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  1.2  Obiectul  P.U.Z. 

  
Solicitari ale temei program 

 Scopul PUZ este de introducere in intravilan a unui teren si de determinare a 
conditiilor de amplasare si conformare a unei ferme pomicole de nucifere si afini si hala 
conditionare pe un teren cu suprafata de 20000,00 mp. Terenul este situat in Extravilan 
Comuna Borlesti, tarla Catan-Muchie, jud. Neamt, CF526822 proprietate privata a 
beneficiarului conform extrasului de carte funciara. 
 In Certificatul de Urbanism nr. 32 din 14.07.2017 eliberat de Primaria Comunei 
Borlesti s-a impus elaborarea PUZ cu Regulament aferent. Conform prevederilor Legii 
nr.350/2001 republicata, realizarea de lucrari de construire cladiri cu o alta functiune decat 
functiunea specifica zonei conform PUG si introducerea in intravilan a unui teren se poate 
face doar in baza unei documentatii de urbanism PUZ si dupa obtinerea unui aviz de 
oportunitate. Desi certificatul de urbanism este emis pentru doua numere cadastrale, CF 
526822 si CF 53126, se realizeaza PUZ doar pentru CF 526822 - pentru care se propune 
construirea unei hale si a altor anexe (imprejmuire, sistem irigatii, eoliana, bransament 
electric, bazin vidanjabil, etc) , activitate care necesita introducerea in intravilan a terenului. 
Pentru CF 53126 se propune o plantatie de nuci si imprejmuire, activitate care este permisa 
a se autoriza in extravilan, fara a fi necesara realizarea unui PUZ. 

Prin PUZ se vor stabili conditiile de amplasare si conformare a edificabilului propus; se 
va stabili functiunea dominanta si functiunile complementare alocate activitatii propuse, 
amenajabilul parcelei, modul de asigurare a acceselor carosabile si pietonale pe parcela, 
modul de asigurare cu utilitati pentru viitoarele functiuni, indicatori urbanistici, inaltimea 
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maxima admisa, retrageri edificabil fata de aliniament si limita posterioara si laterale ale 
parcelei. 

Suprafata terenului care face obiectul PUZ este de 20000,00mp si este formata dintr-o 
singura parcela: CF 526822.  
 Odata cu aprobarea, PUZ capata valoare juridica costituindu-se in act de autoritate al 
administratiei publice locale.  
 

  1.3  Surse  documentare 

 

 - PUG  COMUNA BORLESTI, JUD. NEAMT si RLU aferent, avizat si aprobat prin HCL 
26 DIN 29.06.2011. 
 - Planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate ; 
 - Extras de carte funciara 
 - Legislatia specifica de urbanism si cea complementara acesteia ; 
 - Informatii obtinute direct pe teren si de la beneficiar; 
 - Planul de situatie vizat OCPI; 
 - Tema de proiectare; 
 

2 . STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII   

 

2.1. Incadrarea  in judetul Neamt,  incadrare in zona 

 
Evolutie istorica 
 
Comuna se află în sudul județului, pe malul drept al Bistriței, acolo unde aceasta 

primește apele afluentului Nechit, care curge în întregime pe teritoriul comunei. Este 
străbătută de șoseaua județeană DJ156A, care o leagă spre nord de Piatra Șoimului, Roznov 
(unde se intersectează cu DN15), Girov (unde se intersectează cu DN15D), Dobreni (unde 
se intersectează cu DN15C), Negrești și Crăcăoani, și spre sud de Tazlău și mai departe în 
județul Bacău de Balcani, Pârjol și Ardeoani (unde se termină în DN2G). La Ruseni, din acest 
drum se ramifică șoseaua județeană DJ159C, care duce spre sud-est la Rediu și Cândești. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Borlești se ridică la 
6.938 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
9.093 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,32%). Pentru 3,65% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt ortodocși (95,4%). Pentru 3,68% din populație, nu este cunoscută 
apartenența confesională. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Bistrița a județului 
Neamț, formată din satele Borlești, Ruseni și Puriceni, având o populație de 1798 de 
locuitori. În comună existau o școală și două biserici. La acea vreme, pe teritoriul actual al 
comunei mai funcționa, în aceeași plasă, și comuna Mastacănu, formată din satele 
Mastacănu, Negulești, Bălanu, Smirnea, Marginea, Portărești, Schitu-Nechitu și Șovoaia, 
având în total 2951 de locuitori; în această comună existau o școală și trei biserici. 

