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Obiectul lucrării
Terenul de amplasament este situat în intravilanul şi parţial în extravilanul mun. Oneşti, jud.
Bacău. Beneficiarul doreşte să realizeze un cimitir şi o capelă mortuară, adosate cimitirului existent
din zonă.
Pentru stabilirea condiţiilor urbanistice necesare pentru implementarea în zonă a
obiectivului, se impune a se intocmi un Plan Urbanistic Zonal pentru suprafaţa de 3 178,00 mp, care
să permită schimbarea funcţunii din ,^onă unităţi industriale, depozite” în „zonă gospodărie
comunală, cimitire” pentru suprafaţa de 1 403,04 mp iar pentru restul suprafeţei de 1 774,96 mp
schimbarea funcţiunii din ,^onă unităţi industriale, depozite” în „zonă instituţii publice, servicir,
şi introducerea intregii suprafeţe de teren în intravilan, în baza unui aviz de oportunitate, întocmit de
structura de specialitate condusă de arhitectul şef şi aprobat.
Obiectivul propus este: „înfiinţare cimitir şi construire capelă mortuară” în intravilanul
mun. Oneşti, jud. Bacău
Materializarea obiectivului de investiţie, presupune realizarea următoarelor obiecte:
- capelă mortuară
- 169 locuri de veci
- grup sanitar
- infrastructură - drumuri şi platforme interioare - 4 locuri de parcare şi alei pietonale
- zone verzi
Potrivit art. 32 alin. 2 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, prin
întocmirea prezentului PUZ, se stabilesc următoarele:
a) Teritoriul care urmează să fie reglementat Planul Urbanistic Zonal;
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b)
c)
d)
e)

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualelor servituţi;
Indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime;
Dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor;
Capacitatile de transport admise

A

In situaţia prevăzută la lit.b şi c se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul
Urbanistic General astfel:
- Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire,
funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul
de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele
laterale şi posterioare ale parcelei.
DTAC-ul se va putea întocmi numai după aprobarea Planului Urbanistic Zonal, cu
obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Realizarea obiectului de investiţie va fi din fonduri private ale beneficiarului:
PROTOPOPIATUL ONEŞTI.
Construcţiile propuse, vor respecta condiţiile de construire cu privire la amplasare,
dimensionare, conformare şi servire edilitară ce se vor stabili prin prezenta documentaţie PUZ.
Operaţiuni propuse
Teritoriul studiat prin PUZ este în suprafaţă totală de 20 164,76 mp din care, zona / terenul
iniţiatorului PUZ este în suprafaţă S = 3 178,00 mp conf. Extrasului de carte funciara cu nr.
67495 / 17.10.2019 în intravilanul şi parţial în extravilanul mun. Oneşti, jud. Bacău. Se
menţionează că prin prezentul PUZ se reglementează suprafaţa de teren = 3 178.00mp.
Pe terenul parţial în intravilan şi parţial în extravilanul Municipiului Oneşti, este proprietate a
acestuia, dat în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului prin Protoeria Oneşti
conf. HCL. Nr.20/30.01.2019 şi contract de dare în folosinţă gratuită nr. 208/13.02.2019 se doreşte
realizarea următoarelor obiecte:
- Capelă mortuară cu regim de înălţime parter, pe structură de rezistenţă din zidărie
portanta,
- Grup sanitar cu trei cabine, pe structură de rezistenţă din zidărie portanta
-169 locuri de veci / morminte (2,40x1,20)
-Alimentare cu apă potabilă şi rezervă de apă, în sistem local, cu rezervor din polistif,
capacitate 500 litri,
- Bazin etanş vidanjabil;
Platforma gospodărească amenajată (3,00m x 2,00m) - depozitare deşeuri menajere
Puţ forat amplasat în incintă, dotat cu pompă submersibilă;
Infrastructura - platformă / drumuri interioare - 4 locuri de parcare auto şi alei pietonale,
Amenajare spatii verzi (perdele verzi de protecţie, arbuşti / copaci / plante decorative),
împrejmuire pe limita de proprietate, cu lungimea totală L = 384 m inclusiv porţile de acces pietonală şi carosabilă, care se vor deschide, obligatoriu spre interior, pentru a nu incomoda
circulaţia pe drumul public. Gardul se dublează pe laturile de nord, est si sud cu o perdea de
arbori, iar spre strada va fi opac / semiopac, tratat în mod discret potrivit funcţiunii
Locurile de veci / mormintele vor fi amplasate în a doua parte a amplasamentului la o distanţă
de 100,00m faţă de limita de proprietate din sud. în prima parte a sitului va fi amplasată capela
mortuară, grupuri sanitare şi locurile de parcare aferente.
Pe planul U4.1- REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE, zona edificabilă este
delimitată spre interiorul parcelei reglementate ce aparţine iniţiatorului PUZ, astfel:
la o distanţă de 3,00 m faţă de limita de proprietate nord
la o distanţă de 4,00 m faţă de limita de proprietate sud (Str. Zorilor)
la o distanţă de 3,00 m faţă de limita de proprietate est;
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la o distanţă de 0,00 m faţă de limita de proprietate vest, întrucât cimitirul propus este adosat
cimitirului existent în zonă.
A

