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VOLUMUL  I______________________________________ 

 
1. INTRODUCERE 
 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
         

Denumirea lucrării:            PLAN URBANISTIC ZONAL 

 
 

CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC SI AMENAJARI EXTERIOARE 

             

 
Beneficiar:                    S.C. SAREROM  S.R.L. 

              Comuna Afumati, satul Afumati, Soseaua Bucuresti - Urziceni, nr. 89, ap. 6,   
                                 judeţul Cluj 
 

Proiectantul general:    S.C.  IAR CONCEPT STUDIO  S.R.L. Turda,  Str. Intrarea Armatei, nr. 7, 
jud. Cluj    

Data elaborării :  august, 2018 

 
1.2. Obiectul  P.U.Z. 

Solicitări ale temei program: tema program propune: stabilire zone functionale, introducere 
teren in intravilan, amplasarea unei hale de depozitare, a unui corp administrativ, a unei platforme 
betonate si amenajarea terenului studiat pentru o buna desfasurare a activitatilor aferente. Se vor 

amenaja drumuri de incinta, parcari, imprejmuiri, spatii verzi, iluminat incinta, etc. 
Programul de dezvoltare a localităţii prevede extinderea si modernizarea unităţilor de producţie 

industriale si de depozitare pentru această zonă. 

 
1.3. Surse documentare 

Documentaţie pentru Certificat de Urbanism 

PUG Municipiul Turda 
Studiu geotehnic 
Documentaţie topografică. 

 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
2.1. Evoluţia zonei 

Zona Bailor Sarate prezinta o continua dezvoltare in ultimii ani atat pe plan turistic – finalizarea 
noii intrari in Salina Turda, amenajararea strandului Durgau, pe plan agronomic- culturi de vita de 
vie, culturi agricole, cat si pe plan economic. 

Zona studiata face parte din teritoriul administrativ al municipiului Turda, fiind situata in partea 
nordica a acestuia. Din punct de vedere socio- economic municipiul Turda este situat la 
aproximativ 30 km de municipiul Cluj Napoca. 



 

 
 

2.2. Încadrarea în localitate   
Amplasamentul studiat se afla in extravilanul municipiului Turda, in partea nordica a 

intravillanului, pe latura estica a drumului de exploatare agricola DE 1455. 

Terenul se afla la o distanta de aproximativ 2,5-2,8 km, fata de intersectia strazii Fragariste 
cu strada Aleea Durgaului si drumul de exploatare DE 1312.  

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii: la o distanta de aproximativ 1,8 km fata de 

limita intravilanului. 
 
2.3. Elemente ale cadrului natural 

 
Ca relief, zona este de tip colinar, cu vegetaţie destul de săracă. 
Formele de relief din cadrul complexelor interfluviale au luat naştere prin eroziune 

selectivă. Se întâlnesc suprafeţe structurale, brâie şi martori stucturali, cornişe reziduale şi 

microdepresiuni de eroziune, localizate la obârşiile pâraielor torenţiale. Alternanţele litologice sunt 
reliefate în profilul longitudinal al vâlcelelor printr-o serie de praguri şi de asemenea prin etajarea 
sistemului de afluenţi. Pe pachetele de tufuri vulcanice care au funcţionat ca baze locale de 

eroziune, vâlcelele au fost supuse unei denudări intense. Nivelul hidrostatic în zonă oscilează în 
funcţie de frecvenţa şi densitatea precipitaţiilor. Drenajul extern este în general moderat solul 
menţinându-se umed o perioadă scurtă de timp.  Apele izvoarelor din zona versanţilor de deal sunt 

în general sălcii conținând săruri de calciu (sulfaţi şi carbonaţi) în doze mici pînă la moderate 
Perimetrul studiat aparţine unei prelungiri pe direcţia NE a interfluviului dintre pârâul 

Racilor şi pârâul Sărat. După retragerea mãrii sarmatiene, suprafata de eroziune, având caracter 

poligenetic, a fost fragmentatã de ape, descompusã într-o serie largã de interfluvii şi martori 
reziduali izolaţi.  

