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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE  
        
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei  

 

 Denumire proiect :  SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (814 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI  

                                       COMPLEMENTARE” ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU RECONVERSIE  
                                       PARȚIALĂ CLĂDIRE NEFINALIZATĂ (SPAȚIU CAZARE) AFLATĂ ÎN CONSERVARE,  
                                       ÎN SPAȚIU COMERCIAL (Sstud = 3139 mp)                

 Amplasament :  oraş SLĂNIC, str. 23 August nr. 2 – 4 (T49, Cc 350; NC 845), str. Baia Baciului 

 Faza proiectare :  PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENT LOCAL 

 Inițiator :                   PRIMĂRIA ORAŞULUI SLĂNIC, repr. primar Remus Moraru 

 Proiectant :            SC ARHIZANE PLAN SRL  

 Nr. proiect /data :    63 / dec. 2017  
 

1.2. Obiectul PUZ 
  

 Prezenta documentație are ca obiect propunerea de : schimbare destinație teren (814 mp) din 
„zonă locuințe și funcțiuni complementare” în „zonă instituții și servicii” pentru reconversie parțială 
clădire nefinalizată (spațiu cazare) aflată în conservare - în spațiu comercial. 

 
 Terenul studiat (3139 mp) se compune din :  

-   814 mp : proprietatea dlui Micu Adrian conf. Contractului de partaj voluntar nr. 985/05.04.2017  
     (Lot II, liniuța 2, NC 845) autentificat de SPN „Zamfir și Asociații” din orașul Chitila, jud. Ilfov 
- 1895 mp : domeniu public al orașului Slănic, conform HGR nr. 1359/20011, cu modificările și  
      completările ulterioare, din care : 

- 1370 mp : str. 23 August (DJ 102) 
-   525 mp : str. Baia Baciului (NC 21340) 

- 430 mp : domeniu public al statului, aflat în administrarea CN CFR 
 

1.3. Surse documentare  
 

 Suport topografic pentru faza PUZ sc. 1:500 (SC AERIAL CAD SOLUTIONS SRL), vizat de OCPI Ph. 

 PUG+RLU oraş Slănic, aprobat prin HCL nr. 8/30.04.2001 și nr. 17/27.04.2011, prel. valabilitatea cu 
HCL nr. 70/16.12.2015 

 Informaţii din certificatul de urbanism nr.66/15.11.2017 emis de Primăria oraşului Slănic, cu avizul CJPh 

 Informații din PAC piese scrise și desenate (arh. Mircea Mihail) care a stat la baza AC nr. 40/07.08.2007 

 Studiu geotehnic (SC ZAMOLXIS IMPEX SRL), martie 2018, verificat Af 

 Studiu de circulație (SC SERV TOP SRL) 

 Documentar fotografic 
   

 

 



 

 

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII       
 

2.1. Evoluţia zonei  
 

  Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a stațiunii Slănic, perimetru care a cunoscut 
o oarecare restructurare prin edificarea unor clădiri turistice, amenajarea parcului și a spațiilor pietonale. 

Clădirile din zonă au regimuri de înălțime diferit : 
- P+2 – 3 : cele destinate exclusiv dotărilor - ROMTELECOM (poștă, farmacie, spații cazare),  
      Hotel restaurant Robert 3* , CEC (bancă și apartamente), Complex servicii 
- P+3 – 4 : cele cu funcțiuni mixte - blocuri locuințe cu/fără spații comerciale la parter)  

 

 Pe terenul proprietate Micu Adrian (NC 845) există o construcție realizată în baza Autorizației de 
construire nr. 40 / 07.08.2007 eliberată de Primăria Slănic, cu titlul : „construție S+P+3E+M spații cazare,  
parcare, branșamente utilități și împrejmuire”.  
 Practic, în teren s-a realizat o construcție Demisol parțial+Parter+Mezanin+3 etaje+Mansardă  
(diferit de cel autorizat). Spațiile de la subsol, parter și mezanin sunt parțial compartimentate.  

În prezent lucrările sunt sistate de cel puțin 5 ani, în principal - din lipsă de fonduri. 
Construcția nu este intabulată, nefiind finalizată și recepționată. 

  
Notă :  
Se menționează că – potrivit PAC (piese desenate)  – spațiile de la subsol, parter și mezanin 

erau destinate explicit pentru alimentație publică (restaurant, salon mic dejun) și anexe aferente (CT, 
depozite, adăpost ALA) – funcțiuni ce nu figurează în titlul autorizației de construire. 
 

2.2. Încadrarea în localitate 
 

Amplasamentul este situat în zona centrală a orașului Slănic, la intersecția străzilor 23 August și  
Baia Baciului (vizavi de ceasul electronic din parcul central). 
 Vecinătăți teren (NC 845) : 

- la N : propr. ROMTELECOM (teren și clădire P+2) 
- la E și S : propr. CN CFR [teren liber (parcare neamenajată); remiză (magazin materiale  
      construcții)] 
-     la V : str. 23 August (DJ 102) 

 
2.3. Elemente ale cadrului natural  

 
Terenul este stabil și nu prezintă la suprafață nici unul din semnele specifice fenomenelor fizico -

geologice active. Clima : temperat continentală, de deal. Adâncimea de îngheț : 0,90 m. 
Încadrarea obiectivului în „Zone de risc natural” (cutremur, alunecări, inundații) : 
- cutremure de pământ : intensitatea seismică a zonei este IX (exprimată în grade MSK), cu 

o perioadă de revenire de cca 50 ani 
- indundații la cursuri de apă și torenți : risc inexistent 
- alunecări de teren : zonă cu potențial de producere (zonă cu risc mediu/mare). 
Date seismice, conform normativului P100-1/2013 :                      

- perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 1,6 sec  
- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR=225 ani : ag = 0,40   

Categoria geotehnică : 1 (risc redus)        
 Clădirea existentă s-a comportat bine în timp. 