încadrarea în localitate
Regimul juridic
Imobilul, teren cu suprafaţa de 3 178 mp, pentru care se solicită certificatul de urbanism este situat
parţial în intravilan şi parţial în extravilanul Municipiului Oneşti, (în teritoriul administrativ al
acestuia), este proprietate a acestuia, este dat în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului prin Protoeria Oneşti conf. HCL. Nr.20/30.01.2019 şi contract de dare în folosinţă gratuită
nr. 208/13.02.2019. Proprietatea asupra imobilului în suprafaţă de 3 178 mp rezultă din extrasul de
carte funciară nr. 67495/17.10.2019 emis de OCPI Bacău - BCPI Oneşti. Imobilul nu se află în zonă
construită protejată sau cu interdicţii de construire.
Regimul economic
Folosinţa actuală: teren cu categoria de folosinţă arabil
Destinaţia stabilită prin PUG / UTR17B: teren intravilan amplasat în UTR 17B - subzona
inudstrie nepoluantă (In) şi teren extravilan în limita teritoriului administrativ al municipiului.
Zona de impozitare „D”
Regimul tehnic
Funcţiunea dominantă a zonei: locuire cu gospodării de tip semiurban
Funcţiuni complementre ale zonei: comerţ, activităţi mică producţie pentru investitori
particulari, spaţii verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, parcaje.
Utilizări permise: locuinţe individuale sau cuplate cu un regim minim de înălţime P, P+l,
comerţ şi servicii, dotări social culturale la nivel de cartier, activităţi nepoluante şi care nu necesită
un volum mare de transport, activităţi mică producţie pentru investitori particulari.
Utilizări interzise: locuinţe pe parcele necorespunzătoare care nu îndeplinesc condiţiile de
suprafaţă şi front minim la stradă, unităţi de producţie poluante care generează trafic intens sau cu
riscuri tehnologice.
Utilităţi existente: accesul la parcelă se realizează direct din str. Zorilor. Pentru a respecta
distanţa legală între curtea cimitirului şi locuinţelor aflate de cealaltă parte a str. Zorilor, între stradă
şi cimitir se va delimita o curte a capelei mortuare. Accesul în curtea cimitirului se va putea face
prin intermediul curţii capelei mortuare în care se pot amplasa şi alte construcţii complementare.
în zonă există reţea de distribuţie a apei potabile, a energiei electrice, a gazelor naturale şi de
telefonizare.
Vecinătăţile terenului beneficiarilor sunt:
- teren viran mun. Oneşti;
la Nord
- str. Zorilor;
la Sud
- Nr. Cad. 63599 - Stanciu Elesabeta, Popa Ana
la Est
la Vest
- Nr. Cad. 61482 - cimitir, Parohia Catolică
Circulaţia
Situaţia existentă
Terenul de amplasament are acces din str. Zorilor
Racordul carosabil propus are lăţimea de 4,66 m.
Modernizarea circulaţiei
Drumul are lăţimea părţii carosabile de 6,86m, cu suprafaţa de rulare auto din bitum, avânt o
importanţă scăzută din punct de vedere al traficului.
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S-au asigurat în incintă -15 locuri de parcare auto şi alei pietonale.
Accesele în incintă nu vor influenţa fluxul auto şi pietonal din zonă.
Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită satisfacerea regulilor minimale privind
asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor şi ambulanţă.
Echipare edilitară
Conform informaţiilor din Certificatul de urbanism, în zonă există reţea de distribuţie a apei
potabile, a energiei electrice, a gazelor naturale şi de telefonizare.

