
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA 
ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, Tarlaua 11(AZAL), 
Parcela A53, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 12158 / 14.05.2021 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 12159 / 14.05.2021 al Arhitectului Şef;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;
- prevederile art.15, lit. e), art. 25, art. 44, art. 45, lit. b), din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, republicată;
- prevederile art. 28 din Ordinul nr. 233 din /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism;

- prevederile art. 129, alin.(1), (2), lit. c) si alin.(6), lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei;

In temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(1) si (3) lit.e) si ale art. 196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA 
ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, AMPLASARE INSEMNE 
PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53, municipiul Alexandria, jud. 
Teleorman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
„CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, 
PARCARI, AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53, 
municipiul Alexandria, jud. Teleorman, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până 
la obținerea autorizației de construire.

Art. 4. Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este valabil 3 ani de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii 
valabilității prin Hotărâre a Consiliului Local Alexandria.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria și 
Compartimentelor de Specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Ionela Cornelia ENE Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr. 134 / 27 mai 2021



JUDETUL  TELEORMAN
PRIMARIA   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
NR. 12158 DIN 14.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA 
ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, Tarlaua 11(AZAL), 
Parcela A53, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

Conform art. 48 din Legea 350/2001, actualizată - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Planul 
urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate.
Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază: modul specific de construire în 
raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia; retragerile faţă de limitele laterale şi 
posterioare ale parcelei; procentul de ocupare a terenului şi modul de ocupare a terenului; accesele auto şi 
pietonale; conformarea arhitectural-volumetrică; conformarea spaţiilor publice.

Manafu Niculae și Neagu Gheorghe în calitate de beneficiari cu drept de proprietate asupra terenului 
conform Contractului de vanzare cumparare nr. 1425 din 21 septembrie 2012, emis de BNP Constantin Rodica, 
în suprafata de 20000,00 mp, având categoria de folosinţă – teren arabil, situat în extravilanul mun. Alexandria, 
Tarla 11(Azal), parcela A53, solicită aprobarea documentaţiei faza P.U.Z. „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-
AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, în vederea stabilirii de reglementări
din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat PUZ-ul.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul Şef a unui proiect 
de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-
AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53,
municipiul Alexandria, jud. Teleorman, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentație va fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

P R I M A R ,

VICTOR DRĂGUŞIN



JUDETUL  TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ARHITECT  SEF
NR.  12159 DIN 14.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA 
ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE”, Tarlaua 11(AZAL), 
Parcela A53, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

Prezentul RAPORT DE SPECIALITATE este întocmit ca urmare a REFERATULUI DE APROBARE nr. 12158
din 14.05.2021, prin care Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor DRĂGUŞIN, propune elaborarea unui 
proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-
AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE” Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53,
municipiul Alexandria, jud. Teleorman, proiect nr. 1001/2020, elaborat de SC ARHITECTURPROIECT SRL, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman.

În baza Cererii nr. 8892/2021 pentru supunerea spre aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria, a P.U.Z. „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE 
AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE 
AUTO SI PIETONALE” Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53, întocmit pe baza Certificatului de urbanism nr. 168 din 
30.06.2020, titulari Manafu Niculae si Neagu Gheorghe, Birou Arhitectură Urbană si Amenajarea Teritoriului,
Documentații Urbanism și Autorizări din cadrul Primariei municipiului Alexandria a verificat documentaţia depusă,
conform prevederilor Legii nr. 350 din 2001, actualizata.

Astfel, în Certificatul de urbanism menționat s-au analizat situațiile juridică, economică şi tehnică a 
imobilului - teren, inregistrat cu nr. cad. 31164, cu suprafața de 20000,00 mp, aflat în proprietatea solicitantilor, 
conform Contractului de vanzare cumparare nr. 1425 din 21 septembrie 2012, emis de BNP Constantin Rodica,
cu scopul elaborării și solicitării aprobării P.U.Z. și R.L.U. aferent, pentru reglementări asupra zonei situată în 
extravilanul mun. Alexandria, Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53.