 



 
Succesiunea litostratigrafică întâlnită în forajul F1 (în spatele clădirii) :  
- 0,00 – 0,30 m : sol vegetal 
- 0,30 – 3,00 m : nisip argilos galben cafeniu cu concrețiuni 
- 3,00 – 6,00 m : pietriș cu nisip fin galben cafeniu 
Nu au fost interceptate infiltrații de ape subterane. 
Recomandări :  
- fundarea : la 1,20 m adâncime, prin încastrarea în roca de nisip argilos și hidroizolarea lor 
- șanțuri și rigole pluviale în jurul clădirii 
- plantarea de arbori la 5,0 m de construcție 
- zonele nebetonate vor fi înierbate 

 
2.4. Circulaţia            

 

  Terenul are acces direct din str. 23 August (DJ 102). Conform Studiului de circulație – în zona 
amplasamentului studiat – str. 23 August/DJ 102 prezintă profile diferite, astfel :  
- profil „1 – 1” existent (13,40 – 13,90 m între aliniamente) :  
 - 9,50 – 10,00 m : parte carosabilă 
 - 1,50 m (sp. v.)+1,20 m (trotuar)+1,20 m (sp.v.) - pe partea stângă  
 

- profil „2 – 2” existent (12,80 – 14,30 m între aliniamente) * :  
 - 9,70 – 10,00 m : parte carosabilă 
 - 0,00 – 1,50 m : sp. verde pe partea dreaptă/parcare propus 
 - 1,00 – 1,30 m (sp.v.)+1,80 m (trotuar) - pe partea stângă 

* prezentată ca „str. CAT I” existent în planșa nr. 1 – Situația existentă din PUZ 
 
- profil „3 – 3” existent (12,50 – 15,90 m între aliniamente) : 
 - 8,40 m minim : parte carosabilă 
 - 0,00 - 4,40 m : trotuar – pe partea dreaptă 
 - 1,00 – 1,30 m (sp.v.)+1,80 m (trotuar) - pe partea stângă 

Notă : La profilul „3 – 3” se constată afectarea limitei de proprietate, prin includerea trotuarului în 
ampriza drumului ! 
 

 Conform Studiului de circulație, str. Baia Baciului prezintă profilul „4 – 4” existent * (9,80 – 9,50 m 
între aliniamente) :  

- 5,00 m : parte carosabilă  
- 2,20 m : trotuar - pe partea dreaptă 
- 2,60 – 2,30 m : trotuar - pe partea stângă 

* prezentată ca „str. CAT II” existent în planșa nr. 1 – Situația existentă din PUZ 

   
 2.5. Ocuparea terenurilor  
  

 Terenul studiat are categoria de folosință : curți construcți și drum. 
Așa cum am precizat, pe acest teren a fost edificată o clădire în regim Dp+P+Mez.+3E+M 
Indicatori spațiali și urbanistici existenți :  
- suprafața construită  = 399 mp (conform înscrisului din ridicarea topografică) 
- suprafața desfășurată = 2800 mp (estimat) 
- H streașină = 16,52 m; H coamă = 22,09 m 
- POT = 49 % 
- CUT = 3,44 (estimat) 

 



 
 
 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT TEREN STUDIAT - pe zone funcţionale, conform PUG : 
 

Destinația funcțională    mp     % 

- „zona centrală” – „C”, sbz. „locuinţe cu regim de înălțime peste 3 niveluri 
şi funcţiuni complementare” – „LI” 

   814   25,93      

- „zona căi de comunicaţie” – „Cc”, sbz. „rutieră” – „Ccr”   1895   60,37 

- „zona căi de comunicaţie” – „Cc”, sbz. „feroviară” – „Ccf”    430   13,70 

Total teren studiat  3139 100,00 
 

2.6. Echiparea edilitară         
  

În zonă sunt rețele de energie electrică (aeriene și subterane), apă, canalizare și telecomunicații. 
Clădirea nu este racordată la utilități. 

 
2.7. Probleme de mediu          
 
● Conform PUG aprobat, imobilul este situat în zona de protecție a perimetrului zăcământului 

de sare și exploatare minieră. 
● Terenul nu prezintă probleme din punct de vedere al stabilităţii generale (nu este afectat de  

fenomene fizico-geologice active, precum alunecări de teren, eroziuni, prăbuşiri, etc.).  
La proiectare şi execuţie se va ţine cont de recomandările din studiul geotehnic. 

 
2.8. Opţiuni ale populaţiei 

 

● Prioritatea investițiilor în domeniul serviciilor este evidentă și imperios necesară deoarece 
acest segment este important pentru dezvoltarea sustenabilă și durabilă a stațiunii Slănic și va favoriza 
crearea unor noi locuri de muncă. 

● Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea favorabil solicitării 
beneficiarului, considerând întemeiată intenţia acestuia de a utiliza – parțial, în această etapă – clădirea 
realizată și aflată în conservare de 5 ani.  
 

CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ     
 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

 Ridicarea topografică vizată OCPI Ph. a determinat cunoaşterea precisă a planimetriei, teren perfect plat 

 Studiul geotehnic concluzionează pozitiv teritoriul studiat, ca fiind teren „bun de fundare”, putând fi 
construit în condiţii de siguranţă deplină (la execuţie şi în exploatare) cu respectarea recomandărilor  

 Studiul de circulație propune modalități de rezolvare acceselor și parcării 

 
3.2. Prevederi ale PUG         

  
 ►Conform PUG, terenul studiat (3139 mp) este situat în UTR nr. 16, parțial în :  

 „zona centrală” – „C”, subbzona „locuințe cu regim de înălțime peste 3 niveluri și funcțiuni 
complementare” – „LI” (814 mp), cu următorii indicatori urbanistici maximali :  
 - POT = 20% 
 - CUT = 1,0 

- RÎ = P+3 (+M) – P+4 (pt. locuințe colective în blocuri) 
 



 
 

 „zona căi de comunicații” – „Cc” (total 2325 mp), subzonele : 
- „rutiere” – „Ccr” (1895 mp)  
- „feroviare” – „Ccf” (430 mp) 
Notă f. importantă : Conform RLU aferent PUG (vezi pag. 168), pentru „subzonele cu concentrări 

de instituții și servicii publice” se admit ca indicatori urbanistici:  
- POT = 70 % 
- CUT = 3,0 
- RÎ = P+2 – 3 (+M) 
 
►Conform PUG aprobat și certificatului de urbanism nr. 66/15.11.2017, amplasamentul este 

situat în zona de protecție aferentă :  
- perimetrului zăcământului de sare și exploatare minieră 
- căii ferate (100 m) – „ZP.f” 
- LES 6 kV 
precum și în zona cu propunere amenajare intersecție. 

