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REGLAMENT LOCAL DE URBANISM  

 
 
 

1. GENERALITĂȚI 
 
 Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin 

care se detaliază, sub forma unor norme tehnice si juridice, modul de realizare a construcțiilor si 
prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor situate pe parcela identificate prin extrasul de 
carte funciara cu  
C.F. nr 362979 S = 123 218.00 mp 
C.F. nr 360373 S = 7 568.00 mp   
C.F. nr 360374 S = 4 095.00 mp 

 
 Suprafața totala reglementata de prezenta documentație urbanistica este de 134 881 mp. 
                       
 Se vor constitui unități teritoriale de referință, denumite in continuare UTR, conform Planșei de 
Reglementari urbanistice aferente prezentei documentații urbanistice. 
UTR vor fi denumite astfel: UTR LI, UTR LC, UTR M, UTR ZV. 
Regulile pentru fiecare UTR sunt detaliate in continuare. 

 
2. Regulament pentru Unitățile teritoriale de referință 

 
2.1.  UTR Li - Locuințe individuale si colective mici 

 
  Art.1. Utilizări admise:  

- Locuințe individuale mici si medii cu maxim 2 apartamente în regim de construire, înșiruit, cuplat 
sau izolat;  

- Echipamente specifice zonei rezidențiale;  
- Garaje, filegorii, împrejmuiri, plantații; amenajări exterioare. 

 
 Art.2. Utilizări admise cu condiționări 
Se admit servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu 
depășească 250 mp ADC(aria desfășurată totala construita), să nu genereze transporturi grele, să nu 
atragă mai mult de 5 autoturisme/zi, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 
și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție. 

 
 Art.3. Utilizări interzise 
Se interzic orice construcții funcțiuni in afara celor menționate la Art. 1 si Art.2. 
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 Art.4. Caracteristici ale parcelelor (forme, suprafețe, dimensiuni) 
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții: locuințe izolate – front minim 
12m, suprafață minima 300mp; locuințe cuplate – front minim 10m, suprafață minima 250mp; locuințe 
înșiruite – front minim 8m, suprafață minima 150mp. 
Pot exista excepții referitoare la frontul stradal pentru parcelele cu construcții izolate, acesta poate sa fie 
minim 10m dar lățimea parcelei nu va fi mai mica de 12m,  
Această excepție se va aplica pentru parcele de colt sau in capătul străzilor de tip fundătura.  
 
 Art.5. Amplasarea cladirilor fata de aliniament 
Construcțiile vor fi retrase față de aliniament cu minim 5,0 m. 
Se admite construirea pe aliniament a garajelor cu condiția sa nu depășească înălțimea maxima de 
3,00m  si 6m din lățimea frontului ,  sa nu obtureze sau afecteze fațadele clădiri ci va trebui sa se 
înregistreze in același stil arhitectural, să nu se  lase calcane vizibile; 
Garajele vor putea avea perete comun cu construcția principala. 
 
 Art.6. Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate 
cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi; 
Clădirile construite în regim cuplat se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage 
față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin  de 2.0 metri conform Codului Civil; 
Clădirile construite în regim izolat se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin 2.0 
metri conform Codului Civil; 
Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi nu mai puțin de 6.0 metri. 
Se permite prin excepție lipirea pe limita posterioară a unor construcții de tip anexe, construcții 
secundare, cu condiția ca înălțimea maxima a acestora să nu depășească 3,50m 
Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform 
normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525 / 1996 cu 
modificările si completările ulterioare și Ordinului Ministrului Sănătății 119/2014. 
 

Art.7. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă 
Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei 
mai înalte pentru fațadele cu camere locuibile.  
Distanța se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puțin de 3.0 metri, dacă fronturile opuse nu au 
camere locuibile. 
 
 Art.8. Circulații si accese 
Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0  metri lățime dintr-o 
circulație publică sau privata direct sau prin servitute. 
 
 Art.9. Staționarea autovehiculelor 
Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. 
 
 Art.10. Înălțimea maxima admisa a clădirilor  
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Înălțimea maximă a clădirilor va fi S/D+P+1e/M(Er) - 10metri înălțimea maxima la coama. 
 
 Art.11. Aspectul exterior al clădirilor 
Construcțiile vor avea arhitectură cu finisaje moderne si calitative. Se interzice folosirea azbocimentului și 
a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 
Clădirile situate pe parcele de colț vor întoarce fațade spre ambele străzi. 
 
 Art.12. Conditii de echipare edilitara 
Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; branşamentele vor fi realizate 
îngropat. Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se 
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV. 

 
 Art.13. Spatii libere si spatii plantate 
Este obilgatorie plantarea minim a unui arbore de dimensiuni medii (cu dimensiunea coronamentului 
cuprins intre 3 si 5m) pentru fiecare 100mp de teren liber.  
Se va asigura un procent de 35%, din suprafața parcelei, ca fiind spatii verzi libere si/sau plantate. 
Se vor respecta cerințele HCLM Arad 572 din 26.10.2022 Regulamentului pentru asigurarea suprafeței 
minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad. 
Menționam câteva cerințe si formule de calcul ale HCLM Arad 572 din 26.10.2022 după cum urmeaza: 
Construcții de locuințe unifamiliale se vor respecta următoarele cerințe 

 
 
Suprafața minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului (%)  
- formulă de calcul:  
Sv = St x P%  
Unde,  
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului  
St = Suprafața terenului  
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament  
Exemplu: 1000 mp (St) x 30%(P%) = 300 mp (Sv) 
Numărul de arbori plantați raportați la suprafața minimă de spațiu verde (buc / mp) 
- formulă de calcul: 
Narbori = Sv : Smp 