SC ARHITECTURPROIECT SRL a elaborat documentatia de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. aferent, si a 
obţinut pentru amplasamentul studiat următoarele avize solicitate prin certificatul de urbanism:

- Aviz CTE Zonal nr. TR 115/2020 – Distribuție Oltenia S.A.;
- Aviz de salubritate nr. 2955/07.07.2020 – SC Polaris M Holding SRL;
- Aviz de amplasament nr. 195/2020 – SC Apa Serv SA;
- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 240/13.10.2020 și Adresa nr.AA-1674/15.04.2021 - Administrația 

Bazinală de Apă ARGES - VEDEA;
- Adresa nr. 3458337/2020 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență A.D.Ghica al Jud. Teleorman;
- Notificare nr. 284/07.08.2020 – Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman;
- Adresa nr. 1399/20.07.2020 – Direcția Județeană Pentru Cultură Teleorman;
- Aviz nr. 20/15.07.2020 – Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare;
- Aviz nr. 364/25.09.2020 – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- Aviz de amplasare la drum nr. 19D/59871/120/10.12.2020;
- Aviz de oportunitate nr. 2/13.07.2020- Primăria municipiului Alexandria;
- Aviz favorabil nr. 14107/27.07.2020-Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
- Acord de principiu nr. 93733/03.11.2020-Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman;
- Aviz condiționat nr. VL/TR/327-Telekom Romania Communications SA;
- Proces Verbal de Receptie nr. 1798/2020-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman;
- Raportul informării și consultarii publicului nr. 14244/13.08.2020;
- Decizia etapei de incadrare nr. 8687/21.08.2020-Agenția Pentru Protecția Mediului Teleorman;
- Aviz Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Teleorman nr. 1/20.04.2021.



- Aviz arhitect șef nr. 1 din 14.05.2021 - Comisia Tehincă de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a
municipiului Alexandria.

P.U.Z. pentru „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE 
AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE 
AUTO SI PIETONALE” Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53, a fost analizat prin consultari on line în Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism şi a primit acordul tehnic.

DENUMIREA LUCRĂRII: Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-
AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, 
AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE” Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53.

BENEFICIAR: Manafu Niculae si Neagu Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Alexandria,  jud. 
Teleorman.

OBIECTUL PUZ-ului – reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat PUZ-ul
(nr.cad. 31164), în relație cu parcelele învecinate, în suprafață totală de 20000,00 mp.

STADIUL ACTUAL AL ZONEI
Încadrarea în localitate 
Amplasamentul se află situat în extravilanul municipiul Alexandria, tarlaua 11(Azal), parcela A53.
Manafu Niculae si Neagu Gheorghe au drept de proprietate asupra terenului conform Contractului de 

vanzare cumparare nr. 1425 din 21 septembrie 2012, emis de BNP Constantin Rodica.
Căi de comunicaţie
Accesul și circulația se realizează prin intermediul drumului spre comuna Măgura.
Echiparea edilitară
Zona studiată nu este echipată cu rețea de apă și canalizare. In zona studiată există o linie electrică de 

medie tensiune la o depărtare de 973 m.

PREVEDERI ALE P.U.G.
Amplasamentul studiat este situat în extravilanul municipiului Alexandria.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
U.T.R.: U.T.R.16 - zona activităților de servicii (depozitare și reparații);
- regim de construire: izolat;
- funcţiuni predominante: zona activităților de servicii (depozitare și reparații);
- H max = P+1E;
- înălțimea maximă a construcțiilor 15 m;
- POT max = 30%;
- CUT max = 0,6;
- retragerea minimă faţă de aliniament = 10 m;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = conform aviz nr. 19D/59871/120/10.12.2020 emis de Compania 

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Construcția se va amplasa la distanța de 54 m față de 
marginea părții carosabile a D.N. 6;

- retrageri minime faţă de limitele posterioare = jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai 
puțin de 6,00 m;

-circulații și accese: se vor respecta prevederile avizului nr. 19D/59871/120/10.12.2020 emis de Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere: accesul și circulația se vor realiza prin intermediul drumului 
spre comuna Măgura, se va realiza semnalizarea verticală și orizontală în vederea asigurării siguranței circulației 
conform SR 1848/1,2,3/2011 și SR 1848/7/2015, vor fi prevăzute locuri de parcare în incintă, conform anexei nr. 5 
la H.G. nr. 525/1996.