  
►Pentru străzile din zona studiată se aplică profil :  
- „str. CAT I” pt. str. 23 August/DJ 102 și str. V. Alecsandri (24,00 m între aliniamente) :  

o 7,00 m : parte carosabilă 
o 2 x 3,50 m : parcaj 
o 2 x 1,50 m : spațiu verde 
o 2 x 3,00 m : trotuar 
o 2 x 0,50 m : spațiu verde (plantații de aliniament și iluminat public) 

Retrageri : 15,00 – 17,00 m / ax, respectiv 3,00 – 5,00 m / aliniament 
 
- „str. CAT II” -  pt. str. Baia Baciului (17,00 m între aliniamente) : 

o 7,00 m : parte carosabilă 
o 2 x 1,50 m : spațiu verde 
o 2 x 3,00 m : trotuar 
o 2 x 0,50 m : iluminat public 

Retrageri : 11,50 – 13,50 m / ax, respectiv 3,00 – 5,00 m / aliniament 
 

3.3. Valorificarea cadrului natural         
 

 În situația dată (zonă centrală, densitate mare), nu se pune problema valorificării cadrului natural.  
 

3.4. Modernizarea circulaţiei         
  

  Conform Studiului de circulație se estimează un trafic foarte redus : 15 turisme/zi (clienți) și 1 
furgonetă maxim 3,5 tone/zi (aprovizionare, în afara orelor de program). 
 La stablirea locurilor de parcare, Studiul a avut în vedere capacitățile declarate de beneficiar : 
380 mp suprafață construită parter pentru spațiile de expunere și vânzare, respectiv 23 locuri cazare.  
 Astfel, conform RGU, Anexa nr. 5 : 

- pct. 5.3. – construcții comerciale : necesar minim 2 locuri parcare 
- pct. 5.10. – construcții de turism : necesar minim 5 locuri de parcare  

 În consecință, în incintă se vor amenaja : 
- 11 locuri (5,00 x 2,50 m), din care 6 pentru spațiul comercial  
-   1 loc (5,00 x 3,50 m) pentru persoane cu dizabilități 

 



 
 
 Pentru amenajarea corespunzătoare a locurilor de parcare și asigurarea spațiilor de manevră, au 
fost / vor fi încheiate contracte de închiriere cu proprietarii terenurilor limitrofe, respectiv cu : 
- Compania Națională Căi Ferate „CFR” SA București – pentru suprafața de 430 mp teren (contract nr. 
817/07.12.2017) 
- Consiliul Județean Prahova, contract de utilizare zonă drum - pentru suprafața de 42 mp teren 
 

  Profilele existente „1 – 1” și „3 – 3” (str. 23 August) precum și profilul existent „4 – 4” (str. Baia 
Baciului) – se mențin- (vezi studiul de circulatie).  
  
 În dreptul parcărilor, str. 23 August (DJ 102) va fi menajată conform profilului propus „2 – 2”  
(17,80 – 19,30 m între aliniamente) : 

- 10,00 – 9,70 m : parte carosabilă 
- 5,00-3.50 m (parcare) + 0,00 – 1,50 m (trotuar), pe partea dreaptă 
- 1,00 – 1,30 m (sp. v.) + 1,80 m (trotuar), pe partea stângă 

  
 Notă :  
 - Propunerile de organizare a circulației în zona studiată au avut în vedere condițiile impuse 
prin avizul IPJ Prahova nr. 614228/08.05.2018 (vezi și plan de situație vizat) 
 

 - Amenajarea străzilor din zona studiată conform profilelor existente „1 – 1”, „3 – 3” și „4 – 4” 
care se mențin, precum și a profilului propus „2 – 2”,  nu necesită cedare de teren. 

 
 Notă f. importantă :  

Referitor la numărul locurilor de parcare propuse prin prezenta documentație, se precizează : 
 
- având în vedere că beneficiarii serviciilor balneoclimaterice oferite de stațiunea Slănic sunt în  

special persoane vârstnice, se estimează că aceștia utilizează cu precădere transportul pe calea 
ferată și, în consecință numărul locurilor de parcare prevăzute prin PUZ corespund solicitărilor actuale 

- în situația în care, în viitor, se va înregistra un aflux semnificativ al mijloacelor de transport auto,  
locurile de parcare suplimentare vor fi asigurate de către primăria Slănic în spațiile publice amenajate 
în acest scop 

 
 

3.5. Zonificarea funcţională - reglementări şi indicatori urbanistici    
  

3.5.1. Construcții și amenajări propuse  
 

În prezent lucrările la acest obiectiv sunt sistate de cel puțin 5 ani, în principal - din lipsă de fonduri. 
 Având în vedere că în stațiunea Slănic nu există un spațiu comercial de tip „supermarket”, în  
etapa I –a s-a optat pentru transmiterea nivelurilor inferioare ale clădirii (demisol, parter, mezanin) către o  
mare companie în domeniu care să definitiveze lucrările începute prin adaptarea la cerințele specifice noii  
destinații.  
 

Totodată, se vor efectua lucrările de amenajare a zonelor destinate circulației aferente  obiectivului  
(alei pietonale și carosabile, parcare) 

 
Continuarea lucrărilor la nivelurile superioare ale clădirii - destinate spațiilor de cazare - vor face  

obiectul unei documentații separate (etapa II-a). 
 



 
 

3.5.2. Propuneri urbanistice, zonificare funcțională, indicatori urbanistici  
 
 În vederea efectuării lucrărilor de reconversie parțială a clădirii nefinalizate și aflată în conservare, 
se propun următoarele intervenții urbanistice :  
 

● schimbare destinație teren (814 mp) din „zonă locuințe cu regim de înălțime peste 3 niveluri și 
funcțiuni complementare” – „LI” în „zonă instituții și servicii” – „IS” 
 

● terenul va aparține unui nou UTR și anume UTR nr. 16 A, cu indicatorii urbanistici maximali :  

o POT  : 70 %  
o CUT : 3,60  
o RÎ = D+P+4+M (Hmax coamă = 23,00 m; Hmax streașină = 17,00 m) 

 
Notă f. importantă : 
La stabilirea indicatorilor urbanistici maximali propuși s-au avut în vedere prevederile Art. 32, alin. (8) din 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare : 
 

„(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru 
planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri 
industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii şi 
altele asemenea” 

 
● Accesul la teren se face direct din str. 23 August, amenajată – în zona amplasamentului –  

conform Pct. 3.4. - Modernizarea circulației; Parcarea aferentă obiectivului (spațiu comercial + unitate 
cazare) se amenajează în partea de sud a incintei (necesar total 12 locuri). 
  