HGR 525/1996 
pentru aprobarea 
Regulamentului 
general de 
urbanism (Anexa 
nr. 6) 

Suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
raportată la 
suprafața 
terenului (%) 

Numărul de 
arbori plantați 
raportați la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(buc / mp) 

Suprafață 
acoperită cu 
plante perene 
raportată la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(%) 

Suprafață 
minimă 
înierbată 
raportată la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(%) 

Arbori plantați în 
spațiile destinate 
parcării raportați la 
numărul locurilor de 
parcare amenajate 
(buc 
/ locuri de 
parcare) 

2 mp/locuitor 35 1 / 50 35 35 - 
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Unde, 
Narbori = Număr arbori plantați la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
Smp = Suprafață exprimată în metri pătrați 
Exemplu: 2000mp (Sv): 50mp (Smp) = 40 buc (Narbori) 
Măsuri compensatorii pentru atingerea suprafeței necesare de spații verzi 
- prin măsuri compensatorii (mc) se înteleg structurile verticale vegetale (pereți înierbați) dar și terase 
orizontale înierbate 
- aceste măsuri compensatorii nu pot depășii un cunatum de 50% din suprafața necesară 
formulă de calcul: 
Sv = St x P% 
Unde, 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
St = Suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Mc= măsuri compensatorii 
Exemplu: 1000 mp (St) x 30% (P%) = 300 mp (Sv) 
Calcul măsuri compensatorii (mc) 
Exemplu:1000 mp (St) x 30% (P%) = 300 mp (Sv) x 50%= 150mp (mc) 
Suprafață acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde(%) 
- formulă de calcul: 
Sp = Sv x P% 
Unde, 
Sp = Suprafața acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Exemplu: 1000 mp (Sv) x 30%(P%) = 300 mp (Sp) 
- Se înțelege prin suprafață acoperită cu plante perene, o zonă formată din plante perene și arbuști, care 
la maturitate vor forma o compoziție vegetală compactă și complexă; 
- Solul poate fi acoperit în acest caz cu materiale precum mulci, scoarță sau pietriș; 
Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%) 
- formulă de calcul: 
Sî = Sv x P% 
Unde, 
Sî = Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Exemplu: 1000 mp (St) x 30%(P%) = 300 mp (Sv) 
- Se întelege prin suprafață înierbată, o suprafată acoperită cu specii ierbacee (amestec de gazon, trifoi 
pitic sau pajiște din amestecuri de plante perene); 
Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportați la numărul locurilor de parcare amenajate (buc / 
locuri de parcare) 
- formulă de calcul: 
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Ap = Np : Lp 
Unde, 
Ap = Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportați la numărul locurilor de parcare amenajate 
Np = Numărul total de locuri de parcare amenajate 
Lp = Locuri parcare 
Exemplu: 100 (Np) : 6 (Lp) = 16,7 (Ap) 
- Alveolele de plantare pentru arborii propuși în zona de parcare vor avea dimensiunea interioară de 
minim 1,50 m x 1,50 m; 
- Se va avea în vedere ca arborii plantați, la maturitate să asigure umbrirea locurilor de parcare 
amenajate; 

 
 Art.14. Imprejmuiri  
Imprejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri din care un soclu opac de  max. 0,60m 
şi o parte transparentă care poate fi dublată  cu gard viu. 
Imprejmuirile spre limitele de separare ale parcelelor cu înălţime de maxima de 2.5 m. 
 
 Art.15. Incicatori urbanistici. 
POT maxim = 40%. CUT maxim = 1,20  
 
 Art.16. Lucrări de unificare și parcelare 
 Se permite unificarea și/sau dezmembrare ulterioara a parcelelor cu respectarea raportului 
adâncime mai mare sau cel puțin egala cu lățimea parcelei. 
 

2.2.  UTR LC - Locuinţe colective înalte cu dotari si spatii pentru 
servicii sau comerciale la parter. 

 
Art.1. Utilizari admise:  

Locuinţe colective cu apartamente, garaje, parcari, puncte gospodaresti, utilitati aferente locuintelor 
colective, amenajari exterioare, plantatii. 
 

Art.2. Utilizari atmise cu condiționări 
Se admit spatii comerciale mici, cabinete medicale si alte dotari sau servicii in spatii situate la primul nivel 
a imobilelor de locuit. 
 

Art.3. Utilizari interzise 
Se interzic orice constructii funcţiuni in afara celor mentionate la Art. 1 si Art.2. 
Se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru 
locatari. Se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor 
 
 Art.4. Caracteristici ale parcelelor (forme, suprafete, dimensiuni) 
Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi 
grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor 
circulaţii private. 
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Parcelarea ulterioara a fost stabilita conform pieselor desenate. Se permite dezmembrarea și unificarea 
ulterioara a terenurilor.  
Sunt considerate loturi construibile și loturile care au adâncimea parcelei mai mica decât  latimea 
parcelei perimetral zonei UTR ZV. Aceasta dispunere a parcelelor este propusa pentru a valorifica 
ambientul propus. 
 
 Art.5. Amplasarea cladirilor fata de aliniament 
Clădirile se vor dispune în regim închis, cuplat sau izolat şi se vor retrage de la frontul stradal cu minim 
5.0 metri. Distanța intre cladiri va fi minim înălțimea celei mai inalte clădiri masurata de la CTS  pana la 
cornisa de la ultimul etaj complet permitand realizarea de etaje retrase la cladiri 

 
 Art. 6. Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage de la limitele laterale si posterioare cu minim 5.0 metri. 
 