- echipare tehnico-edilitară: alimentare cu apă – puț forat; canalizare – bazin vidanjabil; alimentare cu 
energie electrică – de la rețeaua electrică de medie tensiune prin intermediul unui post de transformare.

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluţia de organizare urbanistică răspunde atât reglementărilor Planului Urbanistic General al localităţii cât 
şi dorinţei beneficiarului.



In continuarea planului urbanistic prezentat, proprietarul imobilului din zona studiată poate solicita 
autorizaţie de construire în limitele şi cu încadrarea în exigenţele menţionate în prezenta documentaţie.

La proiectarea, autorizarea şi execuţia clădirilor se vor respecta reglementările noi cu privire la: regimul de 
construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului(CUT), procentul de 
ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi 
posterioare ale parcelei precum şi normele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea construcţiilor, Legea 
137/1995 privind protecţia mediului, H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism, Legea 
Locuinţei nr. 114/1996.

Acest P.U.Z. va avea durata de valabilitate de 3 ani de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Alexadria.

Având în vedere cele menţionate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire la aproparea Planului 
Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE ATELIER IPSO-AGRICULTURA ALEXANDRIA-IMPREJMUIRE 
AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO 
SI PIETONALE” Tarlaua 11(AZAL), Parcela A53, care împreună cu întreaga documentație va fi prezentat spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Arhitect Şef,
Arh. Anne Marie GACICHEVICI



 

 

                    
Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru  

„Construire atelier IPSO-Agricultura Alexandria-
imprejmuire aferenta, bransamente utilitati, parcari, 
amplasare insemne publicitare, accese auto si 
pietonale”, tarlaua 11(Azal), parcela A53 

Anexa nr.  1  la 

H.C.L. 

Nr.134 din 27.05.2021 

PLAN REGLEMENTĂRI 
URBANISTICE 

NR.01   

Amplasament propus  

St = 20 000,00 mp 

ROMÂNIA 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER: 

Ionela Cornelia ENE 



 



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2
la H.C.L. nr.134/27 mai 2021

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, AMPLASARE ÎNSEMNE
PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE'

INTRODUCERE.
Denumire proiect: “ATELIER IPSO Agricultura Alexandria IM REJMUIRE
AFERENTA, BRANSAMENTE UTILITATI, PARCARI, AMPLASARE INSEMNE
PUBLICITARE, ACCESE AUTO SI PIETONALE"

Număr proiect. 18 / 2020
Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL

Regu|amentul aferent Planului Urbanistic Zonal este o documentatie de urbanism cu caracter

si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul zonei studiate.
Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal expliciteaza si detaileaza

prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. al municipiului Alexandria. Regulamentul local
de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Daca prin prevederile unor documentatii de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri
Urbanistice de Detaliu) pentru parti componente ale localitatii se schimba conceptia generala care
sta la baza Planului Urbanistic General aprobat, este necesara modificarea Planului Urbanistic
General conform legii.

Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul prevederilor
Regulamentului general de urbanism, aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic General si
implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare

aprobate pe care a urmat-o si documentatia initiala sau prin refacerea in totalitate a acestei
documentatii.

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.- ului se eîaborează în conformitate cu

2000;

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualiz
de urbanism ; '”



pentru zona ce face obiectul PUZ ;

pentru realizarea locuintelor.

18, alin 9

Alexandria anexa 2, art. 7 la HCL 33 din 27.02.2017.

Extras de Carte Funciara actualizat.

Studiu de lnundabilitate.

autorizarea executarii lucrarilor de constructii art. 60.

normative specifice sau complementare domeniului astfel
*
* Codul Civil ,
* Legea nr. 18/1991 - privind fondului funciar - Republicare ,
” Legea nr. 215 /2001 - a Administrația publică locale - Republicare,
*
* Legea nr. 82/1998 - legea drumurilor ,
* Legea nr. 10/1995
” Legea nr. 195/2005 - privind protecția mediului ,
* Legea nr. 177/2015

constructii ,
Legea nr. 7/1996
Legea nr. 182/2000
Legea nr. 138/2004 - a imbunatatirilor funciare - Republicare,

arhiologice ca zone de interes national - Republicare,
” Legea nr. 107/1996 - Legea apelor ,
* Legea nr. 481/2004 - privind protecția civilă - republicare ,
“ Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică ,