● retrageri : 
            - 0,00 ÷ 4,40 m / aliniamentul la str. 23 August/DJ 102 (profil „3 – 3”) 

- 2,00 m / latura de N (spre propr. ROMTELECOM) 
- 1,00 m / celelalte laturi (spre propr. SNCFR – domeniu public) 

 
● spații verzi amenajate :  
 

 În cazul terenului studiat și dată fiind posibilitățile reale din teren, în etapa I-a, s-au prevăzut doar 
spațiile verzi aferente supermarketului (în procent de 2 % conform RGU, respectiv 16,30 mp) și care vor fi 
amplasate spre zona CF. Pentru spațiile de cazare care vor fi definitivate în etapa II, procentul de spații verzi 
va fi asigurat prin realizarea unor „fațade și acoperișuri verzi” , precum și prin amenajarea balcoanelor cu 
jardiniere florale. 

 
● se mențin reglementările urbanistice din PUG aprobat pentru terenurile din învecinate  

 
BILANŢ TERITORIAL PROPUS TEREN STUDIAT - pe zone funcţionale : 

 

Destinația funcțională     mp     % 

- „zonă instituții și servicii” – „IS”    814    25,93      

- „zonă căi de comunicaţie rutieră rutieră” – „Ccr”   1895   60,37 

- „zonă căi de comunicație feroviară” – „Ccf”    430   13,70 

Total teren studiat  3139 100,00 

 



 
 

BILANŢ TERITORIAL COMPARATIV TEREN STUDIAT - pe zone funcţionale : 

 

    EXISTENT    PROPUS 

Destinația   mp    %  mp     % 

- zona „LI”   814   25,93   -      - 

- zona „IS”     -      -   814   25,93 

- zona „Ccr” 1895   60,37 1895   60,37 

- zona „Ccf”   430   13,70   430   13,70 

Total studiat  3139 100,00 3139 100,00 
 

BILANŢ TERITORIAL PROPUS – posibilități de ocupare a incintei : 
 

TOTAL INCINTĂ  814,00   100 % 

- construcții (maxim)  569,80    70      

- circulații, parcare  227,90    28 

- spații verzi amenajate   16,30      2 
 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare         
 

● Alimentarea cu energie electrică și apă  : prin racordare la rețelele stradale existente 
 
● Evacuarea apelor uzate menajere : la rețeaua de canalizare existentă 
 
● Asigurarea agentului termic : CT proprie / cartier 
 
● Evacuarea deşeurilor menajere : colectate în containere inscripționate şi depozitate pe o 

platformă betonată, evacuate de către serviciul de salubritate al localităţii în baza unui contract de 
prestări servicii 
 

3.7. Protecţia mediului         
  
 Evacuarea apelor uzate, colectarea şi drenarea apelor pluviale de pe amplasament, precum şi 
modul de depozitare a deşeurilor menajere - prezentate în capitolele anterioare – constituie mijloace 
moderne de prevenire a oricărui factor de risc privind securitatea şi confortul actualilor şi viitorilor utilizatori. 

Pe tot parcursul execuţiei, cât şi ulterior se vor avea în vedere măsuri de protecţie a solului astfel 
încât să nu se producă eroziuni ca urmare a lucrărilor de execuţie care să necesite măsuri ulterioare de 
reconstrucţie ecologică. 
 

3.8. Obiective de utilitate publică         
 

În planşa referitoare la „proprietatea asupra terenurilor”, în zona studiată au fost determinate :  
- terenuri proprietate publică de interes național (zona SNCFR, pârâu) 
- terenuri proprietate publică de interes județean (DJ 102 – str. 23 August și str. Vasile Alecsandri) 
- terenuri proprietate publică de interes local (străzile Baia Baciului, 23 August, parcul central) 
- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice / juridice 
- teren închiriat de la Compania Națioanlă de Căi Ferate „CFR” SA (430 mp) 
- teren ce face obiectul contractului de utilizare drum de la CJPh (42 mp) 

 
 



 
 
 
 

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE      
 

4.1. Concluzii           
  
● Planul urbanistic zonal tratează unitar această zonă în vederea dezvoltării urbanistice armon ioase, 
amenajării teritoriului şi echipării edilitare. 
 
● Prin inițierea prezentei documentații urbanistice, Primăria orașului Slănic vine în sprijinul investitorului 
pentru a da o utilitate unei construcții nefinalizate și de a realiza în centrul stațiunii un spațiu comercial 
modern care să ofere localnicilor și vizitatorilor toate mărfurile alimentare și industriale . 
 
● Categoriile de intervenţie stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism aferent jalonează atât activităţile 
de proiectare şi avizare, cât şi condiţiile de construibilitate şi restricţii, care vor trebui să fie cunoscute şi 
respectate de proprietarii parcelelor cât şi de proprietarii reţelelor sau lucrărilor publice din zonă. 
 

Note foarte importante :  
  

►Toate costurile privind lucrările propuse (construcţii, infrastructură, amenajări), inclusiv cele 
legate de proiectare (urbanism, arhitectură, avizare, aprobare) vor fi suportate în totalitate de investitor.  

             

►După aprobarea prezentului PUZ și pentru realizarea investițiilor propuse, proprietarul de drept 
al terenului va solicita Primăriei orașului Slănic – în nume propriu –  eliberarea unui alt certificat de 
urbanism, document în care vor fi menţionate avizele specifice construirii obiectivului. 

 

4.2. Măsuri în continuare          
 

● Avizarea Planului Urbanistic Zonal în CTATU Prahova 
● Aprobarea PUZ prin Hotărâre a Consiliului Local al stațiunii SLĂNIC 
● Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor necesare autorizaţiei de construire pentru obiectivul 
propus (amenajări interioare și exterioare, infrastructură, etc). 
                                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                              arh. Andreea Aluchi 
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 Prezenta documentaţie urbanistică – piese scrise şi desenate – este proprietatea intelectuală 
a elaboratorului SC ARHIZANE PLAN SRL şi poate fi utilizată numai în scopul prevăzut în contract. 
Documentaţia nu poate fi reprodusă integral sau parţial  - fără acordul scris al autorului. 

