parcele existente acele parcele rezultate în urma trecerii în domeniul public al 
Municipiului Galați a suprafețelor de teren necesare lărgirii arterelor existente sau realizării 
unora noi. 

(2) Parcele existente - Suprafața minimă pentru a fi considerate construibile este de 250mp, 
(suprafață rezultată în urma trecerii în domeniul public al Municipiului Galați a suprafețelor de 
teren necesare lărgirii arterelor existente sau realizării unora noi). 

(3) Parcele existente - Deschiderea minimă către drumul public (aliniament / latura pe care se 
face accesul carosabil) pentru a fi considerate construibile este de 8,0m  
(deschidere rezultată în urma trecerii în domeniul public al Municipiului Galați a suprafețelor 
de teren necesare lărgirii arterelor existente sau realizării unora noi noi).  

(4) Parcele existente - Deschiderea minimă către drumul public (aliniament / latura pe care se 
face accesul carosabil) precum și modul de ocupare al parcelelor considerate a fi construibile 
sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Regimul de construire Aliniamentul / Deschiderea minimă* 

Clădiri construite în regim izolat 15.0m 

Clădiri construite în regim cuplat 8,0m 

* Aliniamentul / deschiderea minimă rezultată în urma trecerii în domeniul public al Municipiului 
Galați a suprafețelor de teren necesare lărgirii arterelor existente sau realizării unora noi 

(5) În cazul parcelelor de colţ, lungimea unuia dintre aliniamente trebuie să fie de minim 10,0m. 

(6) Parcelele existente care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate (altele decât cea 
referitoare la suprafaţă, conform Art. 5, alin. (4)) pot deveni construibile după aprobarea, 

conform legii, a unei documentaţii de urbanism de tip P.U.D., care să ilustreze modul de 

ocupare a parcelei și modul în care se va realiza accesul carosabil și pietonal pe parcelă, 
precum și relația clădirilor propuse în raport cu parcelele și clădirile învecinate.  

(7) Parcelele existente care nu îndeplinesc condiţia de construibilitate referitoare la suprafaţă, 
conform Art. 5 alin. (2), pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una 
sau mai multe parcele învecinate. 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor noi faţă de aliniamentul existent și menținut al parcelelor sau față cel 
propus, rezultat în urma trecerii în domeniul public al Municipiului Galați a suprafețelor de 
teren necesare lărgirii arterelor existente sau realizării unora noi, se va realiza în 
conformitate cu Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice, 
aferentă prezentului R.L.U. 

(2) La intersecţia dintre străzi aliniamentul parcelelor va fi racordat printr-o linie perpendiculară 
pe bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(3) În zona non aedificandi dintre aliniamentul propus al parcelelor, rezultat în urma trecerii în 
domeniul public al Municipiului Galați a suprafețelor de teren necesare lărgirii arterelor 
existente sau realizării unora noi, şi linia de retragere a alinierii clădirilor principale noi nu se 
permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces carosabil și pietonal şi 
platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(1) Parcele existente cu regim de construire izolat (cu deschiderea mai mare de 15,0m, 
conform ART. 5 alin. (4)) - Distanța minimă dintre clădirile noi și oricare dintre limitele 
laterale va fi de ½ din înălțimea la cornișă / streașină a clădirii noi, dar nu mai puțin de 
3,0m. 

(2) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcţii 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, preluând alinierea acesteia.  

(3) Parcele existente cu regim de construire cuplat (cu deschiderea cuprinsă între 8,0m și 
15,0m, conform ART. 5 alin. (4)) - Distanța minimă dintre clădirile noi şi oricare dintre 
limitele laterale, cu excepția limitei de proprietate pe care se realizează cuplarea clădirilor 
noi, va fi de ½ din înălțimea la cornișă / streașină a clădirii noi, dar nu mai puțin de 3,0m. 
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(4) Parcele existente - Clădirile dispuse în regim cuplat vor avea o adâncime faţă de aliniere 

(lungimea fiecărui segment independent de calcan) care nu va depăşi 15,0m. 

(5) Parcele existente - Distanţa minimă faţă de limita posterioară a parcelei, pentru clădirile 
noi va fi de ½ din înălțimea la cornișă / streașină a clădirii noi, dar nu mai puțin de 5,0m. 

(6) Distanța minimă dintre construcțiile anexe noi și oricare dintre limitele laterale sau de 
spate ale parcelelor va fi de minim 2,0m 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maximum două corpuri principale de clădire. 

(2) Construirea a mai mult de 2 (două) corpuri principale de clădire pe aceeaşi parcelă este 
condiţionată de întocmirea unei documentaţii de urbanism de tip P.U.D., avizată şi aprobată 
conform legii, care să ilustreze modul de ocupare a parcelei și modul în care se va realiza 
accesul carosabil și pietonal către toate clădirile, precum și relația acestora cu parcelele 
învecinate. 

(3) Pentru construirea a mai mult de 3 (trei) corpuri principale de clădire este obligatorie 
elaborarea unei documentații de tip P.U.Z. de parcelare, cu respectarea prevederilor 
prezentului R.L.U.  

(4) Distanţa între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi egală sau mai 
mare decât înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele. În caz contrar se va întocmi un 
studiu de însorire conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Această distanţă nu poate fi mai mică 
de 6,0m. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U. 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Parcelele având funcţiunea de locuire care au asigurat accesul la drumul public prin servitute 
de trecere, pot deveni construibile după aprobarea unei documentaţii de urbanism de tip 
P.U.D., care să ilustreze modul de construire și modul în care se va realiza accesul carosabil 
și pietonal pe parcelă.  

(2) Pentru funcţiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se 
facă direct din drumul public. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 7,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a  
3 (trei) niveluri supraterane, dintre care unul mansardat (maxim P+1+M). 

