
S.C. BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN S.R.L.
B-dul Revoluţiei 24C, Alba Iulia, Jud. Alba
tel/fax:0258-833.506; mobil:0721.206.973
birou@bpfleschin.ro, www.bpfleschin.ro

                                                                                                                                                              

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. Dispozitii generale
1. Rolul Regulamentului local de urbanism
2. Baza legala a elaborarii 
3. Domeniu de aplicare

II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor la nivelul teritoriului studiat
4.  Reguli  cu  privire  la  pastrarea  integritatii  mediului  si  protejarea  patrimoniului  natural  si

construit
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara 
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii 
10.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

III. Zonificarea functionala 
11.Unitati si subunitati  functionale

IV.Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale din zona studiata
V - Zona spatiilor plantate, agrement si sport 
CA - Zona cai de comunicatie rutiera

V. Unitati teritoriale de referinta
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             I. Dispozitii generale:  

1. Rolul Regulamentului Local  de Urbanism 
1.1. Regulamentul  local   de  urbanism  stabileste  la  aplicarea  legii,  regulile  de  ocupare  a

terenurilor si amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora.
1.2. Planul  de  amenajare  a  teritoriului  sau,  dupa caz,  planurile  urbanistice  si  regulamentele

locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor.
1.3. La baza elaborarii Regulamentului local de urbanism stau in principiu Legea nr.50/91, legea

nr.350/2001; HGR 525/96 si reglementarea tehnica  indicativ: GM-007-2000.

2. Baza legala de  elaborare a Regulamentului Local de Urbanism
2.1. Regulamentul local de urbanism pentru zona studiata din municipiul Blaj, se elaboreaza in

conformitate cu Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executarii constructiilor si unele
masuri  pentru  realizarea  locuintelor,  cu  Legea   nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  si
reglementarile  tehnice: indicativ GM-007-2000 si indicativ GM -010-2000, precum si cu celalalte acte
legislative specifice sau complementare domeniului printre  care, se mentioneaza:

•Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar
•Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica
•Legea nr. 10/1995 republicata  privind calitatea in constructii
•Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului
•Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara
•Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare
•Legea nr. 41 / 1995 – privind protectia patrimoniului national 
•Legea nr. 54 / 1998- privind circulatia  juridica a terenurilor
•Legea apelor nr.107/1996
•Ordin 119/2014- normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

3. Domeniul de aplicare
3.1. Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor

si amenajarilor, amplasate pe orice categorie de terenuri  in intravilan, delimitate conform legii, precum
si tuturor constructiilor indiferent de destinatia acestora.

Planul  Urbanistic  Zonal  are  caracter  de reglementare  specifica detaliata  si  asigura  corelarea
dezvoltarilor urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General al zonei delimitate  din
teritoriul localitatii.

Planul Urbanistic zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:
• organizarea retelei stradale;
• organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
• modul de utilizare al terenurilor;
• dezvoltarea infrastructurii edilitare;
• statutul juridic si circulatia terenurilor.
Domeniul  de  aplicare  al  Regulametului  Local  de  Urbanism  va  fi  zona  situata  intravilanul

municipiului Blaj, pe malul drept al Tarnavei Mari.

             II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor la nivelul teritoriului studiat  
4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

In conformitate cu regulamentul general de urbanism
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

In conformitate cu regulamentul general de urbanism
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6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
In conformitate cu regulamentul general de urbanism

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
In conformitate cu regulamentul general de urbanism

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara
In conformitate cu regulamentul general de urbanism

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
In conformitate cu regulamentul general de urbanism

10.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.
In conformitate cu regulamentul general de urbanism

             III. Zonificarea functionala:  
11. Unitati si subunitati  functionale
(1) Unitatile functionale din Regulamentul local de urbanism sunt puse in evidenta in plansa de 

REGLEMENTARI a PUZ-ului.
(2) Subunitatile functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate.
(3) Zona studiata care face obiectul regulamentului local de urbanism are urmatoarele unitati si

subunitati functionale:
V - Zona spatiilor plantate, agrement si sport

CA - Zona cai de comunicatie rutiera

(4)  Intregul  sit,  aflat  in  proprietatea  UAT municipiul  Blaj,  in  care  urmeaza  sa  se  realizeze
investitia propusa, este incadrat in V - Zona spatiilor plantate, agrement si sport.