Legea nr. 363/2006 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectunea I
Retele de transport,

*
Apa,

*
Zone protejate,

Reteaua de localitati,
*
*
* Ord. Min.Sănătății nr. 331/1999 privind avizarea și autorizarea sanitară a obiecti

asupra sănătății publice , „
* Ord. Min. Sănătății,nr. 119/2014- pentru aprobarea Normelor de igienă si iata p a/ 'cind

mediul de viata al populatiei .



* Normativul P 118 - 2013 - privind protecția la foc a construcțiilor.

conformitate cu condițiile specifice ale localității, precum și al Regulamentului Local de Urbanism
aferent P.U.G. pentru zona ce face obiectul P.U.Z.- ului.

după data finalizării și aprobării PUZ-ului.

Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de urbanism în

aferent P.U.G. pentru zona ce face obiectul P.U.Z.- ului.

publice locale.

rea construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul intravilan cuprins în zona studiată în limitele
teritoriului administrativ local.
În procesul de aplicare a prevederilor documentației de urbanism,serviciiIe tehnice de specialitate ale
administrației publice locale desfășoară următoarea procedură :

sau subunitatea funcțională.
din fișa subunității respective se extrag reglementările specifice pentru funcțiunea solicitată

amenajarilor.
după caz,la acestea se adaugă prescripțiiîe particulare stabilite prin documentațiile locale de

indicate prin cerere, cu înscrierea tuturor reglementărilor identificate și a avizelor și acordurilor
care vor fi obținute pentru proiectul investiției anterior autorizării acesteia.

La autorizarea construcțiilor se vor avea în vedere regulile de bază privind ocuparea terenurilor cuprin-
se în actele normative care statuează - direct sau indirect - utilizarea și ocuparea terenurilor în intravi-

ca prioritate protecției domeniu!ui public și a regimului juridic al acesteia inscrise în Constituția
României,în Legea nr.213/1998 și în Legea nr.18/1991 republicată în 1996,Legea 84/1996,Legea
41/1995,Legea 56/1992,Legea 107/1996, Legea 82/1998.
Conform Regulamentului general de urbanism se va urmări :

nului nr
50/2000 pri\/ind colaborarea autorităților publice locale cu Min. Sănătății.

obil (q ituâ în
zona lor de protecție se va face cu respectarea Legii 50 din iulie 1991 ,repu ” “ @ afl' \ 12,



igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei .

normelor PSI (\/ezi HGR 571/1998).

civilă conform Ord. MApN nr.109/1997.

33/1994.

Legii nr. 50/1991 republicată 2012

4.
NATURAL ȘI CONSTRUIT.

Terenuri in extravilan

decizie in acest sens.

1079/2000, prelungit prin HCL nr 259/2018.

4.1.I Utilizări permise:

,"
d con f



9n do

procese elaborate de curatare chimica a solului.

impact asupra sănătătii publice.

plantații

public de salubrizare sunt :

a

administrativ al municipiului Alexandria ;

platformele de zăpadă ,

funcțiunile protejate (locuințe,instituții ) ,

trăzilor
' “ te și

+
niu.



5.
PUBLIC

Expunerea la riscuri naturale

celor care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă.

Municipiul Alexandria conorm Normativ CR 1-1-3-2012 - Cod proiectare - Evalarea zapezii asupra
constructiilor ,este S0,k = 2,5 KN/mp ,pentru un interval de recurenta de 50 ani

vantului este v = 33,5 m/sec..
La proiectarea,autorizarea şi executarea construcțiilor se vor respecta prescripțiile actelor normative
în vigoare astfel

Legea nr.
Legea nr. 195/2005 legea protecției mediului ,

Legea nr. 84/1996 - legea îmbunătățirilor funciare ,

mediul de viata al populatiei ,

Este interzisă autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice majore

de alimentare cu energie electrică.

limitarea efectelor acestora.

actelor normative in vigoare astfel
Legea nr. 195/2005- privind protecția mediului ,