(2) Se admite mansardarea clădirilor noi sau a celor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o 
falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade.  

(3) Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor noi, măsurată în planul faţadei acestora, nu va 
depăşi distanţa dintre ele şi alinierea clădirilor situate pe partea opusă a străzii. 

(4) Dacă înălţimea clădirilor noi, măsurată în planul faţadei acestora depăşeşte distanţa dintre 
ele şi alinierea construcţiilor situate pe partea opusă a străzii, iniţiatorul D.T.A.C. va elabora 
un studiu de însorire. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii. 

(2) Se recomandă utilizarea materialelor naturale. 

(3) Se interzice folosirea materialelor nepotrivite zonei (pereţi cortină pe suprafeţe mari, placaje 
de faţadă din materiale plastice, placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv 
a soclului, materialele strălucitoare etc). Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi 
materialele din poliesteri. 

(4) Se recomandă folosirea culorilor pastelate, a culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea 
acestora în nuanţe deschise. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu 
caracterul zonei. 
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(5) Pentru acoperirea cu șarpantă se recomandă utilizarea de ţiglă, olane sau tablă. Se interzice 
folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi 
construcțiilor anexe. 

 

(6) Se interzice realizarea unor mansarde false (vezi Cap. 5.1.) 

(7) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe baza unor studii 
suplimentare. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U.  

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 

(2) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 
înierbează sau plantează. 

(3) Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de 30%. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m, cu un soclu opac 

de max. 60cm înălţime (spre exemplu: fier forjat, elemente decorative de lemn sau 

prefabricate, elemente verticale din beton, zidărie cu goluri; zidărie cu panouri din lemn ș.a.). 

(2) Se interzic către domeniul public gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, 
sau sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă 
armată. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

(4) Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului viu, 
pentru parcelele cu acces public. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 și ART. 18 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  
ȘI COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 

L1a 
P.O.T. 45% 

C.U.T. 1,17 

 

(1) În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă 
egală cu 60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

(2) În suprafaţa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaţa mansardelor. 

(3) 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. 

(4) În cazul parcelelor situate parțial în intravilan, parțial în extravilan, calculul indicatorilor 
urbanistici POT și CUT se va realiza pentru întreaga suprafață a parcelei.  
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4.1.2  L1b – LOCUIRE INDIVIDUALĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN 
CLĂDIRI DE ÎNĂLŢIME MICĂ, ÎN ZONE ÎN CARE ESTE NECESARĂ 
ÎNTOCMIREA UNEI DOCUMENTAȚII DE TIP P.U.Z. DE PARCELARE 

I. GENERALITĂŢI 

Funcţiunea dominantă a subzonei: 

-  Funcţiunea dominantă a zonei este cea rezidenţială. Ea se definește printr-un parcelar 
neregulat, dezvoltat organic, cuprinzând parcele de dimensiuni mari provenite din terenuri 
agricole. 

Funcţiuni complementare: 
-  Cazare turistică, alimentaţie publică, locuire sezonieră, case de vacanţă 
- Comerţ de proximitate cu suprafaţă redusă (maxim 25% din suprafaţa desfăşurată totală a 

construcţiilor de pe teren). 
- Servicii și echipamente tehnico –edilitare specifice locuirii. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE 

(1) Elaborarea P.U.Z. este obligatorie în cazul parcelărilor rezultate din divizarea unei parcele în 
mai mult de 3 parcele3  

(2) Construirea a mai mult de două corpuri principale de clădire  pe aceeaşi parcelă este 
condiţionată de parcelarea prealabilă a terenului în cauză. 

(3) Operaţiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) sau 3 (trei) parcele în vederea construirii 
este permisă numai dacă parcele rezultate îndeplinesc condiţiile de construibilitate; în caz 
contrar, se va solicita întocmirea unei documentaţii de urbanism de tip P.U.D., care să 
ilustreze modul de construire, modul în care se va realiza accesul carosabil și pietonal pe 
parcele, precum și relația clădirilor propuse în raport cu parcelele și clădirile învecinate. 

(4) Este obligatorie elaborarea unei documentaţii de tip P.U.Z de Parcelare (ce urmează a fi 
întocmită) pentru fiecare parcelă din cadrul subzonei funcționale de tip L1b, marcată ca atare 
în Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice; în condițiile prezentului 
R.L.U. 

(5) Sunt exceptate de la întocmirea documentației de tip P.U.Z. de Parcelare (ce urmează a fi 
întocmită) lucrările de împrejmuire. 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) Locuinţe individuale, permanente sau sezoniere, case de vacanţă în corpuri principale de 
clădire  având suprafaţa construită la sol de maxim 250mp, pentru fiecare corp de clădire 
principală. 

(2) Structuri de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni) cu o capacitate maximă de 30 locuri. 
Structurile de cazare cu o capacitate mai mare de 30 de locuri se vor realiza în mai multe 
corpuri principale de clădire (în sistem pavilionar).  

(3) Grădiniță, creșă cu respectarea legislației în vigoare; 

(4) Construcții anexe; 

(5) Spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii. 

(6) Parcaje la sol ; 

(7) Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de 
locuinţe. 

ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

(1) Funcţiuni comerciale și alimentaţie publică, cu grad redus de perturbare a locuirii şi program 
de activitate de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), cu condiţia ca suprafaţa 
desfăşurată aferentă acestora să reprezinte maximum 25% din suprafaţa desfășurată (Sd) 
a clădirilor principale de pe teren (exclusiv construcții anexe şi construcţii provizorii). 

(2) Activităţi pentru servicii specializate şi profesionale private cu grad redus de perturbare a 
locuirii şi program de activitate de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de exemplu: 
cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, 
reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. 