             IV. Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale  
                                                                                                              
V – ZONA SPATIILOR PLANTATE, AGREMENT SI SPORT

Vc – Subzona constructiilor complexe sportive
Vzv – Subzona spatiilor plantate
Vca-a – Subzona circulatii auto
Vca-p – Subzona circulatii pietonale

V – zona spatiilor plantate, agrement si sport
Functiunea dominanta  de zona pentru agrement -  baze sportive – publice sau private cu acces

public limitat (accesul publicului este permis dupa un orar prestabilit, pe bza de taxa.
Autorizarea in zona a constructiilor se va face cu respectarea si corelarea atat a regulilor de baza

privind ocuparea terenului cat si a celor privind amplasarea si conformarea costructiilor.
1. Generalitati
Articolul 1 -Tipuri de subzone functionale 
V – zona spatiilor plantate, agrement si sport - este impartita in urmatoarele subzone functionale:

Vc – Subzona constructiilor complexe sportive
Vzv – Subzona spatiilor plantate
Vca-a – Subzona circulatii auto
Vca-p – Subzona circulatii pietonale

Articolul 2 - Functiunea dominanta a zonei 
Zona spatilor verzi destinata agrementului si cladirilor pentru sport.

Articolul 3 - Functiuni complementare admise zonei 
-se respecta prevederile art. 14 din R.G. 
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2. Utilizare functionala
Articolul 4 - Utilizari permise  

• plantaţii înalte, medii şi joase;
• sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo;
• mobilier  urban,  amenajări  pentru  jocacă,  odihnă,  sport  si  alte  activităţi  în  aer  liber

compatibile;
• edicule, componente ale amenajării peisagere;
• construcţii pentru activităţi culturale, alimentaţie publică si activitati sportive;
• grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere, vestiare, spatii tehnice.
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în

conformitate cu necesităţile actuale.
Articolul 5 - Utilizari permise cu conditii

Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme
pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.

Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de
asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile
existente.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul
respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă
poluare fonică sau de altă natură.
Articolul 6 - Interdictii temporale

Nu este cazul
Articolul 7 - Interdictie permanenta

Orice utilizări, altele decât cele mentionate anterior.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările

din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

In zonele libere stabilirea configuratiei urbane si implicit a regimului de aliniere se va face pe
baza prezentului P.U.Z.

Retragerea  constructiilor  fata  de  aliniament  are  la  baza  ratiunii  functionale,  estetice  sau
ecologice (protectia contra zgomotelor si nocivitatilor).
3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Articolul 8 - Orientarea fata de punctele cardinale 

-va respecta prevederile art. 17 din R.G.
Articolul 9 - Amplasarea fata de drumurile publice 

-va respecta prevederile art. 18 din R.G.
Articolul 10 - Amplasarea fata de aliniament

-se va autoriza cu respectare distantei minime obligatorii admise notate in metri pentru fiecare
zona pe plansa de REGLEMENTARI urbanistice.

* termenul de distanta minima nu impune aliniera costructiilor la aceasta limita, ca urmare se
admite amplasarea constructiilor in adancimea loturilor la distanta mai mare decat valoarea minima
explicitata in plansa U2.

Astfel,  constructiile  noi  se  vor  amplasa  cu  o  retragere  de  minim  15m  fata  de  limita  de
proprietate, pentru latura de nord (unde situl aflat in proprietatea UAT municipiul Blaj se invecineaza
cu faleza – zona pietonal, ocazional carosabila)
Articolul 11 - Amplasarea in interiorul parcelei

- se respecta prevederile art. 24 din R.G  cu precizarea ca :toate constructiile se vor executa intre
limitele  retragerilor  fata  de aliniamente  si  cu  respectarea  distantelor  impuse de  codul  civil  fata  de
celelalte laturi ale parcelei.
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3.2.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Articolul 12 - Accese carosabile

