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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT P.U.Z.
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1. GENERALITATI

1.1. Rolul prezentului regulament
Regulamentul  local  de  urbanism  este  o  documentaţie  de  urbanism  cu  caracter  de

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si
utilizare a construcţiilor si amenajările aferente zonei de studiu denumita str. Lalelelor , fn.

Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal si explicitează, detaliază
prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z. 

Prevederile prezentei documentaţii aplică concepţia generala care a stat la baza Planului
Urbanistic General cu respectarea avizelor si aprobărilor la care a fost supus P.U.G. 

Modificarea  regulamentului  local  de  urbanism  aprobat  se  va  face  numai  în  spiritul
prevederilor Regulamentului General de Urbanism. 

În baza concluziilor şi recomandărilor rezultate din analiza situaţiei existente, anexată la
prezenta documentaţie, rezultă că terenurile cuprinse în prezentul PUZ este construibil cu condiţia
încadrării în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ.
Prin regulamentul s-a urmărit:
-realizarea de constrctii cu funcţiuni de locuire preponderent, cu servicii şi comerţ la parter.
- zone specifice zonei studiate.
- amenajarea circulaţiilor pietonale, spaţiilor verzi care ar urma să răspundă cerinţelor unei zone
de locuire, contribuind la punerea sa în valoare.
- determinarea indicatorilor urbanistici adecvaţi zonei de locuire.

1.2. Baza legală
Baza legală La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ stau următoarele
acte normative:
- Ghidul de aplicare al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000.
- Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal – indicativ
GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.PA.T. nr.176/N/16.08.2000.
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată.
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, republicată.
- H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. 
- Legea fondului funciar(nr. 18/1991, republicata).
- Legea administratiei publice locale(nr. 69/1991, republicata).
- Legea privind circulatia juridica a trenurilor(nr. 54/1998).
- Legea privind exproprierea pentu cauza de utilitate publica(nr. 33/1994).
- Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1996).
- Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995, republicata).
- Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995, republicata).
- Legea privind  regimul juridic al drumurilor(nr. 82/1998, republicata).
- Legea apelor (nr. 107/1996, republicata).
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- Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 13213/19958).
- Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998).
- Legea privind zonele protejate (nr. 5/2000).
- Legea privind aprobarea sectiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului National
-  HGR  nr.  63/1994;  HGR  nr.  163/1997;  HGR  nr.  568/1998-  Regulament  privind  organizarea
licitatiilor pentru achizitii publice de bunuri si servicii.
- Codul Civil.
-  Ordinul  ministerului  Sanatatii  nr.  536/1997  pentru  promovarea  normelor  de  igiena  si  a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.
- Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/1999 al ministrului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului si a
ministrului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice pentru  aprobarea  procedurilor  de
promovare a documentatiilor  si  de emitere acordului  de mediu la  planurile  de urbanism si  de
amenajarea teritoriului.

Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de urbanism
în conformitate cu condiţiile specifice zonei. În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau
toate  prevederile  cuprinse  în  documentaţii  de  urbanism  sau  amenajarea  teritoriului  aprobate
conform legii (toate documentaţiile care au stat la baza elaborării P.U.Z.).

1.3. Domeniul de aplicare
Regulament Local de Urbanism se aplica în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi

amenajărilor  ce  se  vor  amplasa  pe  terenul  intravilan  in  interiorul  zonei  delimitate  de  linia  cu
patratele rosii, zona cuprinsa intre str. Lalelelor la vest, si prorietati private aflate la nord, est, sud,
vest.

Terenul  se  afla  in  proprietate  privata  apatinand  Lungu  Dan-Petrica,  Aescht  Christian-
Roland,  Suto  Elek  si  Suto  Adriana si  face parte  din  intravilanul  municipiului  Sighisoara,  zona
inscrisa in U.T.R. 40. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre
destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată in planşa “Reglementări
urbanistice-zonificare”.  Pe  baza  acestei  zonificări  s-au  stabilit  condiţiile  de  amplasare  şi
conformare a construcţiilor.

1.4. Corelări cu alte documentaţii
Terenurile conform PUG actual fac parte dintr-un UTR 40.

2. Regului de baza privind modul de ocupare a terenurilor

2.1. GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI
În prezent,  suprafata cuprinsa in  studiu este cu destinație  arabilă,  așa cum rezultă din

extrasul de carte funciară atasat și sunt libere de construcții.
Conform PUG aprobat prin HCL nr.1/1999, aria studiată face parte din  UTR 40 - functiuni

de locuinte pana la P+4, unitati mici de productie, constructii pentru dotari cultural, comerciale,
prestari servicii, etc, regim de inaltime max P+4,  POT 30%, CUT 2.5.