 

                                                           
3  L 190/2013 privind aprobarea OUG 7/2011 pentru modificarea şi completarea L 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul 
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(3) Activități de producție și manufactură de dimensiuni mici și medii (I.M.M.) nepoluante, având o 
suprafață construită la sol de maxim 300mp, pentru fiecare corp de clădie principală, 
(exclusiv construcții anexe şi construcţii provizorii), cu grad redus de perturbare a locuirii şi 
program de activitate de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00). 

(4) Service-uri și vulcanizări auto, cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate 
de maxim 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00).  

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Showroom-uri în construcţii special amenajate, spaţii de comercializare a autovehiculelor; 

(2) Stații de carburanți 

(3) Creşterea şi exploatarea animalelor domestice pentru agrement. 

(4) Spații de depozitare de orice natură, depozitare în aer liber pe platforme, sau depozitare de 
materiale toxice sau poluante. 

(5) Comerț și depozitare materiale de construcții; 

(6) Activităţi poluante de orice fel, cu risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent şi 
conduc la dispariţia vegetaţiei sau incomode prin traficul generat; 

(7) Sunt interzise activităţi care intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 

(8) Structuri de vânzare cu suprafață mică, medie şi mare (vezi Anexa 5.1.) (Centre comerciale și 
galerii comerciale de mari dimensiuni - mall); 

(9) Activităţile agricole, fermele agro-zootehnice; 

(10) Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi 
deteriorând finisajul acestora; 

(11) Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) Suprafața minimă și deschiderea minimă către drumul public (aliniament / latura pe care se 
face accesul carosabil) ale parcelelor considerate a fi construibile sunt prezentate în tabelul 
de mai jos: 

Regimul de construire Suprafaţa minimă 
Aliniamentul / Deschiderea 

minimă 

Clădiri construite în regim izolat 500mp 15,0m 

Clădiri construite în regim cuplat 300mp 12,0m 

 

(2) Se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau cvasiregulate, care respectă 
concomitent următoarele condiţionări: 

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) 
acesteia; 

- raportul între lăţimea (deschiderea) şi adâncimea parcelei să fie maxim 1/ 3. 

Adâncimea parcelei se măsoară pe linia mediatoare a aliniamentului acesteia. 

 

ART. 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

(1) Amplasarea clădirilor noi faţă de aliniamentul existent și menținut al parcelelor sau față cel 
propus, rezultat în urma trecerii în domeniul public al Municipiului Galați a suprafețelor de 
teren necesare lărgirii arterelor existente sau realizării unora noi, se va realiza în 
conformitate cu Planşa nr. II.1.3. Zonificare funcțională. Reglementări urbanistice, 
aferentă prezentului R.L.U. 

(1) Pentru artere propuse prin documentația de tip P.U.Z. de Parcelare (ce urmează a fi 
întocmită), amplasarea clădirilor noi se va realiza conform acesteia, dar nu la mai puțin de 
5,0m față de aliniamentul parcelelor propuse prin documentația mai sus menționată. 

(2) La intersecţia dintre străzi aliniamentul parcelelor va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi. 

(3) În zona non aedificandi dintre aliniamentul propus al parcelelor, rezultat în urma trecerii în 
domeniul public al Municipiului Galați a suprafețelor de teren necesare lărgirii arterelor 
existente sau realizării unora noi, şi linia de retragere a alinierii clădirilor principale noi nu se 
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permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces carosabil și pietonal şi 
platformelor. 

ART. 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

(4) Condițiile de amplasare a clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor se vor 
stabilii prin documentația de tip P.U.Z. de Parcelare (ce urmează a fi întocmită), cu 
respectarea prevederilor de mai jos.  

(5) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei 
construcţii 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, 
preluând alinierea acesteia.  

(6) Construcții se vor amplasa doar în regim de construire izolat sau cuplat pe una dintre 
limitele laterale de proprietate.  

(7) Pentru parcelele cu regim de construire izolat, distanța minimă dintre clădirile noi și oricare 
dintre limitele laterale va fi de ½ din înălțimea la cornișă / streașină a clădirii noi, dar nu mai 
puțin de 3,0m. 

(8) Pentru parcelele cu regim de construire cuplat, distanța minimă dintre clădirile noi şi oricare 
dintre limitele laterale, cu excepția limitei de proprietate pe care se realizează cuplarea 
clădirilor noi, va fi de ½ din înălțimea la cornișă / streașină a clădirii noi, dar nu mai puțin de 
3,0m. 

(9) Clădirile dispuse în regim cuplat vor avea o adâncime faţă de aliniere (lungimea fiecărui 
segment independent de calcan) care nu va depăşi 15,0m. 

(10) Distanţa minimă faţă de limita posterioară a parcelei, pentru clădirile noi, va fi de ½ din 
înălțimea la cornișă / streașină a clădirii noi, dar nu mai puțin de 5,0m. 

(11) Distanța minimă dintre construcțiile anexe noi și oricare dintre limitele laterale sau de spate 
ale parcelelor va fi de minim 2,0m 

ART. 8 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) Condițiile de amplasare a clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă se vor stabilii prin 
documentația de tip P.U.Z. de Parcelare (ce urmează a fi întocmită), cu respectarea 
prevederilor de mai jos.  

(2) Pe aceeaşi parcelă se pot amplasa maximum două corpuri principale de clădire  noi 
distincte. 

(3) Construirea a mai mult de 2 (două) corpuri principale de clădire pe aceeaşi parcelă este 
condiţionată de întocmirea unei documentaţii de urbanism de tip P.U.D., avizată şi aprobată 
conform legii, care să ilustreze modul de ocupare a parcelei și modul în care se va realiza 
accesul carosabil și pietonal către toate clădirile, precum și relația acestora cu parcelele 
învecinate. 