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în aceeași plasă. Comuna Borlești 
avea aceeași alcătuire, populația ei fiind de 3632 de locuitori. Comuna Mastacănu avea 
atunci 5235 de locuitori în satele Bălanu, Calu, Iapa, Mastacănu, Nechitu, Negulești, Șovoaia 
și Poieni. În 1931, satele Calu, Iapa și Negulești s-au separat de comuna Mastacănu pentru 
a forma din nou o comună de sine stătătoare. 
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În 1950, comunele au trecut la raionul Buhuși din regiunea Bacău, iar comuna 

Mastacănu a fost în timp desființată, satele ei trecând la comuna Borlești. În 1964, raionul 
Buhuși a fost desființat și comuna a trecut la raionul Piatra Neamț din aceeași regiune, iar în 
1968 a revenit la județul Neamț, reînființat; tot atunci, satul Bălanu a fost desființat și comasat 
cu satul Șovoaia. 

Singurul obiectiv din comuna Borlești inclus în lista monumentelor istorice din județul 
Neamț ca monument de interes local este situl arheologic de la Mastacăn, unde s-au găsit 
urmele unei necropole a carpilor (secolele al II-lea–al III-lea e.n.). 

 
Incadrare in raport cu vecinatatile 
 

Comuna se află în zona de sud a județului, aproape de limita cu județul Bacău, pe 
malul drept al Bistriței. Este străbătută de șoseaua județeană DJ159C, care o leagă spre 
nord de Borlești și spre sud de Cândești. 

Amplasamentul studiat este situat langa satul Ruseni, pe latura de est a intravilanului 
acestuia. 

 
Incadrare in Planul Urbanistic General 
 
Amplasamentul care face obiectul studiului este situat in extravilan comuna Borlesti, 

tarla Catan - Muchie. In plansa nr. 1 “ Incadrare in judetul Neamt; Incadrare in zona “ este 
prezentata pozitia parcelei care face obiectul PUZ in relatie cu vecintatile.   

Circulatia carosabila este reprezentata de un drum de exploatare agricola. 
 Terenul studiat este incadrat conform PUG in extravilan. In prezent zona studiata are 
un caracter agricol - zona terenuri arabile si locuinte, situate in vecinatatea estica, la o 
distanta de aproximativ 175m. 
Ca repere urbane in vecinatate se regasesc: 

- Troita de la indicatorul " Bine ati venit in comuna Rediu" - urmand a vira la dreapta. 
Conform PUG si RLU aprobat prin HCL nr. 26 din 29.06.2011, parcela este situata  in 

extravilanul comunei Borlesti, jud. Neamt. Accesul la amplasament se realizeaza direct din 
drumul de exploatare, care face legatura cu trama stradala a comunei. 

 
  2.2  Elemente  ale cadrului  natural 
  

 Clima prezintă un caracter continental pronunțat, fiind influențată de masele de aer cu 
proveniență răsăriteană. Vara predomină timpul secetos cu temperaturi ridicate, iar iarna se 
simte din plin efectul maselor de aer venite dinspre nord și nord-est, regiunea fiind frecvent 
bântuită de viscole. Secetele, brumele târzii de primăvară și timpurii de toamnă, aversele de 
ploaie însoțite de căderi de grindină, completează trăsăturile regimului climatic continental 
specific. 
 Terenul studiat se afla intr-o zona de dealuri. Elemente de cadru natural care sa 
subordoneze rezolvarea urbanistica reprezinta relieful - dealuri. 
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 2.3  Circulatia 

 
Amplasamentul studiat beneficiaza de acces direct din drumul public cu care se 

invecineaza pe latura de sud si est. Drumul de exploatare este de pamant si nu este 
amenajat din punct de vedere al profilului transversal.  

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 32 din 14.07.2017, a prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr.43/1997 republicata, completata si modificata cu privire la regimul 
juridic al drumurilor , prevederile Ordinului nr. 50/1998 cu privire la proiectarea si realizarea 
strazilor in localitatile rurale, se vor face propuneri privind modernizarea in profil transversal a 
drumurilor publice atat din punct de vedere al rigolelor, trotuarelor, ampriza si imbracamintii 
asfaltatice, daca este cazul. 

In plansa nr. 2” Situatia existenta” se poate studia relatia parcelei din punct de vedere 
al accesului cu circulatiile publice din vecinatate. 
 