Din punct de vedere tectonic, regiunea aparţine zonei vestice a Transilvaniei care, spre 

deosebire de zona centrală caracterizată printr-o structură în domuri, are o structură tipică 
caracterizată printr-o succesiune strânsă de anticlinale şi sinclinale simetric orientate, în general 
pe direcţie N-S sau NNE-SSV (planşa 2). Dintre acestea amintim (de la vest la est): 

• sinclinalul Valea Fâneaţa Vacilor – Dealul Malul Rotund; 

• anticlinalul Măhăceni – Ploscoş în axul căruia apare diapirul de sare de la Turda - Valea 
Sărată; 

• sinclinalul Dealul Slăninii; 
• anticlinalul Ocna-Mureş–Turda în axul căruia se situează zăcământul Turda – Băile Sărate. 

 Din martorul rezidual Turda Nord, paralel cu valea pârâului Sărat, se întinde, în direcţie 
nord-esticã, o suprafaţã interfluvialã bine reliefatã. Procesele actuale de denudare (torenţi, ravene, 

alunecari superficiale, solifluxiuni) modificã intens profilul versantului, creându-se un microrelief 
specific, similar cu cel din Câmpia Transilvaniei. 
Teritoriul cercetat aparţine din punct de vedere tectonic, fâşiei de anticlinale şi sinclinale simetrice, 

orientate nord-sud, care corespund zonei mobile - Depresiunea Turda (M. Bleahu, M. Lupu, 1963) 
situate la contactul cu Munţii Trascăului. Două boltiri mai insemnate marcheazã masivele de sare 
de la Turda: masivul de sare de la “Băile Sărate“ este incorporat anticlinalului ce trece prin centrul 

oraşului Turda, în directia localitatii Ploscoş,  iar cel al “Ocnei” aparţine structurii anticlinale Mihai 
Viteazu-pârâul Sărat. 

 
Geomorfologia terenului:   Perimetrul este situat la o altitudine de cca. 400 m-450 m, pe 

versantii unor dealuri care face parte din categoria dealurilor transilvane joase. Tipul de relief 
caracteristic dealurilor din zonă este „Relieful pe structură în domuri”. Prin bombare, stratele au 

căpătat căderi de 1...10º fiind separate între ele de sinclinale. În dezvoltarea reliefului structural 
un rol deosebit l-au avut alternanţele de strate cu duritate şi consistenţă diferite. Procesele actuale  



 

 
de denudare (torenţi, ravene, alunecari superficiale, solifluxiuni) modificã intens profilul 

versantului, creându-se un microrelief specific, similar cu cel din Câmpia Transilvaniei. 
Hidrografia:  Apele de suprafaţă sunt colectate de pârâul “Valea Sărată”. Scurgerea este 

greoaie, văile se împotmolesc şi se înmlăştinează, canalele de drenaj trebuind refăcute periodic. 

Izvoarele de coastă sunt întălnite frecvent, sunt în general sălcii, conţinînd săruri de calciu în doze 
mici până la moderate iar izvoarele de la baza versanţilor pot conţine doze mari de cloruri de 
sodiu. Apele subterane se găsesc în treimea inferioară a versanţilor la adăncimi de 4-6 m. 

Date privind zonarea seismică. Pe harta zonării seismice a teritoriului României teritoriul 
studiat este încadrat arealelor cu risc seismic foarte scăzut. Conform codului de proiectare 
seismică P 100-1/2013 pentru zona studiată valoarea de vârf a accelerației pentru evenimente 

seismice având IMR (intervalul mediu de recurență)=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 
50 ani, are valoarea ag=0,10g iar perioada de control (colț) Tc a spectrelor de raspuns este 
Tc=0,7s. 

Adâncimea de îngheţ în perimetrul localităţii este de – 0,80- 0,90 m de la nivelul terenului. 

Pe amplasamentul studiat nu se prezintă riscuri naturale sau eroziuni ale cadrului natural. 
Vegetaţia este caracteristică terenurilor neproductive. 

 

Circulaţia 
Singurele cai de acces existente în zona sunt: drumurile de exploatare existente in zona. 

Accesul se face din intersectia strazii Fragariste cu strada Aleea Durgaului si drumul de exploatare 

DE 1312, circulandu-se pe directia nord pe drumul de exploatare DE 1312, din care se va bifurca 

in drumul de exploatare DE 1445, iar apoi in drumul de exploatare DE 1455 care este situat pe 

partea sudica a amplasamentului studiat.  