Legea nr. 134/1995- Legea petrolului ,

Legea nr. 82/1998 - Legea drumurilor ,

reprezintă surse de mare risc ,
HGR nr. 51/1992; HGR nr. 616/1993; HGR nr. 71/1996 şi normativul P 118 - 1999 - normativ de
siguranta la foc a constructiilor
Ord. M. Sănătății 331/1999 privind avizarea obiectivelor cu impact asupra sănătății publice

Asigurarea distantelor normale de amplasare a zonelor protejate fata da sursel dę poluare
conform HGR 930/2005, pentru aprobarea normelor special privind caracterul ‘ ea zonelor

@ d
aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de a has r , am n e,



privind mediul de viata al populatiei.

si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

privind securitatea la incendiu si protective civila.

dotarile, etc. inscrise in actele normative specifice.

Constitutia Romaniei.

lucrărilor astfel

pr um si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan

5.2.2

menționate mai sus.

existente Tn zonã.

partea de sud)

dominante. „
” nal

g ina

'  sy f+&



Procentul de ocupare a terenułui

maximali stabi! t pentru fiecare zonă şi subzonă funcțională.

şi obligatorii pentru fiecare parcelă apaționătoare zonei.

Indicatorii POT şi CUT vor fi corelați de asemenea cu regulile stabilite pentru amplasarea față de
aliniament, pentru amplasarea in cadrul parcelei, pentru asigurarea acceselor şi parcajelor, pentru

amplasarea in cadrul parcelei şi fața de Vecinătăți.

planse.

Legea nr. 213/1998 - privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia ,
Legea nr. 33/1994
Legea nr . 69/1991 - republicată 1996 privind administrația publică locală ,
Codul Civil ,

Utilitatea publică se declară prin acte de autoritate publică conform legii.
Pe terenuriîe rezervate prin PUZ pentru lucrări de utilitate publică este interzisă autorizarea şi

de existență până la realizarea lucrării de utilitate publică.

canalizare ,
instalații şi echipamente pentru protecția mediului ,
aliniamentul la stradă, regimul de înălțìme, volumetria şi aspectul clădirilor şi al împrejmuirilor,
indicatori POT şi CUT pentru orice tip de construcție publică sau priVată ,
siguranta,stabilitatea și protect a la incendíu ale orîcăror construcții ,

6.

față de punctele cardinale prevăzute in anexa 3 la R.G.U., in Normele de igienă aprobate cu ord.

iunea clădirii.
Asigurarea duratei minime de însorire se face prin orientarea şi dimesionare IN
rea distanțelor optime şi normate.



ore de însorire la solstitiul de iarnă, dar recomandabil cel putin în jumătate din numărul încăperilor.

Amplasarea față de aliniament

PUZ.

domeniului privat.

aliniamentul stradal, axul străzii, aliniamentul trotuarelor.
Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate :
-

deschide spre interiorul clădirii/curții .
- ieșirile din aliniament la nivelul trotuarelor (trepte, vitrine) având până la 30 cm sunt admise numai

dacă trotuarul are cel putin 2,5 m Iățime. Burlanele, brâiele de fațadă vor putea depăși planul
fațadei cu maxim 15 cm.
retrase de la aliniament; pentru următoarele cazuri :

-

crearea de piețe, alveole, etc.
-
-
-

inaftimea cladirii celeimai inalte dar nu mai putin de 6m

- Distanta de la aliniament est drum Magura pana la obiectiv este de 40m.
- Distanta de la aliniament nord CF 31163 pana la obiectiv este de 10m.

Distanta de la aliniament sud drum european 70 pana la obiectiv este de 54m.

marginea partii carosabile.

-
cuplate la calcan : corp C statia de spalare corp B.