(4) Pentru construirea a mai mult de 3 (trei) corpuri principale de clădire este obligatorie 
elaborarea unei documentații de tip P.U.Z. de parcelare, cu respectarea prevederilor 
prezentului R.L.U.  

(5) Distanţa între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi egală sau mai 
mare decât înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele. În caz contrar se va întocmi un 
studiu de însorire conform O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Această distanţă nu poate fi mai mică de 
6,0m. 

ART. 9 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U. 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Este obligatoriu ca accesul carosabil și pietonal pe parcelă să se facă direct din drumul public.  

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii şi 
staţionarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U 
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ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 7,0m la cornişă / streaşină, echivalentul a  
3 (trei) niveluri supraterane, dintre care unul mansardat (maxim P+1+M). 

(2) Se admite mansardarea clădirilor noi sau a celor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o 
falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de maxim 45 grade.  

(3) Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor noi, măsurată în planul faţadei acestora, nu va depăşi 
distanţa dintre ele şi alinierea clădirilor situate pe partea opusă a străzii. 

(4) Dacă înălţimea clădirilor noi, măsurată în planul faţadei acestora depăşeşte distanţa dintre ele 
şi alinierea construcţiilor situate pe partea opusă a străzii, iniţiatorul D.T.A.C. va elabora un 
studiu de însorire. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii. 

(2) Se recomandă utilizarea materialelor naturale. 

(3) Se interzice folosirea materialelor nepotrivite zonei (pereţi cortină pe suprafeţe mari, placaje 
de faţadă din materiale plastice, placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv 
a soclului, materialele strălucitoare etc). Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi 
materialele din poliesteri. 

(4) Se recomandă folosirea culorilor pastelate, a culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea 
acestora în nuanţe deschise. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu 
caracterul zonei. 

(5) Pentru acoperirea cu șarpantă se recomandă utilizarea de ţiglă, olane sau tablă. Se interzice 
folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi 
construcțiilor anexe. 

(6) Se interzice realizarea unor mansarde false (vezi Cap. 5.1.) 

(7) Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe baza unor studii 
suplimentare. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U.  

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă. 

(2) Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se 
înierbează sau plantează. 

(3) Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de 30%. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) Împrejmuirea către domeniul public va avea înălţimea maximă de 1,50m, cu un soclu opac de 

max. 60cm înălţime (spre exemplu: fier forjat, elemente decorative de lemn sau prefabricate, 

elemente verticale din beton, zidărie cu goluri; zidărie cu panouri din lemn ș.a.). 

(2) Se interzic către domeniul public gardurile înalte şi opace, din zidărie, metal şi tablă vopsite, 
sau sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă 
armată. 

(3) Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Noului 
Cod Civil cu privire la zidul comun. Se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu înălţimi mai mici de 1,80m. 

(4) Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului viu, 
pentru parcelele cu acces public. 
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IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 și ART. 18 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  
ȘI COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

L1b 
P.O.T. 45% 

C.U.T. 1,17 

 

(1) În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă 
egală cu 60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

(2) În suprafaţa desfăşurată calculată pentru CUT maxim este inclusă şi suprafaţa mansardelor. 

(3) 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. 

(4) În cazul parcelelor situate parțial în intravilan, parțial în extravilan, calculul indicatorilor 
urbanistici POT și CUT se va realiza pentru întreaga suprafață a parcelei.  
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Notă: Se vor avea în vedere inclusiv prevederile Cap. 2 – Reguli de bază privind 
modul de ocupare al terenurilor. 

 

4.4. V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 

DESCRIEREA ZONEI 

Normele privind vegetaţia şi spaţiile plantate au un 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. 

Tipuri de subzone funcţionale: 

V1 Spații verzi de tip scuar 

V2 Plantații de aliniament 

V3 Spații verzi de protecție în lungul canalelor și al zonelor umede 

 

V1 - SPAȚIILOR VERZI DE TIP SCUAR 

Spațiile de tip scuar sunt spații verzi cu suprafața mai mică de un hectar, cu acces nelimitat, 
amplasate în zona reglementată, accesibile din circulații carosabile și pietonale.  

Aceste zone vor constitui nuclee ale desfăşurării activităţii cotidiene pentru comunităţile locale, 
înglobând spaţii destinate diferitelor activităţi de petrecere a timpului liber (spații plantate, locuri de 
joacă, spații de socializare). Aceste centre de socializare vor permite accesul facil, egal şi echitabil 
tuturor membrilor comunităţii.  

Subzona include spaţiile plantate, circulaţiile pietonale. Aceasta mai includ mobilierul urban dedicat 
şi echipamentele pentru iluminat public şi decorativ. 

V2 – Plantații de aliniament   

Această subzonă este specifică spaţiilor amplasate de-a lungul tramei stradale din zona 
reglementată. Subzona include spaţiile plantate şi circulaţiile pietonale înglobând, de asemenea, 
mobilierul urban dedicat şi echipamentele pentru iluminat public şi decorativ.     

V3 – SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE ÎN LUNGUL CANALELOR ȘI AL ZONELOR UMEDE 

Această subzonă este specifică spaţiilor amplasate adiacent ogașului Aluniș. Conform Legii  
nr. 24/2007, art. 4, alin. l) aceste spații verzi sunt plantații realizate în lungul cursurilor de apă, al 
căror rol principal este de protecție a acestora. În cadrul acestor zone se pot desfășura lucrări de 
întreținere.  

I. GENERALITĂŢI 

(1) Funcţiunea dominantă este cea de loisir. 

ART. 1 CONDIŢII DE AUTORIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE: 

(1) Este interzisă orice schimbare de destinaţie a spaţiilor verzi. 