      
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 
SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (814 mp) DIN „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”  
ÎN „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU RECONVERSIE PARȚIALĂ CLĂDIRE NEFINALIZATĂ  
(SPAȚIU CAZARE) AFLATĂ ÎN CONSERVARE ÎN SPAȚIU COMERCIAL (Sstud = 3139 mp)                

oraş SLĂNIC, str. 23 August nr. 2 - 4 (T49, Cc 350; NC 845), str. Baia Baciului 
 

I. DISPOZITII GENERALE 

 
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

 

1.1.       Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de bază în aplicarea  PUZ. 
Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni si restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face  

obiectul PUZ – aparţinând noului UTR nr. 16 A 

 RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la 
modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor din zona teritoriului studiat.  
 Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor 
şi amenajărilor în limitele teritoriului studiat în PUZ. 
       Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al administraţiei  
publice locale şi se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.3..     Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face numai în cazul  
aprobării unor modificări ale PUZ - ului, cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o  
şi documentaţia iniţială. 
 
2. BAZA LEGALA A ELABORARII 
 

2.1. La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau : 
      -     Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările  

      ulterioare 
- Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.                 
      350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 
- HGR NR. 525/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea  

Regulamentului General de Urbanism (inclusiv HGR nr. 490/2011) 
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 (broşură) - Ghidul privind elaborarea regulamentelor                    

locale de urbanism – indicativ GM-007-2000 
- Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2008 (broşură) - Ghidul privind metodologia de elaborare si 
      conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi  
      completările ulterioare 
- HCSRUR nr. 101/29.07.2010 – pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului        de 
      semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului  
      referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România  
-     Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare            a  
      publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de                 
      urbanism. 

               

                                      
 



 

 
2.2. În cadrul RLU aferent PUZ se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism şi 
proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ - ului : 

 Suport topografic pt. faza PUZ sc.1:500 (SC AERIAL CAD SOLUTIONS SRL),vizat de OCPI Ph. 

 PUG+RLU oraş Slănic, aprobat prin HCL nr. 8/30.04.2001 și nr. 17/27.04.2011, prel. valabilitatea cu 
HCL nr. 70/16.12.2015 

 Informaţii din certif. de urbanism nr.66/15.11.2017 emis de Primăria oraşului Slănic, cu avizul CJPh 

 Informații din PAC ps+pd (arh. Mircea Mihail) care a stat la baza AC nr. 40/07.08.2007 

 Studiu geotehnic (SC ZAMOLXIS IMPEX SRL), martie 2018, verificat Af 

 Studiu de circulație (SC SERV TOP SRL) 

 Documentar fotografic 
 
3. DOMENIUL DE APLICARE 

 

3.1.      Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de urbanism aferent cuprind norme  

obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor în zona studiată – aparţinând UTR nr. 16 A.        

Prezenta documentaţie are ca obiect propunerea de < schimbare destinație teren (814 mp) din 
 „zonă locuințe și funcțiuni complementare” în „zonă instituții și servicii” pentru reconversie parțială   
clădire nefinalizată (spațiu cazare) aflată în conservare în spațiu comercial (Sstud = 3139 mp) >    
 

3.2. Zonificarea funcţională a terenului studiat s-a evidenţiat în planşa Reglementări urbanistice,  
unde s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor în cadrul amplasamentului.  
 

     II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 

4.1. Obiectul activităţii preconizate a se desfăşura pe acest teren – supermarket (etapa I) – nu este  
de natură să afecteze integritatea mediului natural și construit. 
4.2.      Conform PUG aprobat și certificatului de urbanism nr. 66/15.11.2017, amplasamentul este 
situat în zona de protecție aferentă :  

- perimetrului zăcământului de sare și exploatare minieră 
- căii ferate (100 m) – „ZP.f” 
- LES 6 kV 
precum și în zona cu propunere amenajare intersecție. 

 

4.2. În zona studiată, nu s - au identificat obiecte de patrimoniu natural care să necesite luarea unor  
măsuri speciale pentru protejarea acestora. 
 
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR  SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC 

 
5.1.      Studiul geotehnic concluzionează pozitiv teritoriul studiat, ca fiind teren „bun de fundare” pentru  
construcţiile şi amenajările propuse necesare funcţiunii de bază, cu respectarea recomandărilor privind  
fundarea construcțiilor, evacuarea apelor pluviale, plantații, etc. 
 
5.2.      Toate lucrările de construire (clădiri, amenajări) propuse pentru zona studiată în PUZ vor fi                   
executate pe baza unor studii geotehnice detailate, verificate la cerinţa Af, cu respectarea prevederilor  
din Legea nr. 10/1995 cumodificările și completările ulterioare şi a normelor şi prescripţiilor tehnice 
specifice, referitoare la rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, siguranţa în exploatare, igiena şi 
sănătatea oamenilor, protecţia la foc şi protecţia mediului. 
 
 
 



 
5.3.      Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în 
zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de 
gaze, apa, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în 
condiţiile prevăzute în art. 11 din R.G.U. 
5.4.     Referitor la zonele cu regim special de protecție a infrastructurii feroviare publice, se vor respecta  
prevederile legale din OG nr. 12/1998, HG nr. 525/1996 rep., OMT nr. 158/1996. (vezi zona funcțională 
„căi de comunicație feroviară” – „CCf” din prezentul Regulament).   
              

III. ZONAREA FUNCTIONALA   

 

„IS”  – „ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII”                         
„CCr”– „ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ”  
„CCf”– „ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE FEROVIARĂ”  

 
IV.        PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR SI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE   

 

„IS” – „ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII” 
 

CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI  
 

Art. 1 - Tipuri  de subzone funcţionale  
- nu e cazul 

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  
- construcții comerciale  
- structuri de primire turistică  

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei  
- anexe aferente 
- circulaţii  
- utilităţi 
- zone verzi 

 

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

Art. 4 - Utilizări permise  
- spațiu comercial de tip supermarket 
- spații cazare 
- alei carosabile și pietonale, parcare 
- spații verzi amenajate  
- utilități, iluminat exterior, platforma gospodărească  
- împrejmuiri   
- panouri de publicitate comercială 

Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii   
- oricare din funcţiunile de la articolul anterior cu condiţia respectării zonelor de protecţie faţă de 

reţelele tehnico-edilitare și a obținerii avizelor de funcționare specifice construcțiilor comerciale și 
structurilor turistice (ISU, DSP, DSVSA și, după caz, Ministerul Turismului) 

Art. 6 - Utilizări interzise  
-   obiective care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia 
-   desfăşurarea unor activităţi poluante (produc zgomot, vibraţii, praf, radiaţii) şi care prezintă risc    
       tehnologic (impurifică apa, aerul, solul şi subsolul) 
- amplasarea construcţiilor cu alte destinaţii (dotări social – culturale, unități industriale, unități zootehnice,  

depozite deşeuri, unități de transporturi, etc.) 