 
 Art. 8. Aplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela 
Între faţadele spre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală sau mai mare cu jumatate din 
înălţimea clădirii celei mai înalte. 
Distanța se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puțin de 3.0 metri, dacă fronturile opuse nu au 
camere locuibile. 
 
 Art.9. Restricții cu caracter special 

Conform Ordinul ANRE nr. 239/2019 si Legii 123/2012 zona de protectie si de siguranta a LEA 
110kV este 37m si pentru Statia de transformare 110/20/6kV este 20m; 

NU SE VOR AMPLASA CLADIRI ÎN CULOARUL LINIEI DE 110kV (37m), adica 18,5m dist. mas. de la 
axul LEA ex. stânga-dreapta, respectiv 20m de la imprejmuirea Statiei pe fiecare latura a acesteia, cf. 
adresei SPLAB nr. 119637/16.06.2020; 

Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea rețelelor electrice de distribuție, se 
interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa îngrădească, prin execuția de împrejmuire, prin 
construcții ori prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de distribuție. 

Dist. min. de apropiere mas. pe oriz. între axul LEA 110kV ex. si cel mai apropiat elem. al 
constructiei cu pericol de incendiu, va fi de 1,5 ori înaltimea deasupra solului a celui mai înalt stâlpdin 
zona de apropiere, cf. NTE 003/04/00; 

Dist. de siguranta mas. în plan oriz. între traseul cablului electric (LES 20kV, LES 0,4kV) si cel mai 
apropiat elem. al fundatiilor propuse, va fi de min. 0,6 m cf. NTE 007/08/00; 

Dist. min. mas. pe verticala în zona LEA, între cond. inferior al LEA si partea carosabila dupa 
amenajarea terenului va fi 7m, NTE 003/04/00; 

Stâlpii LEA 0,4 kV se vor mentine la min. 0,2 m fata de bordura la traversare si apropiere; 
Dist. de sig. (apropiere) între bordura drumului spre trotuar si LES ex. sa se mentine la min. 0,5m 

iar la traversare dist. mas. în ax drum va fi min 1m; Tubul de protectie va depasi bordura cu cca. 0,5 m; 
Dist. min. mas. pe oriz. (TRAVERSARE) între armaturile metalice supraterane ale conductei de apa 

subterana, robinete, refulatoare, vane, etc. si fundatia stp. LEA 0,4kV va fi egala cu înaltimea stp. (PE 
106/2003); 
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Dist. min. mas. pe oriz. între conducta subterana de apa pr. si cea mai apropiata fundatie sau 
priza de pamânt a unui stâlp LEA 110kV, LEA 20kV ex., sa fie 2m, cf. NTE 003/04/00; 

Dist. de sig. mas. în plan oriz., (APROPIERE) între conducta subterana de apa, canal pr. si LES 
20kV ex. va fi min. 0,5m (0,6m pt. adâncimi &gt; 1,5m de pozare a conductei de apa), cf. NTE007/08/00; 

Dist. de siguranta mas. în plan vertical, (INTERSECTIE) între conducta subterana de apa, canal pr. 
si LES 20kV ex. va fi min. 0,25m, NTE 007/08/00; 

 Dist. min. pe oriz. între peretele conductei subterana de distrib. gaz pr. si cea mai apropiata 
fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA ex., va fi min. 5 m, cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003; 

Dist. min. de APROPIERE pe oriz. între armaturile metalice supraterane ale conductei subterane 
de apa, gaz (robinete, regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA ex., respectiv baza stâlpilor la 
TRAVERSARE, va fi egala cu înaltimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiereplus 
3m, NTE 003/04/00; 

La TRAVERSARE conducta de gaz va supratraversa LES ex.. În caz contrar, conducta de gaz se va 
proteja în tub de protectie pe o lung. de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevazut la 
capete cu rasuflatori, cf. I6. Unghiul min. de traversare este de 60°. Dist. de sig. în plan vert. va fi min. 
0,25m, cf. NTE 007/08/00; 

Dist. de sig. în plan oriz., la apropiere, între peretele conductei subterane de gaz si LES, va fi min. 
0,6m. Dist. de apropiere se va mari la 1,5 m daca LES este protejat în tub, NTE 007/08/00; 

 
 Art. 10. Circulatii si accese 
Clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică fie direct, sau prin 
servitute 
 Curțile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 mp și închise pe toate laturile de 
construcție, situate la nivelul terenului sau ai circulațiilor carosabile adiacente ori la o diferență de nivel 
mai mică de 0,50 m fața de aceste circulații, se prevăd obligatoriu cu accese carosabile pentru 
autospecialele de intervenție în caz de incendiu, cu gabarite de minim 3,80 m lățime și 4,20 m înălțime. 
 Pentru curțile interioare menționate, situate la diferențe mai mari de 0,50 m (fără acces carosabil) 
se asigură numai acces pentru personalul de intervenție (treceri pietonale), cu lățime de min. 1,50 m și 
înălțime de 1,90 m. 
 
 Art. 11. Stationare autovehicolelor 
Staţionarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spaţiilor publice, pe parcela sau in parcaje situate la 
maxim 500m distanta. 
Se va asigura minim un loc de parcare pentru fiecare apartament. Pentru spatii cu alta destinatie decât 
cea rezidentiala se va asigura minim un loc de parcare pentru 50mp de arie utila. 
 
 Art.11. Inaltimea maxima admisa a cladirilor  
Inălţimea maximă admisibilă este S/D+P+10+Eretras; se admit suplimentar maxim doua niveluri retrase 
(H maxim = 45metri ). Numarul de niveluri subterane nu este limitat. 
 