 2.4  Ocuparea  terenurilor, situatia existenta 

 
In plansa nr. 2. “ Situatia existenta ” sc 1 : 1000 este prezentat modul de utilizare a terenurilor 
in zona studiata. 
Terenul care face obiectul documentatiei PUZ este situat in extravilanul comunei Borlesti, 
judet Neamt si este format dintr-o parcela care are urmatoarele urmatoarele repere urbane : 
1. Parcela cu S= 20000 mp, neproductiv, extravilan, NC 52682 si  urmatorii vecini: 
 
nord – proprietati particulare 
sud– drum exploatare 
vest – proprietati particulare 
est-  drum exploatare 
 
 Conform prevederilor Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de 
Urbanism aferent, coroborat cu prevederile Legii nr. 350/2001, republicata, realizarea 
investitiei propuse implica introducerea in intravilan schimbarea functiunii terenului si 
se poate realiza numai in baza unui Plan Urbanistic Zonal intocmit conform legislatiei 
in vigoare si numai dupa obtinerea in prealabil a unui aviz de oportunitate. 
 

In prezent, suprafata de teren care face obiectul PUZ nu este amenajata. 
Categoria de folosinta a terenurilor este : arabil.  
Nicio parcela din vecinatatea amplasamentului studiat ( vecinatatea nordica - vis a vis ) nu 
este construita. 
 
 2.5  Echiparea  edilitara 

 
In vecinatatea amplasamentului studiat exista retea de alimentare cu electricitate trifazat- la o 
distanta de aproximativ 250m. Nu exista retea de canalizare, apa, gaz. Canalizarea va fi 
rezolvata in sistem independent, printr-un bazin vidanjabil. Apa potabila va fi asigurata din 
puturi forat  cu hidrofor. Pentru producerea curentului electric se propune si o centrala 
eoliana si panouri fotovoltaice. 
Se va o propune o platforma pubele pentru precolectare deseuri menajere si racord la 
retelele edilitare. 
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  2.6  Probleme  de  mediu 

 
- Studiul geotehnic nu semnaleaza riscuri naturale deosebite in zona studiata. 
- Un aspect care trebuie sa retina atentia beneficiarului este scurgerea apelor pluviale si 
rezolvarea corecta a sistematizarii verticale a terenului.  
- Din punct de vedere al afectarii factorilor de mediu nu se ridica probleme deosebite, 
deoarece zona va fi echipata in sistem privat : bazin vidanjabil, indeplinindu-se conditiile 
impuse de Agentia pentru Protectia Mediului.  
- In zona studiata si in aproprierea acesteia nu exista valori de patrimoniu care sa necesite 
protectie speciala. 
Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ  de 
punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare. 
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament : investitia propusa nu este generatoare 
de deseuri cu un anumit regim. 
Deşeurile menajere se vor precolecta pe platforme special amenajate ( containere etans), iar 
beneficiarii vor incheia contract cu o firma specializata in ridicarea si transportul acestora la 
groapa ecologica cea mai apropriatata.  
 
 2.7  Optiuni ale populatiei 

 
 Comuna Borlesti, cu o populatie inregistrata la recensamantul din anul 2011 de 6.938 
locuitori reprezinta o comuna din zona de deal a judetului Neamt. Datorita preturilor 
terenurilor din zona si a accesibilitatii, beneficiariul doreste construirea urmatoarelor 
obiective: ferma pomicola de nucifere si afini, constructie hala conditionare. 
 Documentatia de urbanism va parcurge procedura de informare si consultare a 
publicului conform prevederilor Ordinului 2701/2010   (panou rezistent la intemperii amplasat 
pe parcela care a generat PUZ, vizibil din spatial public, anunturi in mass media, avizier, etc) 
iar la finalul etapei de informare vor fi inregistrate observatii/comentarii din partea locuitorilor 
riverani. 
 Proiectantul aprecieaza oportuna realizarea investitiei propuse deoarece va influenta 
favorabil dezvoltarea localitatii prin intregirea frontului stradal, dezvoltarea unei functiuni 
compatibile cu vecinatatile si imbunatarirea imaginii urbane a zonei. 
 
 2.8  Disfunctionalitati 

 In urma analizei situatiei existente prezentate anterior, a concluziilor studiilor de 
fundamentare care au stat la baza intocmirii documentatiei PUZ ( studiu geotehnic, studiu de 
oportunitate) s-a constat ca amplasamentul nu prezinta disfunctionalitati majore. 
 Aspectele ce vor trebui sa retina atentia beneficiarilor tin de: 

- rezolvarea corecta a sistematizarii terenului pentru scurgerea corecta a apelor 
pluviale; 

- dotarea cu echipamente edilitare corespunzatoare pentru functionarea in bune conditii 
a cladirii propuse; 

- respectarea conditiilor (daca e cazul) impuse de avizatori si respectarea zonelor de 
protectie pe baza normelor sanitare. 
Suprafata terenului, legatura rutiera cu vecinatatile, lipsa oricaror valori de patrimoniu 
ce necesita protectie permite si favorizeaza realizarea investitiei private propuse. 
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 3.  PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE   URBANISTICA 