 



 
Art. 7 - Interdicţii temporare  

- orice construcţie sau amenajare până la întocmirea unui studiu geotehnic aprofundat,verificat Af 
- oricare din construcţiile admise prezentate la articolul 4, în zona drumurilor ce necesită amenajare                 
       până la realizarea acestora 
-     autorizaţia de construire se va elibera după sau concomitent cu amenajarea spațiilor de circulație 
      (rutieră, pietonală, parcare) şi executarea reţelelor tehnico-edilitare aferente 

Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice fel de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare, conform avizelor 
- orice fel de construcţii care nu respectă normele sanitare în vigoare precum şi servituţile impuse 
- oricare din construcţiile admise prezentate la articolul 4, în zona destinată lărgirii străzii și amenajării  
      accesului în incintă, până la realizarea acestora conform studiului de circulaţie 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care  
      împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale   
Conform RGU, Anexa 3, pct. 3.2., respectiv pct. 3.9. 
- pentru toate categoriile de construcții comerciale se recomandă orientarea :  

- astfel încât să se asigure însorirea spațiilor pentru public și a birourilor  
- spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor și a spațiilor de preparare 

- pentru toate categoriile de construcții de turism se recomandă orientarea spre nord a spațiilor tehnice și a 
anexelor  

Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice  
        Aliniamentul a fost stabilit între 5,00 ÷ 4,60 m / ax DJ 102 ( str. 23 August) - profil „3 – 3”  
Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum  
           - 0,00 ÷ 4,40 m / aliniament (profil „3 – 3”) – numai în dreptul clădirii 
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei  

- 2,00 m / limita de N (spre propr. ROMTELECOM) 
- 1,00 m / celelalte laturi ale incintei (spre propr. SNCFR – domeniu public) 

 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Art. 13 - Accese carosabile  
 Conform RGU, Anexa nr. 4, pct. 4.3., respectiv pct. 4.10. : 
- pentru construcțiile comerciale :  
 - se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, persona  și aprovizionare 
 - în funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute : 
         - alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului 
         - platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile  
                      destinate consumatorilor 
- pentru construcțiile de turism : 

- vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de  
   întreținere  
-  numărul acceselor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea  
   obiectivului turistic  

Notă : În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice sau de servicii a  
persoanelor cu dificultăţi de deplasare.  

►În cazul terenului studiat, accesul în incintă (clădire și parcare) se va efectua dinspre str. 23 August 
(pentru detalii suplimentare vezi zona „căi de comunicație rutieră” – „CCr” din prezentul RLU) 
 



 
Art. 14 - Accese pietonale  
- toate construcţiile si amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru  pietoni 

corespunzătoare caracteristicilor acestora; 
- accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, 

cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranţe a deplasării, îndeosebi în relaţie cu 
circulaţia vehiculelor de orice categorie; 

- la autorizarea construcţiilor şi amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la 
construcţiile de lucrări şi amenajări independente pentru pietoni - se va aplica obligatoriu 
legislaţia privind deplasarea în condiţii de confort şi siguranţă precum şi exigenţele impuse de 
circulaţia persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare. 

 
Art. 15 – Parcaje  
           Conform R.G.U., Anexa nr. 5, pct. 5.3., respectiv pct. 5.10.  

 pentru construcții comerciale : 
- 1 loc parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de < 400 mp 

 pentru construcțiile de turism : 
- pentru toate categoriile de construcții de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcție de 

tipul de clădire și de categoria de confort, 1 – 4 locuri se parcare la 10 locuri de cazare. 
 

►În cazul de față, în incinta studiată și, parțial pe domeniul public al județului aflat în administrarea 
orașului Slănic, se vor amenaja : 

- 11 locuri (5,00 x 2,50 m), din care :  
o 6 pentru spațiul comercial  
o 5 pentru unitatea de cazare 

- 1 loc (5,00 x 3,50 m) pentru persoane cu dizabilități 
 

►Pentru amenajarea corespunzătoare a locurilor de parcare și asigurarea spațiilor de manevră, au 
fost / vor fi încheiate contracte de închiriere cu proprietarii terenurilor limitrofe, respectiv cu : 
- Compania Națională Căi Ferate „CFR” SA București – pentru suprafața de 430 mp teren (contract 
nr. 817/07.12.2017) 
- Consiliul Județean Prahova, contract de utilizare zonă drum - pentru suprafața de 42 mp teren 
 

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 

Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente  
- În zonă sunt rețele de energie electrică, apă, canalizare și telecomunicații. 

- Reţelele şi branşamentele se vor executa subteran, cu respectarea HGR nr. 490/2011 

 
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 
-     asigurarea agentului termic : încălzire electrică / surse nepoluante („energie verde”)  
 
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
         Conform art. 29 din RGU (citat) : 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt          
proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie termică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a  
statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 
  
 
 



 
         

       3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii 
 
Art. 19 - Parcelarea  
- nu se admit reparcelări în acest caz 
 
Art.20 - Înălţimea construcţiilor (existent) 
- Regim de înălţime : D+P+4+M (Hmax coamă = 23,00 m; Hmax streașină = 17,00 m) 
 
Art. 21 - Aspectul exterior al construcţiilor  
- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 
cerinţelor specifice zonei funcţionale şi de amplasare;                                                                                                                   
- culorile la faţade vor fi ponderate ca paletă cromatică (de preferinţă pastel, cu accente de culoare);            
se interzice utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;                                                                                       
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea princ ipală;                                                                                                                                                            
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, 
garajelor si anexelor; 

 
Art. 22 - Procentul de ocupare a terenului   

 POT maxim : 60 % 
 
Art. 221 - Coeficientul de utilizare a terenului 

 CUT maxim : 3,6 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri 
 
Art. 23 - Spaţii verzi şi plantate  
         Conform art. 34 din RGU şi Anexa 6, pct. 6.2., respectiv pct.6.7., sunt necesare :  
- 2 – 5 % din suprafața incintei, pentru construcții comerciale  
- minim 25 % din suprafața terenului, pentru construcții de turism 
 

►În cazul terenului studiat și dată fiind situația reală din teren, în etapa I-a, s-au prevăzut doar spațiile 
verzi aferente supermarketului (în procent de 2 %, respectiv 16,30 mp) amplasate spre zona CF. 
Pentru spațiile de cazare care vor fi definitivate în etapa II, procentul de spații verzi va fi asigurat prin 
realizarea unor „fațade și acoperișuri verzi”, perdele de vegetație și jardiniere florale la balcoane. 