 Art.12. Aspectul exterior al cladirilor 
Constructiile vor avea arhitectură şi finisaje moderne. 
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 Art.13. Conditii de echipare edilitara 
Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; branşamentele vor fi realizate 
îngropat. Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se 
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV. 
 
 Art. 14. Spatii libere si spatii plantate 
Terenul liber rămas în afara circulaţiilor, parcajelor şi trotuarelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 
mp. 
Se permite amenajarea gradinilor ingradite la sol apartinand apartamentelor de la primul nivel. 
Se vor asigura minim 25% spatii verzi libere si/sau plantate, din suprafata totala a UTR Lc, dar suprafata 
ocupata de spatii verzi nu va fi mai mica de Sv, 

unde 
Sv = Nr. persoane x 2m2  ** 

La calculul suprafețelor verzi se include si zona inclusa in UTR ZV  cu condiția ca minim jumătate  din 
suprafața de spațiu verde necesara sa fie asigurata pe parcela; 
Se vor respecta cerințele HCLM Arad 572 din 26.10.2022 Regulamentului pentru asigurarea suprafeței 
minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad. 
Menționam câteva cerințe si formule de calcul ale HCLM Arad 572 din 26.10.2022 după cum urmează: 
Construcții de locuințe unifamiliale se vor respecta următoarele cerințe 
HGR 525/1996 
pentru aprobarea 
Regulamentului 
general de 
urbanism (Anexa 
nr. 6) 

Suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
raportată la 
suprafața 
terenului (%) 

Numărul de 
arbori plantați 
raportați la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(buc / mp) 

Suprafață 
acoperită cu 
plante perene 
raportată la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(%) 

Suprafață 
minimă 
înierbată 
raportată la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(%) 

Arbori plantați în 
spațiile destinate 
parcării 
raportați la 
numărul locurilor 
de parcare 
amenajate (buc 
/ locuri de 
parcare) 

2 mp/locuitor 25 1 / 50 25 25 1/10 
 
Suprafața minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului (%)  
- formulă de calcul:  
Sv = St x P%  
Unde,  
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului  
St = Suprafața terenului  
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament  
Exemplu: 1000 mp (St) x 30%(P%) = 300 mp (Sv) 
Numărul de arbori plantați raportați la suprafața minimă de spațiu verde (buc / mp) 
- formulă de calcul: 
Narbori = Sv : Smp 

 
**Conform cu - HOTARÂREA GUVERNULUI Nr. 525/1996*)pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 
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Unde, 
Narbori = Număr arbori plantați la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
Smp = Suprafață exprimată în metri pătrați 
Exemplu: 2000mp (Sv): 50mp (Smp) = 40 buc (Narbori) 
Măsuri compensatorii pentru atingerea suprafeței necesare de spații verzi 
- prin măsuri compensatorii (mc) se înteleg structurile verticale vegetale (pereți înierbați) dar și terase 
orizontale înierbate 
- aceste măsuri compensatorii nu pot depășii un cunatum de 50% din suprafața necesară 
formulă de calcul: 
Sv = St x P% 
Unde, 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
St = Suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Mc= măsuri compensatorii 
Exemplu: 1000 mp (St) x 30% (P%) = 300 mp (Sv) 
Calcul măsuri compensatorii (mc) 
Exemplu:1000 mp (St) x 30% (P%) = 300 mp (Sv) x 50%= 150mp (mc) 
Suprafață acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde(%) 
- formulă de calcul: 
Sp = Sv x P% 
Unde, 
Sp = Suprafața acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Exemplu: 1000 mp (Sv) x 30%(P%) = 300 mp (Sp) 
- Se înțelege prin suprafață acoperită cu plante perene, o zonă formată din plante perene și arbuști, care 
la maturitate vor forma o compoziție vegetală compactă și complexă; 
- Solul poate fi acoperit în acest caz cu materiale precum mulci, scoarță sau pietriș; 
Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%) 
- formulă de calcul: 
Sî = Sv x P% 
Unde, 
Sî = Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Exemplu: 1000 mp (St) x 30%(P%) = 300 mp (Sv) 
- Se întelege prin suprafață înierbată, o suprafată acoperită cu specii ierbacee (amestec de gazon, trifoi 
pitic sau pajiște din amestecuri de plante perene); 
Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportați la numărul locurilor de parcare amenajate (buc / 
locuri de parcare) 
- formulă de calcul: 
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Ap = Np : Lp 
Unde, 
Ap = Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportați la numărul locurilor de parcare amenajate 
Np = Numărul total de locuri de parcare amenajate 
Lp = Locuri parcare 
Exemplu: 100 (Np) : 6 (Lp) = 16,7 (Ap) 
- Alveolele de plantare pentru arborii propuși în zona de parcare vor avea dimensiunea interioară de 
minim 1,50 m x 1,50 m; 
- Se va avea în vedere ca arborii plantați, la maturitate să asigure umbrirea locurilor de parcare 
amenajate; 
 

Art. 15. Imprejmuiri  
Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea  înălţimea de maxim 2.0 m. şi minim 1.80 m, din care 
soclu opac de maxim 0,60 m, fiind dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale şi 
posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 metri şi vor fi opace sau transparente, în funcţie de 
conditiile de intimitate faţă de vecinătăţi. 
Se admite ca în noile grupări de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare 
sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. 

 
 Art.16. Indicatori urbanistici. 
 
POT maxim = 40%. CUT maxim = 3,5. 
 