(2) V3 - În zona de protecţie a canalelor (cf. Anexa 5.2), este interzisă amplasarea de noi 
obiective economice sau sociale, inclusiv de locuinţe sau anexe ale acestora 

II. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ART. 2 UTILIZĂRI ADMISE 

(1) V1 - Spaţii plantate, circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru 
întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise, grupuri sanitare, spaţii pentru 
administrare şi întreţinere; 

(2) V1 - Mobilier urban; 

(3) V1 – Locuri de joacă; 

(4) V2 – Spații verzi cu rol ambiental și de protecție față de circulațiile carosabile; 

(5) V2 – Circulații ocazional carosabile și pietonale care tranzitează subzonele de tip V2 pentru 
deservirea funcțiunilor adiacente; 

(6) V3 - Spaţii plantate cu rol de protecţie 

(7) V3 - Circulaţii pietonale şi ocazional carosabile necesare întreţinerii şi accesului către canale 
și zonele umede, cu respectarea normelor specifice. 

(8) V3 - Instalaţii tehnice / de întreținere 
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ART. 3 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

(1) V1 - Amenajări şi construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale, alimentaţie publică şi comerţ 
cu condiţia ca suprafaţa acestora însumată la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a 
platformelor, să nu depăşească 15% din suprafaţa totală a spaţiului verde. 

(2) V2 – Nu ese cazul; 

(3) V3 - sunt permise lucrări de apărare împotriva inundaţiilor realizate pe baza unor studii de 
specialitate 

ART. 4 UTILIZĂRI INTERZISE  

(1) Orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare. 

(2) Se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi. 

(3) Activităţi care degradează cadrul natural existent şi conduc la dispariţia vegetaţiei. 

(4) Se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. 

(5) Diminuarea suprafeţelor plantate şi a spaţiior verzi prin realizarea de construcţii, altele decât 
cele menţionate la Art. 2 

III. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CONSTRUCŢIILOR, 
INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR 

ART. 5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 

(1) V1 - Parcelele trebuie să beneficieze de acces direct din drumul public. 

(2) V2, V3 – Nu este cazul. 

ART. 6 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAŢĂ DE 
ALINIAMENT 

(1) V1 - Amplasarea clădirilor faţă de aliniamentul propus al parcelelor aflate în bordura arterelor 
nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza la distanța de minim 5,0m. 

(2) V2 – Nu este cazul 

(3) V3 – Conform specificațiilor tehnice și cu respectarea legislației în vigoare. 

ART. 7 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAŢĂ DE 
LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

(1) V1 - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor se va realiza 
respectând următoarele condiţii: 

- Distanţa minimă dintre clădiri, instalaţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi 
de 5,0m. 

- Distanţa minimă dintre clădiri, instalaţii şi limita posterioară a parcelei va fi de 5,0m. 

(2) V2 – Nu este cazul; 

(3) V3 – Conform specificațiilor tehnice și cu respectarea legislației în vigoare. 

ART. 8 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR UNELE FAŢĂ 
DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

(1) V1 - Distanţa minimă între două clădiri distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi  
egală cu 6,0m. 

(2) V2 – Nu este cazul; 

(3) V3 – Conform specificațiilor tehnice și cu respectarea legislației în vigoare. 

ART. 9 AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR FAŢĂ DE 
ZONELE SUPUSE RISCURILOR 

(1) Se aplică prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea 
interesului public, al prezentului R.L.U. 

ART. 10 CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

(1) Se va asigura accesul din circulaţiile publice către aleile ocazional carosabile (pentru 
întreţinere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale. 

(2) Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită intervenţia 
vehiculelor de pompieri. 

(3) Accesele pietonale pe parcelă şi în clădiri vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare. 
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(4) V2 - Este obligatoriu ca suprafeţele mineralizate (pavajele) care formează accesele 
carosabile, pietonale sau dedicate altor tipuri de utilizatori adiacente subzonelor V2 sau cele 
ce tranzitează subzonele V2 să asigure colectarea apelor meteroice şi evacuarea acestora 
către reţeaua de canalizare. 

ART. 11 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

(1) Staţionarea autovehiculelor se va asigura în afara zonelor de tip V1. 

ART. 12 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR 

(1) V1 - Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 4,0m la cornișă / streașină. 

(2) Prevederile de la alineatele anterioare nu se aplică în cazul edificiilor cu caracter de unicat – 
foişoare, belvedere, tribune, gradene sau a căror înălţime este impusă de norme tehnice 
conform legislaţiei în vigoare. 

(3) V2, V3 – Conform specificațiilor tehnice și cu respectarea legislației în vigoare. 

ART. 13 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢIE 

(1) Volumele se vor armoniza cu caracterul şi destinaţia zonei şi cu vecinatăţile imediate. 

(2) Se recomandă materiale uşoare, naturale, tratate să reziste la condiţiile de climă. 

(3) Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală. 

(4) Se interzice placarea cu materiale ceramice a pereţilor exteriori, inclusiv a soclului; utilizarea 
materialelor strălucitoare. Se interzic materialele care conţin azbest, precum şi materialele 
din poliesteri. 

(5) Se recomandă folosirea culorilor naturale ale materialelor sau vopsirea acestora în nuanţe 
deschise pastelate. Se interzice folosirea culorilor aflate în evidentă disonanţă cu caracterul 
zonei. 

ART. 14 ECHIPAREA EDILITARĂ 

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, al 
prezentului R.L.U 

ART. 15 SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

(1) Se recomandă, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei 
antropofile specifice. 