 

3.1 Concluzii ale studiior de fundamentare 

 
 La baza intocmirii documentatiei PUZ au stat urmatoarele studii de fundamentare : 
studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de oportunitate. Studiile de fundamentare releva 
faptul ca terenul este stabil si propice functiunii propuse, avand ca vecinatati apropriate 
functiuni compatibile, iar distantele de siguranta prevazute de legislatia in vigoare (distante 
prevazute in RGU aprobat prin HG 525/1996 republicat, distantele impuse de Codul Civil 
actualizat, etc) sunt respectate. 
 Analiza situatiei existente, disfunctionalitatile constatate la nivel teritorial si local au 
condus la urmatoarele concluzii cu privire la modalitatea de abordare a problematicii 
constatate: 
- asanarea zonei ( taierea vegetatiei crescute haotic, spontan fara valoare dendrologica); 
- se impune realizarea unui bazin vidanjabil; 
- concomitent cu realizarea infrastructurii rutiere se impune sistematizarea corecta a 
terenului; 
- amplasamentul care face obiectul PUZ va trebui structurat functional si configurativ – spatial 
astfel incat sa se obtina o compozitie unitara.  

 
3.2 Elemente esentiale ale temei de proiectare 

 
Obiectul activitatii: infiintare ferma pomicola de nucifere si afini, constructie hala 
conditionare si dotare cu utilaje 
Activitatile principale: 
- S-a convenit cu beneficiarul asupra solutiei de organizare urbanistica a parcelei, astfel incat 
sa poata fi valorificat terenul proprietate privata fara sa se induca servituti asupra 
proprietatilor invecinate; 
-  Se vor construi o cladiri noi, regim de inaltime maxim S/D+P+2E+M. 
- Cladirea propusa va fi bransata la echipamentele edilitare rezolvate in sistem public/privat. 
- Se vor organiza alei perimetrale necesare desfasurarii activitatii propuse si locuri de parcare 

 
Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicata, prevederile Legii 350/2001 

republicata privind amenajarea teritoriului si urbanismul, prevederile Ordonantei Guvernului 
nr.43/1997 republicata privind regimul juridic al drumurilor. 
Accesul autoutilitarelor pentru interventii rapide se va face din drumul de exploatare. 
Accesul beneficiarului se va face cu autovehicule de dimensiuni mici (autoturisme) si medii.  
 

3.3  Prevederi  ale  Planului  urbanistic  general  si  Regulamentului  local 

 
Conform PUG si RLU aprobat prin HCL nr.26 din 29.06.2011, parcela este situata  in 

extravilanul comunei Borlesti, jud. Neamt. Accesul la amplasament se realizeaza direct din 
drumurile publice (de exploatare agricola) care fac legatura cu trama stradala a orasului. 

Pentru suprafata de teren studiata nu exista indicatori urbanistici prestabiliti. 
Conform PUG si RLU afferent coroborat cu prevederile Legii nr.350/2001 republicata 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, introducerea in intravilan a unui teren se poate 
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face doar in baza unei documentatii de urbanism PUZ si dupa obtinerea unui aviz de 
oportunitate. 

 
Consiliul Local al comunei Borlesti a avizat favorabil  Elaborare plan urbanistic zonal in 

vederea introducerii unui teren in intravilan pentru "INFIINTARE FERMA POMICOLA DE 
NUCIFERE SI AFINI, CONSTRUCTIE HALA CONDITIONARE SI DOTAREA CU UTILAJE 
IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT“ in sedinta din data de ......................... potrivit 
avizului nr. .................................. 
  
 
  3.4  Valorificarea  sitului construit si amenajat 

 
Terenul studiat in cadrul documentatiei de urbanism PUZ prezinta o usoara declivitate  de la 
nord la sud (aproape plan). Spatiul natural si antropic in care urmeaza a se integra noul 
ansamblu, nu ofera in prezent conditii desosebite de cadru natural, intreaga suprafata fiind 
acoperita cu vegetatie spontana, fara a se remarca elemente valoroase ale vegetatiei care sa 
necesite protectie si conservare. In afara terenului studiat, situatia este similara cu cea 
prezentata anterior. 
Parcela care face obiectul PUZ nu se afla in zona de protectie a vreunui monument istoric 
sau sit arheologic inscris in Lista DMI din 2010 si nu prezinta riscuri natural semnalate prin 
studiul geotehnic – studiu de fundamentare ce a stat la baza elaborarii PUZ. 
Gradul de echipare cu infrastructura al zonei face posibila realizarea investitiei fara afectarea 
mediului inconjurator. 
Prin modul de ocupare si utilizare al terenului se poate imbunatati imaginea urbana a zonei. 
 