Deoarece zona centrala a planului urbanistic a fost gandita unitar (ca un sigur sistem ce imbina 
antropicul cu natura), la calcularea inicatorilor urbanistici, respectiv a procentului de ocupare si 
coeficientul de utilizare a terenului  pentru UTR LC se va lua in considerare si suprafata inscrisa in UTR 
ZV, acesta fiind o sub zona a UTR LC. 
 

Art.17. Lucrări de unificare și parcelare 
 Se permite unificarea și/sau dezmembrare ulterioara a parcelelor cu condiția ca parcelarea 
rezultata sa permită dezvoltarea de imobile pentru locuințe colective. 
 
 

2.3. 1. UTR M - Zona cu functiuni mixte  
 
 Art.1. Utilizari admise 
Instituţii, servicii şi echipamente publice; sedii ale unor companii, organizatii şi firme. 
Comerţ cu amănuntul; activităţi manufacturiere nepoluante; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 
sport şi recreere în spaţii acoperite. 
Parcaje subterane, la sol şi multietajate. 
Spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spaţii plantate - scuaruri; 
Locuinţe colective. 

• locuinţe cu partiu special cu care pot include spaţii pentru profesiuni liberale. 
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 Art.2. Utilizari admise cu condiționări 
Funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare 
specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea – amplasate la parterul cladirilor.  
Locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale – dar fara a depasi  proporţia de 
maxim 60 % din ADC 
 
 Art.3. Utilizari interzise 
Se interzic orice constructii funcţiuni in afara celor mentionate la Art. 1 si Art.2. 
 
 Art.4. Caracteristici ale parcelelor (forme, suprafete, dimensiuni) 
Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi 
grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor 
circulaţii private. 
Parcelarea a fost stabilita conform pieselor desenate.  
Se permite dezmembrarea și parcelarea ulterioara a terenurilor 
 
 Art.5. Amplasarea cladirilor fata de aliniament 
Cladirile vor putea fi dispuse pe aliniament sau retrase de la aliniament cu minim 2 - 10 metri conform 
Plansei de Reglementari urbanistice. 

 
 Art. 6. Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage de la limitele laterale si posterioare conform Plansei de Reglementari urbanistice. 
Pe limita estica a terenului studiat prin prezenta documentatie retragerea minima va fi 6m sau jumătate 
din înălțimea clădirii propuse 
 
 Art. 7. Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela 
Între faţadele spre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală sau mai mare cu jumatate din 
înălţimea clădirii celei mai înalte. 
 
 Art. 8. Circulatii si accese 
Clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică fie direct, sau prin 
servitute 
 Curțile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 mp și închise pe toate laturile de 
construcție, situate la nivelul terenului sau ai circulațiilor carosabile adiacente ori la o diferență de nivel 
mai mică de 0,50 m fața de aceste circulații, se prevăd obligatoriu cu accese carosabile pentru 
autospecialele de intervenție în caz de incendiu, cu gabarite de minim 3,80 m lățime și 4,20 m înălțime. 
 Pentru curțile interioare menționate, situate la diferențe mai mari de 0,50 m (fără acces carosabil) 
se asigură numai acces pentru personalul de intervenție (treceri pietonale), cu lățime de min. 1,50 m și 
înălțime de 1,90 m. 
 
 Art.9. Stationare autovehicolelor 
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Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai  în interiorul 
parcelei, în afara circulaţiilor publice; 

 
 Art.10. Inaltimea maxima admisa a cladirilor  
Inălţimea maximă admisibilă este P + 8+Eretras; se admit suplimentar maxim doua niveluri retrase. (H 
maxim = 35metri ). Numarul de niveluri subterane nu este limitat. 

 
 Art.11. Aspectul exterior al cladirilor 
Constructiile vor avea arhitectură şi finisaje moderne. Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura 
coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii şi avize suplimentare. 
 
 Art.12. Conditii de echipare edilitara 
Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; branşamentele vor fi realizate 
îngropat. Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se 
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV. 

 
 Art. 13. Spatii libere si spatii plantate 
Terenul liber rămas în afara circulaţiilor, parcajelor şi trotuarelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 
mp. 
Se permite amenajarea gradinilor ingradite la sol/sau pe dala urbana propusa peste parcari apartinand 
apartamentelor de la primul nivel amenajat cu locuinte. 
Se vor asigura 10% spatii verzi libere si/sau plantate, din totalul parcelei.  
Vor fi considerate spatii verzi terasele înverzite, a căror strat de sol vegetal permite dezvoltarea plantelor 
cu dimensiuni mai mari de 1m in înălțime, si a căror coronament depășește 50cm.  
La calculul procentul de suprafețe verzi se va putea include si zona aflata sub incidenta UTR ZV doar in 
următoarele condiții: 

• obiectivul sa nu se afle la o distanta maxima mai mare de 500m fata de limita UTR ZV; 
• minim 50% din suprafața de spațiu verde necesara sa fie asigurata pe parcela; 
• distanța parcursa pe jos de către o persoana in condiții normale sa nu depășească in timp 10min. 