Apa potabilă - Alimentare cu apa potabila si rezerva de apa, in sistem local, cu rezervor din
polistif, capacitate 500 litri
Instalaţiile sanitare interioare vor fi proiectate pentru a realiza deservirea optimă a funcţiunilor
propuse, cu materiale modeme şi cu o dispunere care să asigure intervenţii fără dificultate.
Canalizarea apei uzate menajere este realizată în sistem local.
Colectarea apelor uzate se va realiza cu cămine de vizitare şi colectoare de canalizare din tub de
PVC cu etanşare uscată cu garnituri de cauciuc şi montate pe un pat de nisip de 20 cm.
Colectarea apelor uzate menajere se va face într-un bazin etanş vidanjabil, de unde vor fi
vidanjate prin grija beneficiarului în urma unui contract de servicii cu o firmă specializată.
Pentru preluarea scurgerilor ce pot să apară pe pardoseala grupurilor sanitare sunt prevăzute
sifoane de pardoseală.
Vidanjarea se va face, ori de câte ori este nevoie.
Energia electrica
Se va face prin racordarea la reţeaua de energie electrică din zonă
Instalaţii încălzire
Nu este cazul
Instalaţie de climatizare
Nu este cazul
Probleme de mediu
în zona amplasamentului nu sunt surse - agenţi economici poluatori.
Amplasamentul în discuţie, la data întocmirii prezentei documentaţii, este liber de orice
construcţie.
De menţionat este faptul că funcţiunea propusă nu prezintă surse de poluare pentru mediul
înconjurător (subsol, sol, apa, aer), astfel încât nu sunt necesare măsuri de supraveghere a calităţii
factorilor de mediu şi monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului.
Pe terenul studiat nu există valori de patrimoniu ce necesită protecţie, nu există căi de
comunicaţie care să prezinte riscuri pentru zonă.
Zona, nu are potenţial balnear sau turistic.
Amplasamentul nu se afla situat în reţeaua naţională de arii protejate.
Pământul rezultat de la săpătura fundaţiilor capelei mortuare nu se va transporta, ci se va face
depozit de pământ vegetal, ce va fi folosit pentru completări în zonele de spaţii verzi / sistematizare
verticală.
Deşeurile de orice natură generate din perioada de organizare de şantier, cât şi din activitatea
viitoare a obiectivului de investiţii vor fi gestionate de la producere până la eliminare prin societăţi
abilitate în baza contractului încheiat.
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Având în vedere natura activităţii desfăşurate deşeurile rezultate din activitatea de construcţii,
montaj, cât şi din perioada de exploatare vor fi gestionate selectiv conform HG nr. 856/2002, de la
producere până la eliminare / valorificare prin societăţi abilitate.
Din perioada de execuţie, deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament astfel:
- pământ provenit din excavaţie ce poate fi utilizat la ecologizarea suprafeţei de teren din areal
sau a suprafeţei de teren la finalizarea investiţiei;
- deşeuri din construcţii, în cantităţi nesemnificative ce pot fi folosite / refolosite pe
amplasament;
La finalizarea lucrărilor de construcţii incinta obiectivului va fi curăţată şi igienizată, deşeurile
generate fiind ridicate de pe amplasament.
După recepţia lucrărilor, deşeurile rezultate sunt menajere iar pentru depozitarea selectivă a
deşeurilor, va fi amenajată o platforma de gunoi cu conteinere de gunoi selectat.
Salubrizarea zonei intră în sarcina beneficiarului, motiv pentru care beneficiarul va respecta
contractul încheiat cu firma de salubritate din localitate .
Realizarea acestei investiţii, nu presupune reabilitare ecologică.
Pentru mascarea platformei gospodăreşti şi a pubelelor de gunoi, s-au propus perdele de
vegetaţie.
Ca urmare, rezultă că, implementarea proiectului nu are impact semnificativ asupra mediului, în
condiţiile respectării condiţiilor impuse.
Indicatorii propuşi - Bilanţ teritorial, indici urbanistici, reglementări pentru parcela
studiată
în prezent, suprafaţa zonei studiate este de 20 164,76 mp, din care suprafaţa zonei de
amplasament este de 3 178,00 mp ,este liberă de construcţii, cu încadrarea de folosinţă actuală:
arabil
- Beneficiari: PROTOPOPIATUL ONEŞTI
- Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului:
POT ex. - 0.00
CUT ex. = 0.00
Regimul de înălţime maxim admis —►Parter + Etaj (h. max = 7,00m)
POT maxim admis —*• 30,00%
CUT maxim admis — * 0,3
Poziţia clădirilor în teren, conform planşei U4.2 - REGLEMENTARI URBANISTICE ILUSTRARE URBANA - respectă condiţiile de construire cu privire la amplasare, dimensionare,
conformare şi servire edilitară.
Pe planul U4.1- REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE, zona edificabilă este
delimitată spre interiorul parcelei reglementate ce aparţine iniţiatorului PUZ, astfel:
la o distanţă de 3,00 m faţă de limita de proprietate nord
la o distanţă de 4,00 m faţă de limita de proprietate sud (Str. Zorilor)
la o distanţă de 1,00; 3,00 m faţă de limita de proprietate est;
la o distanţă de 0,00 m faţă de limita de proprietate vest, întrucât cimitirul propus este adosat
cimitirului existent în zonă.
Funcţiunea propusă IS - zonă instituţii publice şi servicii (ISsr - servicii, ISp - unităţi
publice), GCc - subzona gospodărie comunala - cimitir cu construcţiile propuse a fi amplasate în
incinta zonei edificabile.
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BILANŢ TERITORIAL
ZONA STUDIATA
ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT
% (din total)
...s .(mP)