  

Art. 24 - Împrejmuiri  
►În cazul terenului studiat : 
 - NU se vor executa împrejmuiri spre aliniamentul la DJ 102 (str. 23 August) 
 - Împrejmuirile laterale și posterioare pot fi opace, Hmax = 2,00 m  
 - Nu este permisa vopsirea împrejmuirilor în culori ţipătoare (stridente) și excese ornamentale 
(gen statuete cu animale, păsări, îngerași, etc) 
 - Toate împrejmuirile pot purta panouri de reclamă comercială, în condițiile legii  
 
 
 
 
 
 



 

„CCr” – „ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ” 

 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI  
 

Art. 1 - Tipuri  de subzone funcţionale  
- nu e cazul 

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  
-   construcţii şi amenajări pentru căi de comunicaţie rutieră  

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei  
-    mobilier urban aferent arterelor de circulaţie 
-    spaţii verzi, plantaţii de aliniament 
-    echipare edilitară 

                       
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

Art. 4 - Utilizări permise  
- căi de comunicaţie rutieră  
- refugii și treceri pietoni 
- reţele tehnico – edilitare 
- plantaţii de aliniament 

Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii   
- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie : 

o să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare 
o să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă) 

Art. 6 - Utilizări interzise  
- orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau 

extindere; 
- orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru : 

 lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse 

 modernizarea intersecţiilor 

 realizarea spaţiilor de parcare 
- pe terenurile vizibile din circulaţia publică rutieră se interzic :  

- depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate 
- amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate ,  
- terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri , etc. 

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări : 

 construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare 
impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente 

 panouri independente de reclamă publicitară 

 amenajări provizorii sau instalări de chioşcuri 

 obturarea cu mobilier urban a acceselor carosabile 

 staţionarea autovehiculelor în timpul construirii sau al exploatării 

Art. 7 - Interdicţii temporare  
- orice construcţie în zonele de interdicţie temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare 

intersecţii, modernizări de străzi existente, traversări, etc) prevăzute în documentaţia urbanistică 
- modernizarea drumurilor existente se va face pe baza unor documentaţii de specia litate cu 

respectarea profilurilor transversale stabilite prin PUZ  
Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice fel de construcţie care prin destinaţie, conformare, volumetrie şi estetică impietează asupra 

desfăşurării în bune condiţii a funcţiunii dominante : construcţii provizorii, chioşcuri, panouri 
publicitare, etc. 
 



 
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
     

Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale 
- nu e cazul 
Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice  
-     nu e cazul  
Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum  
- nu e cazul  
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei  
-     nu e cazul 
                                                                                                                                                                                                                                   
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

 
Art. 13 - Accese carosabile - se vor asigura accese carosabile cf art 25 RGU, pt pbiectivul analizat se 
va asigura acces din DJ102, str 23 August 
Art. 14 - Accese pietonale- idem art 13. 
 
 Având în vedere situația reală din teren, se vor menține profilele existente „1 – 1” și „3 – 3” 
(pentru str. 23 August / DJ 102), respectiv „4 – 4” (pentru str. Baia Baciului), astfel :  
- profil „1 – 1” existent și propus (13,40 – 13,90 m între aliniamente) – str. 23 August : 

- 9,50 – 10,00 m : parte carosabilă 
- 1,20 m (sp. verde) + 1,20 m (trotuar) + 1,50 m (sp. verde) – pe partea stângă 

- profil „3 – 3” existent și propus (14,00 – 15,90 m între aliniamente) – str. 23 August : 
- 8,40 m minim : parte carosabilă 
- 0.00 – 4,40 m : trotuar pe partea dreaptă 
- 1,00 – 1,30 m (sp. verde) + 1,80 m (trotuar) – pe partea stângă 

- profil „ 4 – 4” existent și propus (9,80 – 9,50 m între aliniamente) – str. Baia Baciului : 
- 5,00 m : parte carosabilă 
- 2,20 m : trotuar – pe partea dreaptă 
- 2,60 – 2,30 m : trotuar – pe partea stângă  

 
 Conform Studiului de circulație, în zona parcărilor aferente obiectivului se propune aplicarea 
profilului „2 – 2” propus ( 12,80 m-14,30 m intre aliniamente) 
 

- 10,00 – 9,70 m : parte carosabilă 
-  0,00 – 1,50 m (parcare) pe partea dreaptă 
- 1,00 – 1,30 m (sp. verde) + 1,80 m (trotuar), pe partea stângă 
 

 Amenajarea străzilor din zona studiată conform profilelor existente „1 – 1”, „3 – 3” și „4 – 4” 
care se mențin, precum și a profilului propus „2 – 2”,  nu necesită cedare de teren. 

 
Art. 15 – Parcaje  

- Parcajele aferente (spațiu comercial+unitate cazare) se vor asigura exclusiv în incintă 
(vezi articolul similar de la zona „IS”) 
 -     Este interzisă parcarea oricărui tip de autovehicul pe carosabilul DJ  102 (str. 23 August) 
 
 
 



 
   
3.3.  Reguli cu privire la echiparea edilitară 
Art. 16 – Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente 
- pe străzile din zonă sunt rețele de energie electrică, apă, canalizare și telefonie 
Art. 17 – Realizarea de rețele tehnico - edilitare 
- noile reţele tehnico - edilitare vor fi amplasate obligatoriu în subteran, conform HGR nr. 490/2011 
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
             Conform art. 29 din RGU 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate                     
publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie termică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a statului,                       
dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 

                      

3.4.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

Art. 19 – Parcelarea 
Art. 20 – Înălțimea construcțiilor 
Art. 21 – Aspectul exterior al construcțiilor 
Art. 22 – Procentul de ocupare al terenului 
Art. 221 – Coeficientul de ocupare al terenului 
- nu e cazul  
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri 
Art. 23 – Spații verzi 
- plantații de aliniament  
Art. 24 – Împrejmuiri 

- NU se vor executa împrejmuiri la DJ 192 / str. 23 August  
 

„CCf” – „ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ” 