Se vor respecta cerințele HCLM Arad 572 din 26.10.2022 Regulamentului pentru asigurarea suprafeței 
minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Arad. 
Menționam câteva cerințe si formule de calcul ale HCLM Arad 572 din 26.10.2022 după cum urmeaza: 
Construcții de locuințe unifamiliale se vor respecta următoarele cerințe 
HGR 525/1996 
pentru aprobarea 
Regulamentului 
general de 
urbanism (Anexa 
nr. 6) 

Suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
raportată la 
suprafața 
terenului (%) 

Numărul de 
arbori plantați 
raportați la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(buc / mp) 

Suprafață 
acoperită cu 
plante perene 
raportată la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(%) 

Suprafață 
minimă 
înierbată 
raportată la 
suprafața 
minimă de 
spațiu verde 
(%) 

Arbori plantați în 
spațiile destinate 
parcării raportați 
la numărul 
locurilor de 
parcare 
amenajate (buc 
/ locuri de 
parcare) 
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15,00 % din 
Steren 

15 1 / 50 20 20 1 /10 

 
Suprafața minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului (%)  
- formulă de calcul:  
Sv = St x P%  
Unde,  
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului  
St = Suprafața terenului  
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament  
Exemplu: 1000 mp (St) x 30%(P%) = 300 mp (Sv) 
Numărul de arbori plantați raportați la suprafața minimă de spațiu verde (buc / mp) 
- formulă de calcul: 
Narbori = Sv : Smp 
Unde, 
Narbori = Număr arbori plantați la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
Smp = Suprafață exprimată în metri pătrați 
Exemplu: 2000mp (Sv): 50mp (Smp) = 40 buc (Narbori) 
Măsuri compensatorii pentru atingerea suprafeței necesare de spații verzi 
- prin măsuri compensatorii (mc) se înteleg structurile verticale vegetale (pereți înierbați) dar și terase 
orizontale înierbate 
- aceste măsuri compensatorii nu pot depășii un cunatum de 50% din suprafața necesară 
formulă de calcul: 
Sv = St x P% 
Unde, 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
St = Suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Mc= măsuri compensatorii 
Exemplu: 1000 mp (St) x 30% (P%) = 300 mp (Sv) 
Calcul măsuri compensatorii (mc) 
Exemplu:1000 mp (St) x 30% (P%) = 300 mp (Sv) x 50%= 150mp (mc) 
Suprafață acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde(%) 
- formulă de calcul: 
Sp = Sv x P% 
Unde, 
Sp = Suprafața acoperită cu plante perene raportată la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Exemplu: 1000 mp (Sv) x 30%(P%) = 300 mp (Sp) 
- Se înțelege prin suprafață acoperită cu plante perene, o zonă formată din plante perene și arbuști, care 
la maturitate vor forma o compoziție vegetală compactă și complexă; 
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- Solul poate fi acoperit în acest caz cu materiale precum mulci, scoarță sau pietriș; 
Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde (%) 
- formulă de calcul: 
Sî = Sv x P% 
Unde, 
Sî = Suprafață minimă înierbată raportată la suprafața minimă de spațiu verde 
Sv = Suprafață minimă de spațiu verde raportată la suprafața terenului 
P% = Procentul de suprafață minimă impus prin prezentul regulament 
Exemplu: 1000 mp (St) x 30%(P%) = 300 mp (Sv) 
- Se întelege prin suprafață înierbată, o suprafată acoperită cu specii ierbacee (amestec de gazon, trifoi 
pitic sau pajiște din amestecuri de plante perene); 
Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportați la numărul locurilor de parcare amenajate (buc / 
locuri de parcare) 
- formulă de calcul: 
Ap = Np : Lp 
Unde, 
Ap = Arbori plantați în spațiile destinate parcării raportați la numărul locurilor de parcare amenajate 
Np = Numărul total de locuri de parcare amenajate 
Lp = Locuri parcare 
Exemplu: 100 (Np) : 6 (Lp) = 16,7 (Ap) 
- Alveolele de plantare pentru arborii propuși în zona de parcare vor avea dimensiunea interioară de 
minim 1,50 m x 1,50 m; 
- Se va avea în vedere ca arborii plantați, la maturitate să asigure umbrirea locurilor de parcare 
amenajate; 
 
 Art. 14. Imprejmuiri  
Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea  înălţimea de maxim 2.0 m. şi minim 1.80 m, din care 
soclu opac de maxim 0,60 m., fiind dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale şi 
posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 metri şi vor fi opace sau transparente, în funcţie de 
conditiile de intimitate faţă de vecinătăţi. 
Se admite ca în noile grupări de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare 
sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. 

 
 Art.15. Indicatori urbanistici. 
 

POT maxim = 70%. CUT maxim = 3,5. 
 
Art.16. Lucrări de unificare și parcelare 

Se permite unificarea și/sau dezmembrare ulterioara a parcelelor cu respectarea raportului adâncime 
mai mare sau cel puțin egala cu lățimea parcelei. 
 

2.3.2. UTR ZV - Zona spatiilor verzi 
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Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat si se subordoneaza UTR-ului LC 
Se vor respecta si pune in preactica cerințele HCLM Arad 572 din 26.10.2022 Regulamentului pentru 
asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza 
municipiului Arad. 
 
 
 Art.1. Utilizari admise 
Spaţii plantate; circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor 
plantate şi accesul la activităţile permise; mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 
construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane  
cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  sportive, alimentaţie publică şi comerţ; adăposturi, 
grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

 
 Art.2. Utilizari atmise cu condiționări 
Retele edilitare – cu conditia sa fie ingropate. 

 
 Art.3. Utilizari interzise 
Se interzic orice alte functiuni in afara celor mentionate la Art.1 si Art.2. 
Se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale. 
Se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate adiacente 
trotuarelor, atât  în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi. 
Este interzisă amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităţi cu efecte dăunătoare asupra vegetaţiei 
 
 Art.4. Circulatii si accese 
Conform proiectelor de specialitate avizate conform legii. 

 
 Art.5. Stationare autovehicolelor 
Conform proiectelor de specialitate avizate conform legii. Se recomanda interzicerea stationarii 
autovehiculelor. 
 
 Art.6. Inaltimea maxima admisa a cladirilor 
Inaltimea maxima admisa S+P nu mai mult de 3,5m 
 
 Art.7. Aspectul exterior al cladirilor 
Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii plantate. 
 