-se respecta prevederile art. 25 din R.G.
Articolul 13 - Accese pietonale

- se respecta prevederile art. 26 din R.G.
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice

–  agregate  compactate,  pavaje  din  piatră  naturală  etc.  Este  admisibilă  folosirea  de  îmbrăcăminţi
asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine
aleilor din agregate compactate.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico- edilitara

Toate utilităţile se vor asigura prin racordare la reţelele edilitare publice sau vor avea rezolvari
independente. Se va  da  o atenţie  deosebită  iluminatului  public,  ce  va  face  obiectul  unor  studii  de
specialitate. Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul

public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
Articolul 14 - Racordarea la retelele tehnico - edilitare existente 

- se respecta art. 27 din R.G.
Articolul 15 - Realizarea de retele tehnico- edilitare 

-se respecta art. 28 din R.G. 
Articolul 16 - Proprietatea  publica asupra retelelor tehnico - edilitare 

- se respecta art. 29 din R.G. 
3.4.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor
Articolul 17 - Parcelarea 

-se respecta art. 30 din R.G.-dupa caz
Articolul 18 - Inaltimea constructiilor 

-se respecta art. 31 din R.G.cu precizarea :
Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă/atic nu va depăşi 14 m (fata de terenul sistematizat) şi
respectiv  P+1.  Se  admit  nivele  parţiale  (supante,  mezanine)  cu  condiţia  încadrării  în  înălţimea  la
cornişă/atic reglementată.
Articolul 19 - Aspectul exterior al constructiilor

- va respecta art. 32 din R.G.cu precizarea:
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine

funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi
peisajului urban.

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. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice
realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Articolul 20 - Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) si coeficientul de utilizare a terenului
(C.U.T.):

P.O.T  propus 27% POT Maxim 30%
C.U.T. propus 0,6 CUT Maxim 0,9

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri
Articolul 21 - Parcaje

-respecta  prevederile  art.  33 din R.G.U. Si  Hotararea Consiliului  Local  privind numarul  de
parcaje.
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Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de parcare
pentru  personal,  pentru  public  şi  pentru  sportivi,  în  funcţie  de  capacitatea  construcţiei.  Se  impune
minim 1 loc de parcare la 20 de persoane.
Articolul 22 - Spatii verzi si plantate 

- se respecta art. 34 din R.G.
Se conservă,  de regulă,  actuala  structură  a  spaţiilor  verzi,  a  sistemului  de alei  şi  platforme.

Intervenţii importante asupra spaţiilor verzi şi a sistemului de alei şi platforme se vor realiza numai pe
bază de studii dendrologice şi peisagere, în contextul conservării caracterelor specifice, pe baza unui
PUD.

Suprafaţa  spaţiilor  verzi  propriu-zise,  organizate  pe solul  natural  vor  ocupa minim 60% din
suprafaţa totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele
având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un
pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
Articolul 23 - Imprejmuirile
-se respecta art. 35 din R.G.

Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea
perimetrală a unor garduri vii.

Imprejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăţi  private vor fi de tip opac, cu înălţimea
maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită.

V. Unitati teritoriale de referinta
Acestea reprezinta suportul grafic din regulament.
UTR-urile, reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUZ,

se  delimiteaza  conventional  pe  baza  criteriilor  de  omogenitate  morfologica  si  functionala.  Ele  se
contureaza  prin  strazi  si  limite  cadastrale,pe  baza  functiunii  predominante  ce  permite  stabilirea
categoriilor de interventie.

Stabilirea UTR-urilor pe zone functionale s-a facut in cadrul PUG.
In cadrul PUZ, UTR-ul  V – Zona spatiilor plantate (UTR in care este amplast  in intregime

terenul  apartinand UAT municipiul  Blaj,  pe care se realizeaza investitia  propusa – sala  polivalenta
pentru sport) se preia ca atare si se delimiteaza pe unitati si subunitati functionale.

Sef proiect, Intocmit,
arh. Stelian FLESCHIN arh. Karina MAN
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