 
 DEFINIȚII : 
 Conform prevederilor legale (OG nr. 12/1998, HG nr. 525/1996 rep., OMT nr. 158/1996) care  
reglementează zonele cu regim special de protecţie a infrastructurii feroviare publice, se definesc  
aceste zone şi se precizează condiţiile de construibilitate, restricţii şi permisiun i :  

- zona de siguranţă [OG nr. 12/1998, art. 29, alin. 2)] : cuprinde fâşiile de teren, în limita  
de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pt. amplasarea instalaţiilor de  
semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei  
trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului  

- zona de protecţie [OG nr. 12/1998, art. 29, alin. 4)] : cuprinde terenurile limitrofe, situate de o 
parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa CF, 
precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. 
 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI  
 

Art. 1 - Tipuri  de subzone funcţionale  
- nu e cazul 

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  
-   parcare aferentă obiectivului  din zona „IS”  

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei  
-   echipare edilitară 



 
 
 

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

Art. 4 - Utilizări permise  
- platforme 
                                                         

  În zona de protecție se permite :  
- executarea lucrărilor de orice fel, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor  

şi Infrastructurii [OG 12/1998, art. 29, alin 5)] şi OMT 158/1996, anexa 1) ;  
- executarea amenajărilor şi instalaţiilor de manipulare, de transvazare sau de depozitare a  

materialelor, substanţelor sau deşeurilor care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar 
putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, numai pe baza de 
studii privind implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de unităţi de proiectare 
autorizate, pe baza avizului Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. şi cu autorizaţia 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii [HG 525/1996, rep.; art. 20, alin. 7)] 

- cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul CNCF „C.F.R.”  
S.A., pentru lucrările de interes public, atât în intravilan cât şi în extravilan, numai cu avizul CNCF 
„C.F.R.” - S.A. şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii [HG 525/1996, rep.; art. 20, alin. 8)];  
 

În zona de protecție a infrastructurii feroviare, CFR S.A. are drept de amplasare temporară  
(OG nr. 12/1998, art. 29, art. 31 şi 32) : 

- materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor 
de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare 

- parazăpezi pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor. 
 
Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii   
      - cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. şi cu autorizaţia Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  

 
Art. 6 - Utilizări interzise  
 
 ● În zona de siguranţă (20 m), indiferent de proprietarul terenului :  

- amplasarea oricărei construcţii, reţele edilitare, cale de comunicaţie sau instalaţii în afara celor            
aparţinând infrastructurii feroviare. În cazurile în care în limitele zonei de siguranţă sunt cuprinse  
terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de uti litate publică,                     
în condiţiile legii. 
 
 ● În zona de protecţie (100 m) : 
 - amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau                  
înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare ; 
 - utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar  
putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară ;  
 - efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări  
sau afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de  
construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic ; 

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor  
de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare, a zonei de  
protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar. 

 



 
 

Art. 7 - Interdicţii permanente  
- construirea în zona de protecție numai cu Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. şi 

cu autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  
Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice fel de construcţie care prin destinaţie, conformare, volumetrie şi estetică impietează asupra 

desfăşurării în bune condiţii a funcţiunii dominante : construcţii provizorii, chioşcuri, panouri 
publicitare, etc. 

 
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale  
- nu e cazul 
Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice  
- nu e cazul 

Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum 
- nu e cazul 
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei  
- nu e cazul 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art. 13 – Accese carosabile 
Art. 14 – Accese pietonale 
- dinspre zona căii ferate și dinspre străzile existente 
Art. 15 – Parcaje  
- aferente funcțiunii dominante 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente  
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 
- sunt admise în situația executării de construcții / amenajări care necesită asigurarea cu utilități 
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
          Conform art. 29 din RGU 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt                        
proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie termică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a                      
statului, dacă legea nu dispune altfel. 

(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 

 
3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

Art. 19 – Parcelarea 
- nu sunt permise dezmembrări 
Art. 20 – Înălțimea construcțiilor 
Art. 21 – Aspectul exterior al construcțiilor 
- nu e cazul 
Art. 22 – Procentul de ocupare a terenului 
Art. 221 – Coeficientul de utilizare a terenului 
- nu e cazul (sunt admise numai platforme) 
 



 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri 
 
Art. 23 – Spații verzi 
- 20 % din terenul aferent zonei căi ferate 
 
Art. 24 –  Împrejmuiri 
- cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor  
  şi Infrastructurii  
 
 
V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 
            

 UTR nr. 16 A        Întocmit,   

                                                                                                                arh. Andreea Aluchi 

                                
              

                   





 

BILANł TERITORIAL EXISTENT TEREN STUDIAT - pe zone funcŃionale, conform PUG : 
 

Destinația funcțională    mp     % 

- „zona centrală” – „C”, sbz. „locuinŃe cu regim de înălțime peste 3 niveluri 
şi funcŃiuni complementare” – „LI” 

   814   25,93     

- „zona căi de comunicaŃie” – „Cc”, sbz. „rutieră” – „Ccr”   1895   60,37 
- „zona căi de comunicaŃie” – „Cc”, sbz. „feroviară” – „Ccf”    430   13,70 
Total teren studiat  3139 100,00 
 



BILANł TERITORIAL PROPUS TEREN STUDIAT - pe zone funcŃionale : 
 

Destinația funcțională     mp     % 
- „zonă instituții și servicii” – „IS”    814    25,93     
- „zonă căi de comunicaŃie rutieră rutieră” – „Ccr”   1895   60,37 
- „zonă căi de comunicație feroviară” – „Ccf”    430   13,70 
Total teren studiat  3139 100,00 
 

BILANł TERITORIAL COMPARATIV TEREN STUDIAT - pe zone funcŃionale : 
 
    EXISTENT    PROPUS 
Destinația   mp    %  mp     % 
- zona „LI”   814   25,93   -      - 
- zona „IS”     -      -   814   25,93 
- zona „Ccr” 1895   60,37 1895   60,37 
- zona „Ccf”   430   13,70   430   13,70 
Total studiat  3139 100,00 3139 100,00 

 
BILANł TERITORIAL PROPUS – posibilități de ocupare a incintei : 

 
TOTAL INCINTĂ  814,00   100 % 
- construcții (maxim)  569,80    70      
- circulații, parcare  227,90    28 
- spații verzi amenajate   16,30      2 
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