 Art.8. Conditii de echipare edilitara 
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii. 
 
 Art.9. Spatii libere si spatii plantate 
Conform proiectului de amenajare peisagistica in urma unor studii realizate in prealabil. 
 
 Art.10. Imprejmuiri 
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Se vor realiza conform proiectului de amenajare peisagistica. 
 
 Art.11. Indicatori urbanistici. 
POT maxim =20%. CUT maxim = 0,5. 
 
Suprafetele ocupate de cladiri insumate cu cele ocupate de alei betonate (sau asfaltate ori cu dale) nu 
vor depăși 15% din suprafața UTR – ZV. 
*Procentul de ocupare a terenului pentru UTR ZV este cumulativ cu cel de la UTR LC, insumarea celor 
doua va rezulta maxim 40%. 
*Coeficientul de utilizare a terenului pentru UTR ZV este cumulativ cu cel de la UTR LC, insumarea celor 
doua va rezulta maxim 3.5. 
 
 
2.4. Circulatia terenurilor 
 

In incinta cartierului se vor realiza o serie de elemente de infrastructura, dotari edilitare si 
amenajari destinate folosintei colective (respectiv drumuri de acces inchise cu bariere, parc, 
retele de utilitati cu bransamentele aferente …), care la solicitarea dezvoltatorului/ investitorului 
vor fi preluate in proprietatea municipiului Arad in scopul includerii in domeniul public de 
interes local. 
Dezvoltatorul/ investitorul va putea solicita preluarea de catre municipiul Arad a oricarui astfel 
de bun destinat folosintei colective numai dupa finalizarea in conditii legale a tuturor lucrarilor 
de construire/ amenajare a bunului respectiv si admiterea receptiei la terminarea lucrarilor. Prin 
finalizarea in conditii legale a lucrarilor de construire se va intelege executarea lucrarilor 
conform PUZ, in baza unei autorizatii de construire valabile si a unui proiect tehnic de executie 
intocmit si verificat de specialisti in conditiile legii. Bunurile destinate folosintei colective vor fi 
preluate in patrimoniul municipiului Arad etapizat, pe masura finalizarii lor (corelata cu 
etapizarea dezvoltarii cartierului), la solicitarea dezvoltatorului si cu titlu gratuit.     
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3. Bilanț teritorial 

 
BILANT TERITORIAL UTR LI         
Destinatie teren SITUATIE 

EXISTENTA 
  SITUATIE 

PROPUSA 
  

  suprafata procente % suprafata procente 
% 

Teren intravilan 47349.45 100.00 0.00 0.00 
Locuire individuala 0 0.00 38477,14 81,26 
Circulatii 0 0.00 8872,31 18,74 
  47349,45 100 47349,45 100.00 

 
BILANT TERITORIAL 
UTR LC 

        

Destinatie teren SITUATIE 
EXISTENTA 

  SITUATIE 
PROPUSA 

  

  suprafata procente 
% 

suprafata procente 
% 

Teren  Intravilan 79887.65 100.00 0.00 0.00 
Locuire colectiva 0 0.00 56715,73 70,99 
Spatii Verzi 0 0.00 14614,56 18,29 
Circulatii 0 0.00 8557.36 10,71 
  79887.65 100,00 79887,65 100,00 

 
 

BILANT TERITORIAL 
UTR M 

        

Destinatie teren SITUATIE 
EXISTENTA 

  SITUATIE 
PROPUSA 

  

  suprafata procente 
% 

suprafata procent
e % 

Industrial Intravilan 7615,81 100.00 0.00 0.00 
Locuire colectiva+ 
servicii si dotari 

0 0.00 5761,44 75,37 

Circulatii 0 0.00 1882,82 24,63 
  7644.26 100.00 7644.26 100.00 
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BILANT TERITORIAL – teren obiectul PUZ 
 
 
DESTINATIE TEREN 

SITUATIE EXISTENTA 
 

SITUATIE PROPUSA 

suprafata procente suprafata procente 
INDUSTRIAL INTRAVILAN 134881,00 mp 100% 0.00 mp 0% 
LOCUINTE INDIVIDUALE 0.00 mp 0% 38477,14 mp 28,53% 
LOCUINTE COLECTIVE 0.00 mp 0% 56715,73 mp 42,05% 

LOCUINTE COLECTIVE + 
SERVICII SI COMERT 0.00mp 0% 5761,44 mp 4,27% 

SPATII VERZI  
 0.00 mp 0% 14614,56 mp 10,84% 

CIRCULATII (carosabil, 
trotuare, parcaje, spatii 
verzi de aliniament) 

0.00 mp 0% 19312,13mp 14,32% 

Institutii 0 0 0  0 

 
TOTAL 134881,00 mp 100% 134881,00 mp 100% 

 
 
INTOCMIT            DATA, 
                            Ian  2023 
arh.dipl. Nagy-Vizitiu Alexandru 
 
arh.dipl. Fodor-Doba Laura 
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Anexa 1 – Definera unor termeni utilizati 
 