-
-

prevederile Codului Civil ,

asigurarea iluminatului natural etc.

stabilind ca distanțe minime obligatorii față de limitele de parcelă
1,90 m pentru ferestrele sau balcoanele amplasate pe o fațadă paralelă cu limita (vedere directă) ,

indirectă) ,



De asemenea Codul Civil obligă la protecția imobilelor vecine privind scurgerea naturală a apelor de
pe teren, față de apele din ploi scurse de pe acoperiş, față de functiunile poluante ale gospodăriei,
plantații, etc. (a se vedea Codul Civil art. 576 până la 643).
Pentru proiectul studiat se propun urmatoarele distante sub aspectul Codului Civil:

-
Distanta dintre cladifi Va fii egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar
nu mai putin de 6m.( pentru proiectul studiat se propune distanta de 12m).

gospodărești, etc) care să asigure

condiții de vizibilitate asupra peisajului ,
protecția la vecinătăți (zgomot, emisii poluante, mirosuri. etc.) ,
întreținerea clădirilor și a spațiilor dintre acestea ,

publica priVind mediul de viata al populatiei

- Normele speciale de proiectare stabilesc - după caz - distanțe minime între funcțiuni sau
limite de parcelă care să asigure :

(inclusiv la calcan) ,

terenul și pe cheltuiala investitorului care solicită autorizarea construcției noi,fără a limita dreptul de
proprietate al imobilelor învecinate sau a introduce vreo servitute asupra acestora. Excepție fac
situațiile în care există acceptul autentificat al proprietarului vecin sau o hotărâre judecătorească
definitivă (inclusive pentru cauza de utilitate publică).

7.

Accese carosabile

din drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile
accesului trebuie să permită interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
Gabaritele recomandabile de trecere a autospecialelor de intervent e la incendiu vor fi de 3,80 m Iățim‹
și 4,20 m înălțime (minim 3,0 x 3,5 m).

și 1,90 m înăltime.
Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile publice atunci când

ospodărești,
constructii de categ.D de importanță redusă, etc.),caz în care se va obtinvii $ il al unității
de pompieri. *



Accesul in incinta se face din Drumul Magura Ia o departare de 95m. fata de aliniament sud
E70(DN6), avand o deschidere de minim 5m., pentru realizarea unui acces facil.
lesirea din incinta se face printr-o bucla de acces tip insula Ia o departare de 90m.

confort și siguranță.
Accesele pietonale din drumul public și până la ușa de acces în clădirile publice, va fi astfel conformat

indiferent de anotimp (vezi Normativ CPH 193).

o proprietate vecină.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

consumatori la rețelele existente de apă, canalizare ți energie electrică.

autentificată a beneficiarului de a racorda construcția la rețelele publice atunci când acestea se vor
realiza.
De asemenea, după caz, se admite autorizarea construct'ilor dacă beneficiarul suportă cheltuielile
legate de prelungirea sau sporirea capacității rețelelor existente.

de beneficiarul construcției.

lucrări revin domeniului public și se administrează potrivit legii.

rețeaua
de străzi, cu traseele cărora sunt de regulă asociate, sunt proprietatea publică a municipiului
Alexandria
Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și telecomunicații sunt proprietatea publică a
statului, dacă legea nu dispune altfel.

finanțare a lor.

in incinta va fi ega/a cu jumatate din ina/timea cladirii ce/ei mai inalte dar nu mai putin de 6m,-

La autorizarea executării rețelelor edilitare se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice
(STAS 8591/1, ord. M.Transp. nr. 50/1998, ord. M.Sănătății nr. nr. 119/2014 - pentru aprobarea
Normelor de igienă si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei etc).
Pentru alimentarea cu apa exista put forat.
In zona nu exista canalizare menajera publica sau particulara, astfel incat se prevede folosirea unui
bazin vidanjabil de 32 mc. echipat standard.

hidrocarburi.
Alimentarea cu energie electrica se face prin bransament electric catre postul de transformare
proiectat in incinta de 275 KVA si de aici cu racord subteran catre firida de bransament a cladirii.

975m.



,/

9.

Parcelarea
Autorizarea executării parcelărilor este permisă in condițiile respectării prevederilor art.30 din
Regulamentul General de Urbanism.