  3.5  Modernizarea  circulatiei 

 
In plansa nr. 3. “ Reglementari urbanistice - Zonificare“ si plansa nr.4. “ Reglementari 
urbanistice – Mobilare exemplificativa“ este prezentata solutia de organizare a circulatiei pe 
parcela privata a beneficiarului. 

- Accesul carosabil si pietonal pe parcela se asigura din drumul de exploatare 
Poarta ( portile ) de acces pe amplasament vor fi de tip glisant sau se vor deschide spre 
interiorul parcelei.   
-  Parcarea autovehiculelor se va asigura in totalitate pe parcela. 
Prin Regulamentul local de Urbanism aferent PUZ se va interzice parcarea/stationarea 

autovehiculelor in asteptare pe spatiul public: drum satesc 
- Locurile de parcare necesare desfasurarii activitatii au fost calculate conform 

prevederilor RGU, Anexa 5 – Parcaje. Acestea au fost organizate in vecinatatea zonei de 
acces. 
 
  3.6  Zonificare  functionala - reglementari, bilant  teritorial, indici  urbanistici 

 
Terenul care face obiectul PUZ-ului proprietate privata a persoanelor fizice enumerate 
anterior, in suprafata de 20000,00 mp, se structureaza conform plansei nr. 4. - 
«REGLEMENTARI  URBANISTICE-ZONIFICARE» si conform plansei nr. 5 « 
REGLEMENTARI URBANISTICE – MOBILARE EXEMPLIFICATIVA», astfel: 
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 Se propune introducerea in intravilan si schimbarea functiunii in zona activitati 
agricole si agroindustriale 

 Se propun indicatori POT si CUT pentru o ocupare intensiva a terenului, in vederea 
prezervarii resurselor de teren ale localitatii, limitarii extinderii pe orizontala a localitatilor 
si folosirea eficienta a terenului, astfel: 
- POT existent = - % 
- CUT existent = - 
- POT propus =25% 
- CUT propus =1 

 Se defineste edificabilul maxim al cladirii propuse; constructiile care se vor realiza 
sunt in totalitate noi, cu regim de inaltime maxim S/D+P+2E+M / P+M;  

 Se propune construirea unei hale conditionare, ferma pomicola de nucifere si afini, 
imprejmuire, rezolvare utilitati in sistem centralizat si individual (eoliana, panouri 
fotovoltaice, puturi de apa, rezervor apa pentru irigatii, bazin vidanjabil) 

 Amplasarea edificabilului propus fata de limitele proprietatii : 
- retragere minima de 0.60 m fata de limitele laterale ale proprietatii; 
- retragere minima de 2.00 m fata de drumul de exploatare existent la sud; 

 Se stabileste accesul carosabil si pietonal pe parcela din drumul public 
 Circulatia carosabila si zonele de parcare/ stationare sunt organizate, astfel incat fluxurile 

sa nu fie stanjenite ( vezi plansa nr. 3.- Reglementari urbanistice – Zonificare si plansa 
nr.4. - Reglementari urbanistice – Mobilare exemplificativa). 

 Se amenajeaza platforma pentru precolectarea deseurilor menajere; 
 Se propune amplasarea unui bazin vidanjabil 
 

                  BILANT  TERITORIAL PROPUS 
 

 SUPRAFATA  TEREN  CARE FACE OBIECTUL PUZ  :   20.000 MP 
 din care : 
 - SUPRAFATA  CONSTRUITA  MAXIMA (SC):    5.500 MP 
 - SUPRAFATA DESFASURATA MAXIM (SD):              20.000 MP 

 
 FUNCTIUNE TEREN: ZONA ACTIVITATI AGRICOLE SI AGRO-INDUSTRIALE 
 INDICATORI URBANISTICI ( valori maxime ) : POT = 25%; CUT= 1,0; REGIM DE INALTIME 

S/D+P+2E/+M 
 

In plansa nr. 3. – “ Reglementari urbanistice – Zonificare” si plansa nr. 4 - "Reglementari – 
Mobilare exemplificativa" sunt prezentate reglementarile stabilite pentru parcela care face 
obiectul PUZ. 

Prin amplasarea constructiei si amenajarilor pe parcela si rezolvarea amenajarilor 
aferente nu se genereaza servituti pe parcelele invecinate indiferent de tipul de proprietate.  
  