ART. 16 ÎMPREJMUIRI 

(1) V1 - Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului 
viu, pentru parcelele cu acces public. Dacă este necesară, împrejmuirea către domeniul 
public va avea înălţimea maximă de 1,50m.  

(2) Scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet 
de 0,40 m înălţime, fie prin borduri. 

(3) V3 – Se recomandă realizarea unei împrejmuiri de tip gard viu sau gard transparent (fără 
soclu), cu înălțimea de maxim 1,0m. 

IV. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENURILOR 

ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

(1) V1 - POT maxim = 15% - reprezintă suprafaţa construită însumată la cea a circulaţiilor de 
toate categoriile şi a platformelor; 

(2) V2, V3 – Nu este cazul. 

ART. 18 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

(1) V1 - CUT maxim = 0,10; 

(2) V2, V3 – Nu este cazul. 

(3) 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. 
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5. ANEXE 

5.1. DEFINIŢII ŞI TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE 
URBANISM AL P.U.Z. “INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN TARLA 130, 
131 P458, 465, TARLA 133 P471/1”, MUNICIPIUL GALAȚI 

ALINIAMENTUL PARCELEI - linia de demarcaţie între parcelă şi domeniul public. 

ALINIEREA CLĂDIRILOR - linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre domeniul 
public; poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor 
regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, în spaţiul dintre 
aliniament şi alinierea clădirilor este permisă construirea împrejmuirilor, acceselor şi a teraselor 
ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului. 

CONSTRUCȚII ANEXE - construcții de mici dimensiuni (maxim 1 nivel suprateran), realizate 
independent de clădirea/clădirile principală/e, cu funcțiuni precum : gararea autovehiculelor (1-2 
maşini), bucătării de vară, cămări, magazii, adăpostirea animalelor (grajduri), depozitarea 
produselor agricole pentru subzistenţă sau comercializare, adăpostirea unor utilaje ce deservesc 
tehnico-edilitar construcţia principală sau altor activităţi similare. Suprafaţa acestora NU se ia în 
considerare în calculul indicilor urbanistici POT şi CUT. 

CORPURI PRINCIPALE DE CLĂDIRE – clădiri în care se desfășoară activitatea principală, 
specifică zonei funcționale din care face parte imobilul.  

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)4 - reprezintă raportul dintre suprafaţa 
construita desfăşurată a construcţiei (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor = Sd) şi suprafaţa 
terenului (St). 

CUT = Sd / St 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate : suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de 
până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile 
tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi 
neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de 
acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie. 

În cazul mansardelor, se consideră convenţional, numai pentru calculul CUT, o suprafaţă egală cu 
60% din suprafaţa nivelului mansardei. 

Pentru parcelele a căror capacitate de utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la maxim 
a CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării 
parcelelor. 

CONSTRUCŢII CUPLATE / ÎNŞIRUITE – construcţii situate pe parcele diferite a căror alipire (totală 
sau parţială) se realizează pe una dintre/pe ambele limite laterale de proprietate . 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR- înălţimea maximă, exprimată în metri, măsurată între teren 
şi punctul cel mai înalt al acoperişului sau limita superioară a parapetului terasei. 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ / STREAŞINĂ- înălţimea maximă, exprimată în metri,  
măsurată în planul faţadei între teren şi cea mai înaltă cornişă / streaşină a clădirii. 

LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI - liniile de demarcaţie între parcelă şi vecini, adiacente 
aliniamentului parcelei. 

LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI linia de demarcaţie între parcelă şi vecini, opusă 
aliniamentului parcelei. 

PARCELARE - În sensul prezentului R.L.U., parcelarea reprezintă operaţiunea de divizare a unor 
suprafeţe de teren în 3 sau mai multe loturi alăturate, care devin parcele cadastrale distincte şi vor 
fi înregistrate ca atare în Cartea Funciară. 

Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, operaţiunea de parcelare trebuie 
reglementată printr-o documentaţie de urbanism de tip P.U.Z. 

Părţile rezultate constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul 
R.L.U. 

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. 

DIVIZARE – operaţiune funciară de divizare a unei parcele în două părţi. Părţile rezultate constituie 
parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul R.L.U. 

                                                           
4 Definiție preluată după Legea 350/2001 cu modificări, Anexa nr. 2, Definirea termenilor utilizați în lege, s. v. „indicatori 
urbanistici”. 
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COMASARE – operaţiune funciară de unire a două sau mai multe parcele într-o singură parcelă. 
Partea rezultată constituie o parcelă de sine stătătoare şi se supune tuturor exigenţelor din 
prezentul R.L.U. 

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 5 - reprezintă raportul procentual dintre suprafața 
construită (Sc) (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi 
suprafaţa parcelei (St).  

POT (%) = Sc / St x 100 

Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite 
ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a 
balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise 
ale etajelor se include în suprafaţa construită. 

Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la maxim 
a POT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării 
parcelelor. 

RETRAGERILE LATERALE – distanţa minimă obligatorie măsurată între construcţie şi una dintre 
limitele laterale ale parcelei; distanţa se va măsura din punctul de pe conturul construcţiei (situat la 
cota 0,40m faţă de terenul amenajat) cel mai apropiat de limita laterală a parcelei. 

RETRAGEREA POSTERIOARĂ –distanţa minimă obligatorie măsurată între construcţie şi limită 
posterioară a parcelei; distanţa se va măsura din punctul de pe conturul construcţiei (situat la cota 
0,40m faţă de terenul amenajat) cel mai apropiat de limita posterioară a parcelei. 

MANSARDA - ultimul nivel locuibil al unei construcții, cu o înălțime a aticului (pereții verticali 
perimetrali) de maxim 1,80m (înălțime liberă la interior) și care se înscrie în volumul unui acoperiș 
cu pantă de maxim 45 de grade, fără ca vreuna dintre pantele acoperișului să depășească 45 de 
grade. În acest volum nu poate exista decât un singur nivel.  