Pentru a fi construibile, parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiții

Normelor in vigoare

să asigure posibilitatea respectării distanțelor între construcții conform normelor (PSI,însorire,etc)

încadrarea in normele tehnice specifice.
În cazul efectuării unei operațiuni de parcelare in vederea concesionării terenurilor proprietate de
stat se vor respecta suprafețele preVãzute in Legea nr.50/1991 republicată 1996.
Terenul in suprafata de 20000 mp.(CF31164)
Aliniament nord pct 122-123 distanta 196.04m vecin CF31163
Aliniament sud pet 104-112 distanta 193.42m vecin E70(DN6)
Aliniament est pct 112-123 distanta 103.26m vecin Drum Magura

Înălțimea construcțiilor

Regimul de înălțime rezultă din înălțimea medie a zonei,fără ca diferența de înălțime să depăşească
cu mai mult de două nivele clădirile imediat in\/ecinate.

compozițional-urbanistic.

orizontală a cornişelor,goIuriIor etc.
Inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi 15m. conform aviz STS.

Aspectul exterior al construcțiilor

funcțiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitive aparține domeniului public.
Autorizarea executării construcțiilor şi amenajărilor care prin aspect architectural (volumetrie,
conformare, raportate plin - gol, materiale utilizate la fațade şi învelitori, paletă cromatică,regim de
înălțime etc.) depreciază valoarea sitului şi contravine tradițiilor culturale şi locale, este interzisá.

publice specializate.

10.

10.1. Parcaje ••*'
Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de tcar mai

ico •,



angajat), la care se adaugă 20% din total parcări rezultate pentru clienți.

pentru utillaje agricole tip exponat.

Autorizația de construire va dispune obligativitatea menținerii sau realizării de spații verzi şi plantate
in funcție de destinația şi capacitatea construcției,cu încadrarea in normele minimale înscrise in anexa
6 la RGU.

cu plantații de arbori,arbuşti,plante ornamentaIe,grădini de flori,gazon etc.
Se recomandă ca pe suprafețele libere de construcții să se asigure

plantarea cel puțin a unui arbore la 200 mp teren in zonele de protecție si eel putin 10 % din
suprafața de teren situată între aliniament şi clădiri.

Plantațiile care se vor realiza la limita între proprietățile vecine,dacă nu există o înțelegere între
proprietari, vor fi amplasate față de limite la 2,0 m pentru arbori înalți şi 0,5 m pentru celelalte
plantații şi garduri vii.

etc).

limitele parcelei pentru a o delimita de domeniul public sau de parceîele învecinate.

interes public ,

caracteristicile cadrului urban construit şi natural ,

mediu urban sau rural.

elemente decorative,cuIoare etc).
Toate terenurile intravilane, indiferent de forma de proprietate sau dacă sunt construite sau nu,vor fi
împrejmuite.

menținerii unor tradiții ale zonei

împrejmuirii
"õ‘ superioară

de 1.6m. transparentă. , ”‹



Coor

având înă!t i de 2m.

mobilier urban sau plantații.

autoritătilor publice specializate.
La realizarea împrejmuirilor se vor respecta prevederile Codului Civil.



Anexa 1 la RLU

AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL

În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni în plus față
de cei conținuți în “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea
regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - , sau a fost
nuanțat înțelesul unora dintre aceştia, astfel:

ALINIAMENT = linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Se

clâdirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de utilizare a
interiorului insulei.

ALINIEREA CLĂDIRILOR linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre stradă
și care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor
regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre
aliniament și alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor și a

terasament.
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A (CUT) - reprezintă

raportul dintre suprafata construita desfășurată și suprafața parcelei. În calculul suprafeței
construite desfășurate nu sunt incluse suprafata garajelor și a spațiilor tehnice amplasate în

curent.
COMERȚ EN GROS = societăți comerciale care se ocupă cu achiziționarea,

COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră
mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantități reduse și cu rulaj rapid pentru aprovizionarea

de depozite pot asigura și aprovizionarea la domiciliu a clien{ilor.
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR - exprimă în metri și număr de niVeluri

convenționale înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația

Curtîle de aerisire cu suprafața până la 2,0 mp. inclusiv, intră în suprafața construită.
Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare și utilizare a terenului a fost epuizată (prin

utilizarea la maxim a POT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar Și în situația
înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor.

buget, se stabilesc prin norme și sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod s cial termenul de



de cartier.

profit o gama larga de servicii profesionale, tehnice, sociale, collective sau
personale.

Intocmit ,

Arh. Popescu

Coordonator,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER:

Ionela Cornelia ENE