 Terenul studiat este amplasat cu latura lunga paralela la drumul de exploatare DE1455, 

accesul se realizeaza de pe acesta. Traficul din zonă este redus si frecventat de utilaje agricole. 

 Drumul este nemodernizat, iar starea lui este corespunzătoare unui trafic cu viteza maximă 

de 40 km/h.    

 
Ocuparea terenurilor 

- caracteristica funcţiunilor ce ocupă zona studiată este de „teren neproductiv” . 

- În zonă nu sunt servicii . 
 

Echiparea edilitară 
-     stadiul echipării edilitare a zonei  este caracteristic zonelor agricole , cu reţele de transport 

energie electrică, celelalte utilităţi sunt rezolvate în sistem local. 
 
2.6.        Probleme de mediu 

In stadiul actual relaţia cadru natural – cadru construit este corespunzătoare unei bune 
desfăşurări a activităţilor industriale, agricole, zootehnice şi gospodăreşti, neexistând probleme de 
mediu în zonă. 

 
2.7.      Opţiuni ale populaţiei 

Atât populaţia din zonă cât şi administraţia publică locală încurajează politica de dezvoltare 

în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, in zona existand mai multe proiecte in derulare. 
 
 

 
 



 

 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 
3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Investitia propusa vine in intampinarea eforturilor realizate de SAREROM in a-si extinde 

aria de activitate. 
 
 Descrierea investitiei : 

Se propune reglementarea urbanistica a zonei si introducerii in intravilan a terenului de 
41.000 mp, aferent investitiei. 
 Se propune construirea unui centru logistic cu spatii de depozitare, spatii administrative, 

platforme betonate, locuri de parcare si drumuri de legatura in incinta, etc 
 In prima faza a investitiei se propune contruirea unei hale, a unui corp administrativ, a unei 
platforme betonate, a imprejmuirii, locuri de parcare si a unor drumuri de legatura in incinta, alei 
etc. 

  Hala pentru depozitare va avea regimul de inaltime propus P (parter). Inaltimea la 
streasina va fi de 6 m, iar inaltimea maxima va fi de 16 m. Suprafata construita a halei propuse va 
fi de 500 mp, iar cea desfasurata de 500 mp. 

 Corpul administrativ va avea regimul de inaltime propus P + M. Inaltimea la streasina va fi 
de 5 m, iar inaltimea maxima va fi de 10 m. Suprafata construita a corpului administrativ va fi de 
100 mp, iar cea desfasurata de 200 mp. 

Cabina poarta va avea regimul de inaltime propus P. Suprafata construita a cabinei poarta 
va fi de 25 mp, iar cea desfasurata de 25 mp. 
 Platforma betonata propusa va avea suprafata de 1.500 mp. 

 Se va imprejmui terenul pe toate laturile. 
 Se vor amenaja drumuri de legatura in incinta, alei , parcari. 
  

3.2. Valorificarea cadrului natural 
Terenul din zona  studiată prezintă o pantă medie de 10 - 20 % ascendentă pe direcţia          

sud - nord.  

Se vor amenaja alei de acces in interiorul parcelei, parcari pentru angajati, parcari pentru 
autovehiculele care transporta marfa, se vor amenaja spatii verzi, iar constructiile propuse vor 
respecta toate normele in vigoare. 

 
3.3. Modernizarea circulaţiei 

Investitia propusa genereaza un trafic redus in zona. 

Drumul de exploatare situat la sud de amplasament nu este modernizat, dar starea lui este 
corespunzătoare unui trafic cu viteza maximă de 40 km/h.  

Beneficiarul va intretine tronsonul din drumului de exploatare existent invecinat cu 

amplasamentul ( pe latura sudica a amplasamentului ).  
Căile de acces şi de legătură dintre construcţiile propuse, în incintă, vor fi pietruite. 

 
❖ În vederea atragerii de noi investiţii cu caracter industrial si agrozootehnic, se propune 

reabilitarea şi modernizarea drumului de acces la teren. Acest drum va fi lărgit cu o bandă de 
circulaţie. Carosabilul va fi amenajat cu îmbrăcăminte de piatră spartă. Se propune ca 
partea carosabilă sa fie de 6 m, 2 benzi de 3,00 m.  