 

3.7  Dezvoltarea  echiparii  edilitare ( plansa nr. 4) 

 
In plansa nr. 5 " Reglementari echipare edilitara “ este prezentata situatia  existenta  si 
propusa pentru asigurarea obiectivului propus cu utilitatile necesare. Amplasarea obiectivului 
propus nu are caracter de " pionierat", in sensul ca la aproximativ 175m de amplasament 
exista alte locuinte ce isi asigura utilitatile in sistem privat si public, cu posibilitate de bransare 
la utilitatile publice in momentul realizarii acestora. 
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 Alimentarea cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului propus se va asigura printr-un cablu 

subteran de de joasa tensiune ingropat si racordat la reteaua electrica existenta de curent 
trifazat, aflata la o distanta de aproximativ 250m. Ca metoda alternativa de producere 
energie electrica, se va monta o eoliana si panouri fotovoltaice. 

Iluminatul interior al incintei se va realiza cu stalpi metalici, cu leduri. 
 Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa a obiectivului propus se va asigura in sistem privat, prin put forat 
cu hidrofor. Apa pentru irigatii va proveni din doua puturi forate si dintr-un rezervor de apa.  

Canalizarea menajera 
Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin retea proprie de canalizare 

racordata la un bazin vidanjabil amplasat pe parcela proprietate privata a beneficiarului.  
Solutia reprezinta un provizorat pana la realizarea sistemului de canalizare al zonei. 

 Telecomunicatii, transfer de date si supraveghere 
 Acest tip de utilitati vor fi montate pe stalpii electrici de folosinta comuna existenti in 
vecinatate. 
          Gospodaria   comunala 

Se va amenaja o platforma speciala pentru colectarea si depozitarea temporara a 
deseurilor menajere. 

 
Proprietarii vor incheia contract cu furnizorul de servicii de salubritate care va asigura 
evacuarea deseurilor menajere ritmic, la deponia ecologica cea mai apropriata.  
  
 3.8  Protectia  mediului 

 

 Se vor lua masuri pentru evacuarea corecta a apelor uzate menajeremsi a scurgerii 
apelor meteorice; deseurile menajere vor fi precolectate si depozitate temporar in pubele 
amplasate pe parcela; beneficiarul va incheia contract cu o firma prestatoare de servicii 
pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere la deponia ecologica cea 
mai apropriata.

 Se vor amenaja spatiile verzi ca prim element de protectie a mediului 
         Se interzice depozitarea deseurilor in locuri necontrolate de administratia publica 
locala. 
          Se interzice deversarea apelor uzate menajere la teren. 
          Se interzice depozitarea/imprastierea deseurilor in spatiul public al drumurilor publice. 
          Se vor lua masuri pentru echiparea corecta cu echipamente tehnico edilitare. 

 
 

1. Protecţia calităţii apelor : 

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafaţă, 
fiind astfel proiectate încât să conducă la conservarea gradului de stabilitate generală şi 
locală din zonă şi să asigure drenarea corectă a apelor meteorice.  
2. Protecţia aerului : 

În cadrul activităţii propuse vor rezulta emisii în admosferă si praf de la autovehiculele 
utilizate. Conform estimarilor, debitele masive ale poluantilor emisi în atmosfera de la utilaje  
folosite la realizarea investitiei propuse (tractor, buldo-excavator, remorcă) si cele utilizate la 
punerea in functiune a obiectivului propus sunt total nesemnificative. 
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3. Protecţia solului şi subsolului : 
La utilajele folosite în vederea realizării obiectivului propus se va evita repararea şi 
alimentarea acestora cu carburanti si lubrefianti pe parcela proprietate private care a generat 
PUZ. Eventualele uleiuri uzate provenite de la utilaje vor fi colectate în recipienti metalici şi 
predate spre valorificare la unităti de profil. Se vor lua măsuri pentru îndepartarea petelor de 
ulei cu ajutorul unor material absorbante. Materialele absorbante îmbibate cu ulei vor fi 
colectate într-un butoi metalic şi eliminate prin incinerare. 
Obiectivul va fi dotat cu pubele pentru colectarea deşeurilor menajere şi asimilate. 
 
4. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice : 
Activitatea propusa nu va produce modificări ale echilibrului ecologic din perimetru prin 
deranjarea habitatului speciilor acvatice, întrucât nu este cazul. Terenul din zona studiata 
este bun pentru constructii. Emisiile de poluanţi care pot afecta vegetaţia şi fauna din zonă, 
sunt gazele de combustie rezultate de la utilajele şi autovehiculele care lucreaza pe santier, 
precum şi praful (pulberi în suspensii) rezultate în urma transportului cu mijloace de 
transport. 
 
5. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : 
Identificarea obiectivelor de interes public : în vecinătatea zonei nu există obiective de interes 
public. Distanţa faţă de aşezările umane (prima locuinta) este de cca. 175 m. Nu sunt 
necesare lucrări speciale pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public. 
 
6. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament : 
Investitia propusa nu este generatoare de deseuri cu un anumit regim. 
Deşeurile menajere se vor precolecta pe platforme special amenajate (pubele), iar investitorii 
vor incheia contract cu o firma specializata in ridicarea si transportul acestora la deponia 
ecologica cea mai apropriatata.  
 

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate 
negativ  de punerea in practica a proiectului. Din punct de vedere al structurii urbane, 
aceasta se intregeste printr-un tesut nou, ordonat si functional. 
 

 3.9  Obiective  de  utilitate  publica 

 

Prin solutia de organizare spatial – urbanistica propusa in PUZ nu sunt afectate 
proprietatile riverine (proprietati private) amplasamentului. 

 
 

 4.  CONCLUZII 
 

● Prezentul PUZ propune introducerea in intravilan si schimbarea functiunii terenului CF 
52682 in zona activitati agricole si agro-industriale 
● Beneficiarii vor executa sistematizarea verticala a terenului fara a afecta proprietatile 
invecinate;  
● Deoarece zona nu dispune de retea de canalizare menajera, se va realiza echiparea 
investitiei propuse cu utilitatile necesare unei bune functionari a ansamblului (sistem local 
prin eforturile beneficiarilor).  
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● Proiectantul apreciaza ca oportuna investitia propusa, fiind vorba de o investitie compatibila 
cu functiunile existente in vecinatate. 
● Se propune utilizarii indicatorilor POT si CUT a unei suprafete de 20.000 mp pentru 
cresterea eficientei utilizarii terenului; se propune un regim maxim de inaltime de  
S/D+P+2E+M 
●  Indici urbanistici, valori maxime stabilite in PUZ : POT = 25 % ; CUT = 1,0; regim 
maxim de inaltime S/D+P+2E+M 
 

CF 52682 
    BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA 

CE A GENERAT PUZ 

EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

SUPRAFATA TEREN 20000 100 20000 100 

SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA - - 5000 25 

REGIM DE INALTIME* - S/D+P+2E+M  

INALTIMEA MAXIMA ADMISA* - - 

POT* - 25% 

CUT - 1 

FUNCTIUNE 
extravilan - teren 

arabil 

1. Zona activitati agricole si agro-industriale 
regim de inaltime maxim S/D+P+2E+M 
functiuni permise: 
constructii agricole si agro-industriale, locuinte de 
serviciu si anexe gospodaresti, depozite, servicii, 
comert en-gros si/sau cu amanuntul, spatiu parcare 
si manevrare, retele tehnico-edilitare, accese 
pietonale si carosabile, plantatii, functiuni 
complementare unitatilor agro-industriale 

 
 
 
 

Intocmit, 
Mst. Urb. Timotei Fecioru 
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REGULAMENT  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ 
 

    I.   DISPOZITII  GENERALE 

 

          1. ROLUL   RLU  AFERENT  Elaborare plan urbanistic zonal in vederea introducerii unui teren in  

"INFIINTARE FERMA POMICOLA DE NUCIFERE SI AFINI, CONSTRUCTIE HALA CONDITIONARE SI DOTAREA CU 

UTILAJE IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT" 

 
1.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ) este o 

documentatie de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabileste modul in 
care pot fi ocupate terenurile, precum si amplasarea si conformarea constructiilor pe o 
suprafata bine delimitata, in acord cu prevederile legale. 

1.2. Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ 
aplica regulile si principiile generale de urbanism pe o suprafata de teren bine determinata, 
asigurand concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv protectia 
proprietatii private si apararea interesului public. 

1.3. Regulamentul  Local de Urbanism  aferent PUZ  "INFIINTARE FERMA POMICOLA 
DE NUCIFERE SI AFINI, CONSTRUCTIE HALA CONDITIONARE SI DOTAREA CU 
UTILAJE IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT “ in extravilan comuna Borlesti, tarla 
Catan-Muchie, jud. Neamt, constituie act de autoritate al administratiei publice locale, 
instituit ca urmare a avizarii cf. legii si a aprobarii sale de catre CL ( Consiliul Local al 
Comunei Borlesti ).  

1.4.Nu se vor face interventii cu caracter modificator pe piesele desenate si in 
piesa scrisa din documentatia elaborata initial, fara acordul proiectantului. 