PROPUS
S (mp)
% (din total)

1.

Z o n a g o sp o d ă r ie c o m u n a lă , c im itir e

6 3 8 1 ,8 4

3 1 ,6 4

7 7 8 4 ,8 8

3 8 ,6 0

2.

Z o n a u n ită ţi in d u str ia le , d e p o z ite

9 8 4 4 ,2 3

48,81

6 6 6 6 ,2 3

3 3 ,0 5

3.

Z o n a in stitu ţii p u b lic e, se r v ic ii

0 ,0

0 ,0

1 7 7 4 ,9 6

8,8

4.

Z o n ă cu c o n str u c ţii P, P + l

I 194,51

5 ,9 2

1 194,51

5 ,9 2

5.

A pă

1 041,41

5 ,2 0

1 041,41

5 ,2 0

6.

S p a ţii p la n ta te, a g r e m e n t, sp o r t

8 5 1 ,8 7

4 ,2 2

8 5 1 ,8 7

4 ,2 2

7.

Z o n ă căi d e c o m u n ic a ţie r u tier ă şi
a m e n a jă r i a fe r e n te
T O T A L Z O N Ă S T U D IA T Ă

8 5 0 ,9 0

4,21

8 5 0 ,9 0

4,21

2 0 1 64,76

10 0 ,0 0

2 0 164,76

1 00,00

BILANŢ TERITORIAL
ZONA AMPLASAMENT
ZONE FUNCŢIONALE
1.