❖ Drumul pietruit va avea înclinaţie spre extremităţi unde se vor amenaja rigole pentru preluarea 
surplusului de ape meteorice, în spaţiul verde.  

❖ Căile de acces şi de legătură dintre construcţiile propuse, în incintă, vor fi asfaltate. 

 
 



 

3.5.      Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici: 
 

- principalele funcţiuni propuse ale zonei vor fi :  
- Zona studiata de PUZ = 42.604 mp 

S2 - subzona constructii cu destinatie industriala si depozitare = 41.100 mp 

T subzona de circulaţie publică =1.504 mp 

BILANŢ TERITORIAL PROPUS 

 
Zone funcţionale mp  % 

Subzona S2   

Zona studiată PUZ 41.100,00 100 

Cladiri propuse          
 P+1E 

625,00 1,52 

Alei semicarosabile in 
incinta 

1383,41 3,37 

Parcare in incinta 530,39 1,29 

Platforma betonata 1500,00 3,65 

Zone verzi in incinta 37.061,20 90,17 

POT  zonă studiata=  - 1,52 

CUT  zonă studiata=  - 0,018 

POT  max teren =  - 40 

CUT  max teren =  - 0,7 

 
 
S conform extras C.F. nr. 61663 Turda – 41.100 mp 

S constr existenta - 0,00 mp 
S desf existenta - 0,00 mp 
P.O.T. existent - 0,00 % 

C.U.T. existent - 0,00 
__________________________________________ 
 

S constr hala propusa = 500,00 mp 
S constr corp administrativ propus = 100,00 mp 
S constr cabina paza = 25,00 mp 

S constr propusa totala - 625,00 mp 
S desf hala propusa = 500,00 mp 
S desf corp administrativ propus = 200,00 mp 

S desf cabina paza propusa = 25,00 mp  
S desf propusa totala - 725,00 mp 
P.O.T. propus - 1,52 % 
C.U.T. propus - 0,018 

 
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

Stadiul echipării edilitare a zonei  este caracteristic zonelor agricole , cu reţele de transport 

energie electrică, celelalte utilităţi sunt rezolvate în sistem local. Beneficiarul va intretine tronsonul 
din drumului de exploatare existent invecinat cu amplasamentul ( pe latura sudica a 
amplasamentului ).  

Imobilele propuse se vor bransa la reteaua electrica din zona, punctul de racordare si 
detaliile vor fi stabilite dupa obtinerea avizelor necesare. 

 



 

 
Alimentarea cu apa se va face in sistem local printr-un put forat in incinta, de asemenea 

evacuarea apelor se va realiza in sistem local prin amenajarea unui bazin vidanjabil. 
      
3.7. Consecinte economice si sociale 

Investitia propusa contribuie la dezvoltarea economica a localitatii, alaturi de celelalte 
investitii propuse in zona, investitii cu caracter industrial, depozitare, agricultura si turism. 
 

 
Categoriile de costuri ce vor intra in atributia beneficiarului sunt : 

Modernizarea tronsonului de drum (drum de exploatare existent pe latura estica a 

amplasamentului). 
Toate amenajarile si echipamentele necesare investitiei amplasate in interiorul parcelei 
Cheltuieli de proiectare, avizare, organizare de santier, etc ale obiectivului propus 
Cheltuieli aferente construirii obiectivelor 

Racordarea la retelele edilitare existente in zona ( beneficiar si administratorii de retele) 
Investitia avand caracter, industrial si de depozitare, in momentul finalizarii primei etape ea 

va genera un numar redus de locuri de munca, dar pe parcurs numarul acestora se va mari. 

 
3.8. Protecţia mediului 

Investiţia propusă este în conformitate cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene şi prin 

realizarea acesteia, unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene.  
Deşeurile menajere se vor colecta selectiv şi se vor transporta la rampa de deşeuri a 

localităţii . 

 
3.9. Obiective de utilitate publică 

Prin obiectivul propus se va începe modernizarea drumului de legătură cu DE1455,  cu 2 

benzi de circulaţie pietruite, 3m per banda de circulatie. 
 