STRUCTURĂ DE VÂNZARE CU SUPRAFAŢĂ MICĂ - structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare de până la 400 mp inclusiv; 

STRUCTURĂ DE VÂNZARE CU SUPRAFAŢĂ MEDIE - structură de vânzare având o suprafaţă 
de vânzare cuprinsă între 400-2.000 mp inclusiv; 

STRUCTURĂ DE VÂNZARE CU SUPRAFAȚĂ MARE - structură de vânzare având o suprafaţă de 
vânzare mai mare de 2.000 mp; 

TERITORIU EXTRAVILAN – suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a comunei şi 
limita teritoriului intravilan. 

TERITORIU INTRAVILAN – totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce 
compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin PUG aprobat şi în cadrul cărora se 
poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. Intravilanul se compune din mai multe trupuri 
(sate şi trupuri izolate). 

ZONE CU PARCELAR CONSTITUIT – zone din teritoriul intravilan în care trama stradală, 
diviziunea parcelară şi fondul construit sunt suficient de bine conturate, de durabile şi de adecvate 
destinaţiei propuse pentru a putea servi drept bază de dezvoltare urbană în viitor. 

ZONE DE EXTINDERE (NECONSTITUITE) – zone din teritoriul intravilan sau extravilan (propuse 
spre trecere în intravilan) în care ţesutul urban este insuficient conturat (tramă stradală, parcelar, 
fond construit). Aceste zone se pot găsi în zonele de extindere a intravilanului propuse prin PUG 
sau în interiorul teritoriului intravilan actual. 

 

                                                           
5 Definiție preluată după Legea 350/2001 cu modificări, Anexa nr. 2, Definirea termenilor utilizați în lege, s. v. „indicatori 
urbanistici”. 
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5.2. CONDIŢII DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI 
SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR 

REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 

STAS 8591/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură 
stabileşte următoarele: 

- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ ; 

- conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în 
punctele de intersecţii la minimum 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.  

Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandările privind mediul 
de viaţă al populaţiei, stabileşte: 

(1) Norme de igienă  referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art.23)  
1.1. Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată 

împotriva activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi 
controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent. 

1.2. Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate 
de inundaţii/şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului şi al 
animalelor. 

1.3. Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, 
depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement. 

(2) Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor meteorice 
(Cap.4): 

2.1. Îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a 
apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt 
obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, 
care se vor executa şi exploata astfel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate. 

2.2. Este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi 
deversarea acestora în zonele de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de 
alimentare cu apă. 

2.3. Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care 
localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 

2.4. În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta 
soluţii individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide. 

2.5. Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de 
canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să 
fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare. 

 

REŢELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Culoarul de funcţionare al unei linii electrice aeriene coincide cu zona de protecţie şi siguranţă a 
acesteia. Aceste zone de protecţie au următoarele dimensiuni, conform normativului NTE003/2004 
şi Ordinului ANRE nr 4/2007 : 
▪ 24m pentru LEA 20kV ; 
▪ 37m pentru LEA 110kV ; 
▪ 55m pentru LEA 220kV ; 
▪ 75m pentru LEA 400kV. 

La proiectarea şi executarea retelelor de alimentare cu energie electrică se vor respecta 
urmatoarele standarde şi prescripţii : 

▪ NTE 101-08-00 Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi 
transformare, cu tensiuni peste 20 kV ; 

▪ NTE003-04-00- Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni 
peste 1 kV ; 

▪ PE 106-2003 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune ; 
▪ NTE007/2008 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice; 
▪ PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de 

telecomunicaţii; 
▪ ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. 

şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective; 
▪ STAS 8591/1-91-Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane; 
▪ STAS 234 - Branşamente electrice. Condiţii de proiecatare şi execuţie ; 
▪ NTE007/2008 - Normativ pentru proiectarea reţelelor de cabluri electrice ; 
▪ SR 13433 - Iluminatul căilor de circulaţie; 
▪ Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. 
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REŢELELE DE GAZE NATURALE 

Distanţele de securitate între conductele (reţelele de distribuţie / instalaţiile de utilizare) subterane 
de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii, conform Normelor tehnice privind proiectarea, 
executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, modificate prin 
Ordinul ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010, sunt următoarele :  

Nr. 

crt. 

Instalaţia, construcţia sau 

obstacolul 

Distanţa minimă în [m] de 

la conducta 

de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în [m] de 

la conducta 

de gaze din oţel de: 

pj pr pm pj pr pm 

1 Clădiri cu subsoluri sau 

aliniamente de terenuri 

susceptibile a fi construite 

1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 

3 Canale pentru reţele termice, 

canale pentru instalaţii telefonice, 

televiziune etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 

4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 

5 Conducte de apă, cabluri electrice 

de forţă, cabluri telefonice montate 

direct în sol, cabluri TV sau 

căminele acestor instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, 

telefonice şi canalizare sau alte 

cămine subterane 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Linii de cale ferată, exclusiv cele 

din staţii, triaje şi incinte industriale 

: 

- în rambleu 

- în debleu, la nivelul 

terenului 

 

 

 

1,5* 

3,0** 

 

 

 

1,5* 

3,0** 

 

 

 

1,5* 

3,0** 

 

 

 

2,0* 

5,5** 

 

 

 

2,0* 

5,5** 

 

 

 

2,0* 

5,5** 

 
Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale 
conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 

*) De la piciorul taluzului ; 

**) Din axul liniei de cale ferată. 

Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct pământ, adâncimea minimă 
de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundaţiilor clădirilor, pe 
trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la clădire. 

Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de linii electrice 
aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune. 
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Distanţele de securitate între staţiile sau posturi de reglare sau reglare – masurare si diferite 
construcţii sau instalatii, conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea 

sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificate conf. Ordinului ANRE nr. 19 din 
6 iulie 2010, sunt următoarele:  

Nr. 

crt. 

Destinaţia construcţiilor 

învecinate 

Distanţele de siguranţă [m], pentru staţii de capacitate: 

până la 6.000  m3/h 6.000 - 30.000 m3/h peste 30.000 

m3/h 

Presiunea la intrare [bar] 

< 2 2…6 > 6 < 2 2…6 > 6 < 6 > 6 

1. Clădiri industriale şi 

depozite de materiale 

combustibile 

- risc foarte ridicat de 

incendiu, asociat 

pericolului de incendiu  

- rezistenţă redusă la foc  

- risc mediu sau redus de 

incendiu 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

13 

 

 

 

18 

 

 

 

22 

 

 

 

27 

7 10 15 12 15 20 25 30 

7 10 12 10 12 15 20 25 

2. Instalaţii industriale în aer 

liber 
7 10 13 11 13 18 18 27 

3. Clădiri civile (inclusiv cele 

administrative de pe 

teritoriul unităţilor 

industriale) 

- rezistenţă mare la foc 

 -rezistenţă mică la foc. 
7 

7 

10 

12 

12 

15 

10 

12 

12 

15 

15 

20 

20 

25 

25 

30 

4.  Linii de cale ferată: 

- curentă 

- de garaj 
20 20 20 20 20 20 25 30 

20 20 20 20 20 20 20 25 

5. Marginea drumurilor 

carosabile 
4 5 8 4 6 10 6 10 

6. Linii electrice de înaltă 

tensiune 
20 20 20 20 20 20 20 40 

 
Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1000 m3/h se pot alipi 
de un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu 
aibă goluri (ferestre, uşi) pe : 

a) o lungime care depăşeşte 5 m limitele staţiei în ambele direcţii ; 

b) o înălţime de 3 m, deasupra postului. 

(2)  Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu        
max. 50% pentru lit. a) şi cu max. 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una 
dintre următoarele soluţii tehnice: 

a)  montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze ; 

b)  montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a 
imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale. 

Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 m3/h, 
distanţa minimă de securitate faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m. 
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Distanţele minime de siguranţă dintre depozitele de gaz petrolier lichefiat cu recipiente fixe 
supraterane şi obiectivele învecinate*, conform Normativului pentru proiectarea şi executarea 

sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) I 31 – 1999, sunt următoarele:  

Nr. 

Crt. 

Obiective ≤ 3000 3001… 

5000 

5001… 

15000 

15001… 

30000 

1 Autocisternă 3 3 5 7,5 

2 Clădiri de locuit şi anexe, spaţii de 

producţie, ateliere, depozite (altele decât 

cele cu regim special)  

5 7,5 10 15 

3 Clădiri publice: săli de spectacole, 

hoteluri, şcoli, spitale , biserici, birouri, 

clădiri administrative, inclusive prizele de 

aer ale acestora, canalizări, alte 

obiective cu destinaţie similară 

15 15 20 30 

4 Linii electrice de joasă şi medie tensiune 

(măsurarea se face de la proiecţia în 

plan a acestora) 

15 20 30 35 

5 Linii înalte de înaltă tensiune (măsurarea 

se face de la proiecţia în plan a 

acestora) 

20 20 25 30 

6 Limita de proprietate 3 5 10 15 

* Distanţe în metri, capacităţi în litri 

 

Nota: Distanţele menţionate la punctele 2,3 şi 6 pot fi micşorate cu 50% în cazul construirii unui zid 
antifoc, rezistent la explozie, la limita împrejmuirii depozitului, pe direcţia obiectivului considerat 
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ZONE DE PROTECŢIE SANITARĂ 

cf. Ordin al Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 

 

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m 

- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 500 m 

- Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m 

- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m 

- Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale: 1.000 m 

- Ferme de ovine, caprine: 100 m 

- Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m 

- Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m 

- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m 

- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m 

- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m 

- Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: 100 m 

- Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m 

- Ferme şi crescătorii de struţi: 500 m 

- Ferme şi crescătorii de melci: 50 m 

- Spitale, clinici veterinare: 30 m 

- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m 

- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 

- Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: 500 m 

- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: 300 m 

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme comunale: 
500 m 

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: 1.000 m 

- Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m 

- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor) 
200 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate: 300 m 

- Staţii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 

- Paturi de uscare a nămolurilor: . 300 m 

- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m 

- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m 

- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m 

- Crematorii umane: 1.000 m 

- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 

- Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane 500 m 

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m 

- Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: 50 m 

- Parcuri eoliene: 1.000 m 

- Parcuri fotovoltaice: 500 m 

- Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m 

- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie) 50 m 

- Rampe de transfer deşeuri 200 m 
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LĂŢIMEA ZONELOR DE PROTECŢIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE 
ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR 
ŞI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE 

cf. Legii nr. 107 /1996, Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare 

 

a) Lăţimea zonei de protecţie in lungul cursurilor de apă 

Lăţimea cursului de apă (m) Sub 10 10-50 peste 51 

Lăţimea zonei de protecţie (m) 5 15 20 

Cursuri de apă regularizate (m) 2 3 5 

Cursuri de apă îndiguite (m) Toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică 
de 50 m 

  
b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale: 

– indiferent de suprafaţa, 5 m la care se adaugă zona de protecţie stabilită în conformitate cu art. 5. 

c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare: 

– între Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului. 

NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel: 

a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 

c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie; 

d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie. 

Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea publică 
centrală în domeniul sănătăţii publice. 

 
 