Z o n a g o sp o d ă r ie c o m u n a lă , c im itir e

EXISTENT
% (din total)
S (mp)
0 ,0

0 ,0

PRC>PUS
% (din total)
S (mp)
1 4 0 3 ,0 4

4 4 ,1 5

2.

Z on a u n ită ţi in d u str ia le , d e p o z ite

3 178,0

10 0 ,0

0 ,0

0,0

3.

Z o n a in stitu ţii p u b lic e , se r v ic ii
TO TAL ZONĂ AM PLASAM ENT

0 ,0
3 1 7 8 ,0

0 ,0
10 0 ,0 0

1 7 7 4 ,9 6
3 178,0

5 5 ,8 5
100,00

Concluzii pentru parcela studiată
Având în vedere că:
- prin Planul Urbanistic Zonal se pot aduce modificări reglementărilor din PUG
- propunerile prezentului PUZ, pentru parcela studiată, se încadrează cu succes în reglementările
zonei,
Se concluzionează că. propunerea de „ÎNFIINŢARE CIMITIR ŞI CONSTRUIRE
CAPELĂ MORTUARĂ”, este indicată şi potrivită pentru, parcela studiată de prezentul PUZ.
Măsuri în continuare
Aplicând recomandările PUG/1997 pentru MUN. ONEŞTI, prin prezentul PUZ, se propune
a se face completări la fondul existent din intravilan şi anume:
Zonă gospodărie comunală, cimitire (subzona GCc - subzona gospodărie comunala cimitir).
Zonă instituţii publice - IS (ISsr - servicii, ISp - unităţi publice)
Destinaţia propusa prin PUZ: IS - zonă instituţii publice, servicii (ISsr - servicii, ISp unităţi publice), GCc - subzona gospodărie comunala - cimitir cu construcţiile propuse a
fi amplasate în incinta zonei edificabile., în intravilanul oraşului Oneşti, Judeţul BACĂU.
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL - PUZ - „ÎNFIINŢARE CIMITIR ŞI
CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ”

Amplasament: JUD. BACĂU, ORAŞ ONEŞTI, STR. ZORILOR

Proiectant: SC PRODOMUS SRL Bacau;

Beneficiar: PROTOPOPIATUL ONEŞTI

Data elaborării: 2020

1 - Dispoziţii generale
1.1 - Domeniu de aplicare
1 .2 - Corelări cu alte documentaţii de urbanism
1.3 - Condiţii de aplicare
1.4 - Derogări de la prezentul regulament
1.5 - Diviziunea terenului în zone, subzone funcţionale

2 - Prevederi la nivelul zonelor funcţionale
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DISPOZIŢII GENERALE
Domeniu de aplicare
Conform planşei „U4.1 - Reglementări urbanistice - Zonificare” zona studiată este delimitată
cu o linie groasă albastră, având suprafaţa de 20 164,76mp în mun. Oneşti. Parcela pentru care a
fost realizat PUZ-ul are suprfaţa de 3 178,00mp şi face parte din UTR 17B conform PUG şi
constituie Regulamentul Local de Urbanism.
Corelări cu alte documentaţii de urbanism
Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi
detaliază aspecte în competenţa planurilor urbanistice zonale. în cazul în care nu sunt menţioante
prevederi distincte prin prezentul regulament vor fi aplicate cele din Regulamentul General de
Urbanism.
Condiţii de aplicare
Piesa de bază în aplicarea PUZ este regulamentul local de urbanism (RLU) care detaliază şi
întăreşte reglementările PUZ. Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii
pe intregul teritoriu ce face obiectul PUZ . în cazul în care aceste prescripţii lipsesc, se vor aplica
cele din Regulamentul General de Urbanism din HGR 525/1966.
Regulamentul Local de Urbanism va fi aprobat pe baza obţinerii avizelor obţinute conform
prevederilor Legii nr. 50/1991.
Derogări de la prezentul regulament
Se pot admite derogări numai în situaţiile prezentate mai jos:
- descoperirea unor mărturii arheologice care impun protejarea şi salvarea lor
- modificarea naturii terenurilor de fundare
- distanţele faţă de limitele posterioare şi laterale ale parcelei cât şi POT-ul pot fi modificate pe
baza unui PUZ
Modificarea RLU aprobat se poate face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General
de Urbanism, aprobarea unor modificări ale PUG cât şi ale RLU, cu condiţia respectării filierei de
avizare.
Diviziunea terenului în zone, subzone funcţionale
Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de umătorii parametri:
- funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări
- regim de construire discontinuu
- înălţimea maxim admisă
Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la umătoarele zone, subzone ale unităţii teritoriale
de referinţă UTR 17B
- Zonă gospodărie comunală, cimitire - (subzona GCc - subzona gospodărie comunala - cimitir)
- Zonă instituţii publice - IS (ISsr - servicii, ISp - unităţi publice)

STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI
1. UTILIZARE FUNCŢIONALA
1.1- Utilizări admise
1.2 - Utilizări admise cu condiţionări
1.3 - Utilizări interzise
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2. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
2.1 - Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)
2.2 - Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
2.3 - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor
2.4 - Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă
2.5 - Circulaţii şi accese
2.6 - Staţionarea autovehiculelor
2.7 - înălţimea maximă admisibilă a clădirilor
2.8 - Aspectul exterior al clădirilor
2.9 - Condiţii de echipare edilitară
2.10 - Spaţii libere şi spaţii plantate
2.11- împrejmuiri
3. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
3.1 - Procentul maxim de ocupare al terenului (POT)
3.2 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA, CIMITIRE
- (SUBZONA GCC - SUBZONA GOSPODĂRIE COMUNALA - CIMITIR)
ZONA INSTITUŢII PUBLICE - IS (ISSR - SERVICII, ISP - UNITĂŢI PUBLICE)
1. Utilizări admise
Funcţiunea dominantă a zonei: locuire cu gospodării de tip semiurban
Funcţiuni complementre ale zonei: comerţ, activităţi mică producţie pentru investitori
particulari, spaţii verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, parcaje.
Utilizări permise:
- locuinţe individuale sau cuplate cu un regim minim de înălţime P, P+l,
- comerţ şi servicii,
- dotări social culturale la nivel de cartier,
- activităţi nepoluante şi care nu necesită un volum mare de transport,
- activităţi mică producţie pentru investitori particulari.
Zona studiată este compusă din :
- zonă gospodărire comunală, cmitire
- zonă unităţi industriale, depozitare
- zonă instituţii publice, servicii
- zonă cu construcţii P, P+l
- apă
- spaţii plantate,a grement, sport
- teren arabil - extravilan
- zonă căi de comunicaţie rutieră şi amenajare aferentă
Funcţiuni complementare admise zonei:
- instituţii publice,
- odihnă şi agrement (spaţii verzi amenajate)
- circulaţie pietonală şi carosabilă
- staţionare autovehicule (parcaje, garaje)
- echipare tehnico - edilitară şi construcţii aferente
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2.

Utilizări admise cu condiţionări
- cimitire cu respectarea normelor de protecţie sanitară
- locuinţe individuale (unifamiliale) cu caracter urban obligatoriu maximum P+2 niveluri
- investiţii necesare îmbunătăţirii calităţii mediului de lucru şi a confortului urban
- modernizări, reparaţii şi întreţinere la clădirile existente
- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare
- amenajări aferente locuinţelor, căi de acces carosabile şi alei pietonale private, paarcaje,
spaţii plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret

3. Utilizări interzise
- modificări ale spaţiilor în clădirile existente care ar pereclita stabilirea construcţiilor
- parcele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate
- construcţii care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul
general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii
- sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau
de pe parcelele adiacente
- unităţi de producţie poluante care generează trafic intens sau cu riscuri tehnologice.

4. Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)
- terenul minim construibil este de 400mp, front la stradă de minim 12,00m
5. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
- pentru construcţiile noi retragerea minimă faţă de aliniament este de 3,00 m faţă de str.
Zorilor conform planşei U4.1 - Reglementări urbanistice - Zonificare
6. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor
Zona edificabilă este delimitată spre interiorul parcelei reglementate ce aparţine iniţiatorului
PUZ, astfel:
la o distanţă de 3,00 m faţă de limita de proprietate nord
la o distanţă de 4,00 m faţă de limita de proprietate sud (Str. Zorilor)
la o distanţă de 1,00; 3,00 m faţă de limita de proprietate est;
la o distanţă de 0,00 m faţă de limita de proprietate vest, întrucât cimitirul propus este
adosat cimitirului existent în zonă.
7. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

8. Circulaţii şi accese
Parcela este construibilă cu condiţia ca accesul carosabil dintr-o circulaţie publică să fie de
minim 3,50 m lăţime. Accesele trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
9. Staţionarea autovehiculelor
Atunci când se impune staţionarea autovehiculelor pentru funcţionarea diferitelor activităţi, se
admite doar în interiorul parcelei astfel încât să nu îngreuneze circulaţia publică.
Calculul necesarului de locuri de parcare se va face conform RLU PUG Oneşti
10. înălţimea maximă admisibilă a clădirilor
Regimul de înălţime maxim admis construcţiei propuse este P+l (7,00m).
înălţimea maximă admisă clădirilor, în punctul cel mai înalt nu va de păşi 9,00m (P+l)
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înălţimea maximă admisă clădirilor, măsurată la cornişa superioară nu va depăşi 5,00m
11. Aspectul exterior al clădirilor
în funcţie de destinaţia clădirii aspectul ei arhitectural, al reclamelor şi al elementelor de
mobilier urban vor fi subordonate specifice funcţiunii şi de caracterul general al zonei astfel încât să
se integreze în contextul urbanistic.
Este interzisă folosirea la exterior a materialelor confecţionate pentru interiorul clădirilor şi
materialele de construcţii precare (azbociment, plastic ondulat, etc.)
12. Condiţii de echipare edilitară
Apa potabilă - Alimentare cu apă potabilă se va realiza în sistem local
Canalizarea - apei uzate menajere este realizată în sistem local.
Canalizare pluvială - Apele meteorice trebuie direcţionate spre reţeaua publică de colectare a
acestora.
Reţele electrice, gaze, telefonizare - reţeaua de alimentare cu energie electrică trebuie
introdusă în subteran, branşamentele pe cât posibil să fie ascunse. în cazul imposibilităţii ascunderii
branşamentelor, acestea vor fi plasate la extremităţile faţadelor.
Salubritate - vor fi prevăzute platforme amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor
menajere în containere tip europubele.
13. Spaţii libere şi spaţii plantrate
Vor fi înierbate şi plantate toate spatiile neconstruite şi neocupate cu accese sau trotuare.
Se recomandă plantarea unui arbore la fiecare 100,00mp şi impermeabilizarea terenului peste
minimul necesar pentru accese, terase şi circulaţii pietonale.
Se vor identifica, proteja şi păstra în timpul execuţiei cât şi după, a arborilor importanţi
existenţi pe amplasament cu înălţimi de peste 4,00m şi diametrul tulpinei de peste 15 cm. în cazul
în care acest lucru nu este posibil şi este necesară tăierea arborelui, se vor planta în schimb alţi 10 în
perimetrul unor spaţii plantate publice din apropiere.
A

14. împrejmuiri
Sunt opţionale împrejmuirile spre stradă sau spre domeniul public dar pot fi realizate şi prin
jardiniere sau mobilier stradal.
Sunt interzise folosirea culorilor stridente şi strălucitoare a împrejmuirilor.
înălţimea maxim recomandată a gardurilor este de 2,00m.
Se recomandă îmrejmuire transparentă spre stradă.
15. Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)
POT maxim admis = 30%
16. Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)
CUT maxim admis = 0,3
ORDINUL ARHITECŢILOR

Sef proiect,

;/ v>

DIN ROtANtA

Utf

Arh. Marian Ci TUNEANU

Arh. Alexandru Serban BALAN
Marian

c

r nun''

.

întocmit,

At u n e a n u

&//
12