Accesul direct – posibilitatea de intrare- ieşire fără afectarea altor funcţiuni sau 
proprietăţi (G.M – 007 – 2000). 
Accesul la drumurile publice – accesul carosabil direct sau prin servitute, din 
drumurile publice la parcelă(G.M – 007 – 2000) . 
Atic - Parte a unei construcţii situată deasupra cornişei şi menită să mascheze 
acoperişul (DEX 1998). În cazul clădirilor cu acoperiş terasă, se consideră atic 
elementul superior al faţadei, care depăşeşte cota ultimului planşeu şi având rol 
constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale învelitorii şi rol în ghidarea 
apelor meteorice. 
Branşamentul de apă – conducta de legătură de la reţeaua publică de distribuţie la 
consumatori, cuprinzând vana de concesie, apometrul şi construcţiile aferente (cămin, 
vană de golire etc.(G.M – 007 – 2000). 
Branşamentul de gaze – conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de la o 
conductă aparţinând sistemului de distribuţie până la ieşirea din robinetul de 
branşament, staţia sau postul de reglare (G.M – 007 – 2000). 
Branşamentul electric – partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice 
cuprinsă între linia electrică (aeriană sau subterană) şi instalaţia interioară (a 
abonatului) (G.M – 007 – 2000). 
Categoria străzii – se stabileşte în funcţie de rolul şi caracteristicile funcţionale sau 
tehnice, pe baza studiilor de circulaţie. Definirea şi stabilirea elementelor caracteristice 
fiecărei categorii de străzi se face în conformitate cu actele normative specifice 
domeniului (G.M – 007 – 2000). 
Construibilitatea – calitatea unui teren de a primi o construcţie, a cărei destinaţie şi 
caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului şi de 
caracteristicile sale) şi de drept (vizând servituţile care îl grevează) ale acestuia (G.M – 
007 – 2000). 
Cornişă - Partea superioară, ieşită în afară şi ornamentată, a zidului unei 
construcţii, având rolul de a sprijini acoperişul şi de a împiedica scurgerea apei de 
ploaie pe faţa clădirilor (DEX 1998). În cazul inexistenţei acestui element în 
arhitectura clădirii, în prezentul regulament se va considera streaşina acoperişului. 
Domeniul public – totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate 
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Domeniul public poate 
fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, 
aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim 
de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor (G.M – 007 – 
2000). 
Echiparea edilitară – ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, care 
asigură în teritoriul localităţilor funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi 
amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee 
majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecţiei mediului 
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ambiant (G.M – 007 – 2000). 
Edificabil (suprafaţa edificabilă) – suprafaţă componentă a unei parcele, în 
interiorul căreia pot fi amplasate construcţii, în condiţiile Regulamentului Local de 
Urbanism. 
Funcţiunile urbane – activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o localitate, 
într-o anumită perioadă de timp, localizate teritorial şi definite de indicatori spaţiali şi 
indicatori de funcţionare (G.M – 007 – 2000). 
Garajele –construcţii cu unul sau mai multe niveluri pentru staţionarea, adăpostirea, 
întreţinerea şi eventual reparaţia autovehiculelor (G.M – 007 – 2000). 
Indici urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul 
proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează 
după cum urmează: 
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa 
desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. 
Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: 
-suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, 
-suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea 
autovehiculelor, 
-spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile 
-suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile 
- podurile neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de 
protecţie; (Legea 350/2001) 
Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită 
(amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa 
construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care 
depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a 
balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a 
logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. (Legea 350/2001) 
Îmrejmuirile – construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii), cu caracter definitiv 
sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o 
delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (G.M – 007 – 2000). 
Locuinţă individuală – unitate funcţională, formată din una sau mai multe camere de 
locuit, situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi 
utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, destinate exclusiv ei, şi care 
a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de o singură gospodărie, 
pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. De regulă, locuinţa individuală dispune de o 
parcelă proprie. 
Locuinţe colective –grup de locuinţe, amplasat pe o singură parcelă şi situat în una 
sau mai multe construcţii, având de regulă acces comun şi und există atât proprietăţi 
comune cât şi proprietăţi individuale. 
Nivel – spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau 
deschise, delimitat de planşee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare 
decât 40% din cea a încăperii/spaţiului în care se află (P118-99 Normativ de 
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siguranţă la foc a construcţiilor). 
Nivel retras (prescurtat: R)– nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, 
sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un 
nivel retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul 
public, în aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul ultimului nivel 
plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul 
orizontal. Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea 
a ultimului nivel plin (neretras). 
Parcajele – spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv 
pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M – 007 – 2000). 
Parcela – suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, 
proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat, 
şi care are un număr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară. 
Împreună cu construcţiile sau amenajările executate pe suprafaţa sa, parcela 
reprezintă un bun imobil (G.M – 007 – 2000). 
Servitute de utilitate publică – sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul şi 
utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile 
publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decât dacă este continuă în 
documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţă o limitare 
administrativă a dreptului de proprietate) (Legea 350/2001). 
Strada – drumuri publice din interiorul localităţilor indiferent de denumire (stradă, 
cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă) (G.M – 007 – 2000). 
Suprafaţa construită desfăşurată (SCD) – suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor 
planşeelor. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa 
subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie 
strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei 
civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi 
copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie (Legea 
350/2001). 
Suprafaţa construită (SC) – suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia 
teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, 
scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m 
de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa 
construită (Legea 350/2001). 
Unitate teritorială de referinţă (UTR) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii 
administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, 
având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu 
tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: 
agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea 
caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică 
omogenă. UTR, având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 
100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele 
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caracteristici, după caz: 
- relief şi peisaj cu caracteristici similare; 
- evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă; 
- populaţie cu structură omogenă; 
- sistem parcelar şi mod de construire omogene; 
- folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor; - regim juridic al imobilelor similar; 
reglementari urbanistice omogene referitoare la 
destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici (Legea 350/2001). 
Zona funcţională – parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă 
şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune 
dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). 
Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale (Legea 
350/2001). 
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