4. Concluzii 

Obiectivul propus este în beneficiul localităţii, asigură dezvoltarea durabilă a zonei, 
pastrand tendinta dezvoltarii in directia zonelor agricole, industriale si turistice. 
 

 
 
 

        Întocmit, 
Arh. Robert Iozsa 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Turda, august, 2018 



 

 

VOLUMUL    2__________________________________________ 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT  P.U.Z. 
 
Dispoziţii generale 
 
Art. 1.   Rolul Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. 

1.1. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie de urbanism cu caracter de 
reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întreaga 
suprafaţă a P.U.Z. durata de valabilitate a P.U.Z. şi R.L.U. este de până la 10 ani. 

1.2. R.L.U. aferent P.U.Z., explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale 
P.U.G., pentru Municipiul Turda şi a regulamentului aferent neaducând modificări majore acestora. 
1.3.      R.L.U. aferent P.U.Z., constituie act de autoritate al Administraţiei Publice Locale a 

Municipiului Turda şi se aprobă de către Consiliul Local. 
1.4. Modificarea R.L.U. aferent P.U.Z. care detaliază prevederile P.U.G. pentru Municipiul Turda, 
se poate face cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia 

iniţială şi pe baza documentaţiilor întocmite de profesionoşti autorizaţi. 
 
Art. 2.    Baza legală 

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii în intravilanul teritorial administrativ al zonei studiate. 
Baza legală a elaborării: Legea nr. 50/1994 (republicată), privind autorizarea executării 

construcţiilor, H.G.R. nr. 525/1996 , Ordinul 91/1991 al MLPAT, metodologia cadru vizând 
Regulamentul local de urbanism, aprobat cu Ordinul nr. 80/N/18.XI.1996 
 

Art. 3.   Domeniul de aplicare 
1. Domeniu de aplicare: planul de urbanism zonal împreună cu regulamentul , devin odată cu 

aprobarea lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale pe baza cărora se 

eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pe teritoriul zonei studiate. 
2. Prezentul PUZ împreună cu R.L.U. aferent, cuprind  norme obligatorii pentru autorizarea 

executării construcţiilor pe orice categorie de teren din perimetrul studiat în PUZ. 
Zona este destinată activităţilor agrozootenice si activitatilor industriale si de depozitare în 

regim de înălţime parter, parter si etaj. 

Art. 4  Corelări cu alte documentaţii 

 Prezentul P.U.Z. şi R.L.U. aferent detaliază prevederile aprobate ale P.U.G. Municipiul Turda 

şi regulamentul Local de urbanism, fără a le aduce modificări majore, (stabilire de zonă 
funcţională, întindere, etc.). 

detalierea s-a făcut pe ridicări topografice sc. 1/2000 . 

 Proiect nr. 267 a  faza PUZ, Beneficiar SC SAREROM  SRL, aprobat cu 
nr......................................................................... 

 

Art. 5   Diviziunea terenurilor în zone şi subzone şi unităţi teritoriale de referinţă 

 Diviziunea terenului cuprins în prezentul PUZ în zone şi subzone s-a făcut având la bază 
prevederile PUG Municipiul Turda  şi ale R.L.U. aferent. Pentru suprafaţa studiată ca funcţiune 

dominantă este cea de activităţi de depozitare, circulaţii şi accese, toate propuse pe o zonă 
rezervată terenurilor agricole, s-au delimitat următoarele zone: 



 

 

Zona studiata de PUZ = 42.604,00 mp 

S conform extras C.F. nr. 61663 Turda – 41.100 mp 
S2 - subzona constructii cu destinatie industriala, depozitare si agricola=41.100 mp 
T subzona de circulaţie publică =1.504 mp 

Suprafata propusa spre a fi introdusa in intravilan : 10000 mp  
 

 

Art. 6   UTR DF. Utilizare funcţională 

 

Subzona constructii cu destinatie industriala, depozitare si agricola 

 

Art. 7     Utilităţi admise 

Activitatea principala – zona depozitare materie prima industrie alimentara. 

Este permisa depozitarea urmatoarelor categorii de produse : materie prima – sare, 

materie prima industrie alimentara, produse alimentare, utilaje si echipamente necesare 
activitatilor de exploatare. 