SECTIUNEA 1: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
ART 1. UTILIZĂRI ADMISE: Locuinţe colective 

ART 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI:
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Instalaţii  exterioare  (de  climatizare,  de  încălzire,  pompe  de  căldură  etc)  cu  condiţia  ca  în
funcţionare  acestea să producă un nivel  de  zgomot  care să fie  inaudibil  la  nivelul  ferestrelor
vecinilor. 

Servicii cu acces public,  prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: 
 să se adreseze preponderent locuitorilor zonei. 
 suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp. 
 să implice maximum 5 persoane. 
 activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii.
 să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii  pe

parcelele vecine. 
 pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor

de parcelă. 
 pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de

la limita parcelei, pe toate direcţiile. 
  se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat

faţă de locuinţe, direct din exterior. 
Servicii profesionale sau manufacturiere, mica productie, prestate de proprietari/ocupanţi, cu
următoarele condiţii: 

 să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire.
 suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp.
 să implice maximum 5 persoane.
 să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală. 
 activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii. 
 se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat

faţă de locuinţe, direct din exterior. 

ART 3. UTILIZĂRI INTERZISE: 
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 

SECŢIUNEA 2: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI:
Prin propunerile de parcelare toate loturile rezultate îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 vor avea front la stradă 
 adâncimea va fi mai mare decât frontul la stradă.
 suprafaţa va fi mai mare sau egală cu 360 mp.
 vor avea formă regulată. 

ART 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT:
Retragerea de la aliniament va fi de minim 4.20 m. 
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui
autoturism. 

ART 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR:
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  faţă de limitele laterale de proprietate, clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în
mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 6. m.

 clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu
înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.

 garajele,  inclusiv  cele  incluse  în corpul  principal  de clădire,  se  vor  putea alipi  limitelor
laterale ale parcelei, doar daca înălţimea calcanului rezultat nu depăşeşte 2,8 m.

 garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limita posterioară a parcelei. 

ART 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ:
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m.

ART  8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE:
Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  există  posibilităţi  de  acces  la
drumurile publice, în mod direct. 

ART 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR:
Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. Alternativ, parcajele/garajele pot fi
organizate  în  comun  (pachete  de  parcaje/garaje,  garaje  colective)  pe  terenuri  aflate  în
coproprietatea  locatarilor,  la  distanţe  de  maximum  150  m  de  cea  mai  îndepărtată  locuinţă
deservită. 
Necesarul  de  parcaje: inclusiv  în  cazul  în  care  ocupanţii  desfăşoară  activităţi  liberale  sau
manufacturiere: 
(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp 
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp 

Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate): - două locuri de parcare 

ART 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR:
Regimul de înălţime maxim admis este de 5 niveluri supraterane D+P+2+R. Suplimentar faţă de
acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. 
Totalizat,  regimul  de înălţime nu poate depăşi  una dintre următoarele configuraţii:  (S)+P+2+R,
D+P+2+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă
admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul
cel mai înalt, nu va depăşi 13 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m. 

ART 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR:
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare,
volumetrie  şi  aspect  exterior,  intră  în  contradicţie  cu  aspectul  general  al  zonei  şi  depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 
Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. 
Acoperisurile pot sa fie fie de tipul teraselor(plate) sau cu sarpanta.
Acoperişurile  cu  şarpantă  vor  avea  forme simple,  în  două  sau  patru  ape,  cu  pante  egale  şi
constante ce nu vor depăşi 60o. 
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Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi cel specific programului. Materialele de finisaj
vor fi cele specifice programului – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate,
tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale.
Culorile  vor  fi  pastelate,  deschise,  apropiate de cele naturale,  specifice.  Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcţiei. Serviciile profesionale ale ocupanţilor
vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor
fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

ART 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Toate  construcţiile  se  vor  racorda  la  reţelele  edilitare  edificate,  disponibile  şi  funcţionale.  Se
interzice  conducerea  apelor  meteorice  spre  domeniul  public  sau parcelele  vecine.  Firidele  de
branşament  şi  contorizare  vor  fi  integrate  în  împerjmuire.  Se  interzice  dispunerea  aeriană  a
cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă
sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) destinat colectării deşeurilor
menajere, accesibil din spaţiul public.

ART 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
Pe ansamblul  unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din
suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 

ART 14. ÎMPREJMUIRI
Spre spaţiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi
o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea
în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei.
Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent
sau opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECŢIUNEA 3: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI:

ART 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT):
POT maxim = 30% pentru toate utilizările admise.

ART16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT):
CUT maxim = 1,5.

Intocmit Data:

arh.Octavian CIOTLAUS septembrie 2018

arh.Eleonora DULAU

arh. Nicolae ANDREICA     
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