Se permite construirea halelor de depozitare, corpului administrativ, cabina de poarta, 

platforme betonate, drumuri de incinta. 

Sunt permise activitati de exploatare – activitati exploatare zacaminte de sare 

Se pot utiliza lucrări noi dacă acestea urmăresc ameliorarea condiţiilor de muncă, 

modernizarea proceselor tehnologice, măsuri pentru combaterea sau diminuarea efectelor 
poluante, ameliorarea aspectului estetic al zonei, al unităţii de producţie în ansamblu sau al unei 
singure construcţii. 

 

Art.8   Funcţiuni complementare admise cu condiţionări 

 Sunt admise conditionat constructii cu caracter administrativ, comercial, constructii cu 

caracter turistic, sau orice activitate venita sa imbunatateasca activitatea principala. 

Autorizaţiile de construire pentru construcţii noi şi pentru modificările la construcţiile 
existente se vor elibera numai în condiţiile existenţei unui studiu privind modul de preîntâmpinare 

a pericolului de poluare, studiu avizat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

 

Art.9     Utilităţi interzise 

Sunt interzise activitati industriale poluante, locuire permanenta si orice alte activitati 
inafara celor mentionate la art.7 si art.8 

 

    CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

Art. 10    Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 

 Pentru a fi functionale, parcelele destinate activităţilor de depozitare, vor avea o suprafaţă 
minimă de 5000 mp.  



 

 

Art. 12     Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare 

 Construcţiile vor fi retrase de la traseul drumurilor de exploatare cu min. 5,00 m ( latura 
nord, nord vestica ). 

Constructiile vor fi retrase fata de limita sudica cu minim 5 m. 

Constructiile vor fi retrase fata de limita laterale cu H/2, dar nu mai putin de 3 m. 

Construcţiile noi ale unităţilor de depozitare se vor amplasa în limitele existente ale 
terenurilor aferente fiecărei unităţi, cu păstrarea distanţei minime între clădiri, egală cu cel puţin 

jumătate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte construcţii, dar nu mai puţin de 6,00 m. 

Fiecare parcelă va avea acces asigurat la o cale de circulaţie publică, fie direct, fie prin servitute. 

 

Art. 13     Amplasarea clădirilor una faţă de altele pe aceeaşi parcelă 

Halele propuse a fi construite vor fi amplasate in zona centrala a parcelei, paralel cu 
drumul de acces. 

Distanţa dintre clădiri noi propuse ( exceptie hala sau halele propuse ) va fi egală sau mai 

mare decât media înălţimilor fronturilor opuse, dar nu mai puţin de 6,0 m.Se va ţine seama de 
condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme specifice. 

 

Art. 14     Circulaţii şi accese 

 Pentru a fi construibile toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată 
sau să beneficieze de servitute de trecere legal instituită dintr-o proprietate adiacentă străzii, cu 

lăţimea de minim 6,0 m.  

Proiectele elaborate pentru construcţii noi sau reamenajări vor cuprinde prevederi privind 
accesul mijloacelor de transport specifice activităţilor de producţie ale unităţilor respective, accesul 

mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu, în caz de avarii şi pentru intervenţii la reţele. 

Platformele şi drumurile vor fi prevăzute cu pante şi rigole care să asigure scurgerea apelor 
pluviale (2%) 

 

Art. 15    Staţionarea Autovehicolelor  

 Staţionarea se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzuta în 

interiorul parcelei, spaţii de circulaţie şi manevre (întoarcere).  

Vor fi amenajate parcari pentru personalul angajat in incinta ( autoturisme ) si de asemenea vor fi 
amenajate parcari pentru autovehiculele de transport. 

 Toate manevrele de incarcare-descarcare se vor desfasura in incinta.  

 

Art. 16    Înălţimea maximă a clădirilor 

Inaltimea maxima la streasina calculata de la cota +-0.00 va fi de 16,00 m, iar inatimea 
maxima a constructiilor propuse la coama va fi de 20,00 m de la cota +-0.00. 

Regimul maxim de inaltime permis este : S+P+2E 

 



 

 

Art. 17    Aspectul exterior al clădirilor (suprafete, forme, dimensiuni) 

Constructiile  halelor de depozitare vor fi de tip parter (P), prevazute cu cai de acces 
destinate atat pentru manevrarea echipamentelor, incarcarea si descarcarea marfurilor, cat si 
pentru personalul de deservire operativ. Constructiile vor adaposti toate echipamentele necesare 

bunei functionari a activitatilor de depozitare. 

Forma planului halelor va fi dreptunghiulara. 

Regimul maxim de inaltime este – P+2E, dar nu mai mult de 20 m. 

Solutiile constructive propuse pentru aceste constructii sunt urmatoarele: 

Constructiile halelor vor fi realizate din elemente metalice cu fundatii din B.A., cu placa de 
B.A. la nivelul solului 

Acoperisul va fi tip sarpanta clasica-in doua ape cu panta de maxim 25o, iar invelitoarea  

va fi realizata din tabla. 
 
          Cromatica finisajelor exterioare- tencuielile exterioare, tamplariile, invelitoarea se vor alege 

de catre beneficiar si proiectant astfel incat sa se incadreze in mediul inconjurator fara a avea 
impact vizual negativ asupra zonei studiate. 

Constructiile corpului administrativ vor fi de tip P+M. 

Constructiile administrative vor fi realizate din zidarie cu fundatii din B.A., cu placa de B.A. 
la nivelul solului 

Acoperisul va fi tip sarpanta clasica-in doua ape cu panta de maxim 25o, iar invelitoarea  

va fi realizata din tabla. 
 
          Cromatica finisajelor exterioare- tencuielile exterioare, tamplariile, invelitoarea se vor alege 

de catre beneficiar si proiectant astfel incat sa se incadreze in mediul inconjurator fara a avea 
impact vizual negativ asupra zonei studiate. 

 

Art. 18   Condiţii de echipare edilitară 
Construcţiile noi şi reamenajarea celor existente se vor autoriza în condiţiile racordării 

acestora la utilităţile unităţilor de depozitare învecinate. 

 
  
Art. 19   Spaţii libere şi spaţii plantate 

Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi inierbate. Suprafeţele  
libere neocupate de circulaţii şi platforme vor fi înierbate, se vor asigura minim 10 % spaţii verzi în 
proporţii variabile. 

 
Art. 20   Imprejmuiri 

Zonele de depozitare vor fi imprejmuite cu gard din stâlpi de beton sau metalici şi plasă din 

sârmă împletită. 

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
 
Art. 21   Procentul maxim de ocupare a terenului    40 % 

 
Art. 22   Procentul maxim de utilizare a terenului    0,7  ADC 



 

 
Art. 23  UTR T – Zonă circulaţie auto şi pietonale 

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
Art. 24  Utilizări admise 

Drumurile de acces din UTR T sunt drumuri de exploatare cu partea carosabilă de 6 m, 2 
benzi de circulatie.  
 

Art. 25  Utilizări admise 
Lucrări şi amenajări specifice menite să asigure o circulaţie fluentă şi sigură pentru toţi 

participanţii la trafic. 

Lucrări edilitare sau racordurile pentru reţele edilitare. 
 
Art. 26  Utilzări interzise 

Orice construcţie definitivă sau provizorie care ar putea afecta zona de siguranţă carosabilă 

 
DISPOZIŢII FINALE 

Situaţii când se pot admite derogări de la regulament : 

Orice modificare a prezentului Regulament se va putea face numai împreună cu modificarea 
Planului Urbanistic de detaliu şi numai în spiritul şi limitele Regulamentului Local de Urbanism, 
urmând aceeaşi filieră de avizare şi aprobare pe care au urmat-o documentaţia de faţă. 

Modificări se vor admite numai dacă se vor constata aspecte speciale, referitoare la natura 
geotehnică a terenului sau dacă vor interveni date de temă ulterioare aprobării PUZ si PUD  
incompatibile cu prezentele prevederi. 

Derogările se vor propune şi aviza de către Consiliul Local, după care se vor putea opera 
modificările respective, care pot fi referitoare la condiţiile de amplasare, conformare şi echipare a 
construcţiilor. aceste modificări vor trebui formulate într-un Plan Urbanistic de detaliu, care va fi 

avizat şi aprobat conform prevederilor legale, modificările respective devenind apoi aplicabile. 
 
Întocmit 

 
         Arh. Robert Iozsa 
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