  

2.  BAZA   LEGALA  A   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ 
 

2.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ  se elaboreaza in conformitate cu : 
● Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism  
Reglementare tehnica (Indicativ GM 007 - 2000)aprobata cu Ordinul MPLAT nr. 
21/N/10.04.2000 ; 
● Ghidul privind metodologia de aprobare si continutul - cadru al Planului Urbanistic 
Zonal, Reglementare tehnica GM - 010 - 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176 
/N/16.08.2000 ; 
● Legea 453 - privind modificarea si completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor ; 
● Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525 / 1996 cu completarile 
ulterioare; 
● Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr. 289 /2006; 
● Legislatia actuala complementara domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului si Codul 
Civil actualizat; 
● PLANUL URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL  LOCAL  AFERENT pentru  
COMUNA BORLESTI, JUDETUL  NEAMT  aprobat prin HCL 26/2011. 
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3.   DOMENIUL   DE   APLICARE   AL   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM 
 

3.1.    Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului RLU aferent PUZ  este 
format din : 

3.1.1. o suprafata de 20.000 mp (din masuratori 22.000 mp) conform extrasului de 
carte funciara, destinata construirii unei hale conditionare, ferma pomicola de nucifere si afini, 
dotare cu utilaje, imprejmuire, sistem irigatii, realizare bransamente si rezolvare utilitati in 
sistem public si privat si implicit introducere in intravilan ca zona activitati agricole si agro-
industriale cu indicatori urbanistici POT si CUT modificati: POT propus = 25%, CUT 
propus=1.0.   

3.1.2. Categoria de folosinta actuala a parcelelor care fac obiectul PUZ, proprietate 
privata este "arabil" si este  situata pe tarla Catan-Muchie, extravilan Borlesti,  numar 
cadastral:CF 52682 

3.2. Functiunea propusa pentru amplasamentul care face obiectul PUZ este « zona 
activitati agricole si agro-industriale (constructii agricole si agro-industriale, locuinte de  
serviciu si anexe gospodaresti, depozite, servicii, comert en-gros si/sau cu amanuntul, spatiu 
parcare si manevrare, retele tehnico-edilitare, accese pietonale si carosabile, plantatii, 
functiuni complementare unitatilor agro-industriale) 

3.3. Spatiul  in care este situat amplasamentul care a generat PUZ are o functiune 
compatibila cu cea propusa prin documentatia PUZ. 
 

    II. REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE   A  TERENURILOR       

 

           4.   REGULI   CU   PRIVIRE   LA  PASTRAREA   INTEGRITATII  MEDIULUI  SI   

                  PROTEJAREA   PATRIMONIULUI   NATURAL  SI  CONSTRUIT 

 

4.1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan 
se supune prevederilor art. 3  din Regulamentul General de Urbanism, precum si altor 
prevederi legale, specifice ce vor apare  pe parcursul viabilitatii documentatiei. 
4.1.1. Intravilanul aprobat in PUG se poate dezvolta (extinde) ulterior numai pe baza de 
planuri urbanistice zonale (PUZ) si RLU aferent, avizate si aprobate conform legii, 
integrandu-se ulterior in PUG. 
4.2. Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii 
constructiilor se realizeaza in conditiile art. 4. din RGU si prevederilor plansei nr. 3.             
“Reglementari urbanistice - Zonificare“, a plansei nr. 4. “Reglementari urbanistice – Mobilare 
exemplificativa“,  si altor prevederi legale ce vor aparea ulterior elaborarii documentatiei. 
4.3. Amplasamentul studiat in PUZ este situat in vecinatate de alte spatii cu destinatie zona 
locuinte si functiuni complementare (aprox 175m). In consecinta, din acest punct de vedere 
nu exista incompatibilitati de ordin functional. 
4.4. In vederea protectiei corecte a mediului, incinta obiectivului va fi prevazuta cu 
gospodarie de apa (put apa potabila, hidrofor), platforma precolectare deseuri menajere si 
retele edilitare. 
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        5.   REGULI   CU   PRIVIRE   LA   SIGURANTA   CONSTRUCTIILOR  SI   LA   APARAREA  INTERESULUI   PUBLIC 
    
5.1.Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile situate in zone 
expuse la riscuri antropice -  se interzice. 
       Utilizari permise cu conditii  
a. Toate tipurile de constructii propuse prin PUZ cu conditia respectarii  zonelor de protectie 
conform conditiilor impuse prin avizele de specialitate pentru utilitati, a zonelor de protectie a 
echipamentelor tehnico – edilitare, a  exigentelor Legii nr.10/1995 cu modificarile si 
completarile ulterioare privind rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta la 
foc, protectia impotriva zgomotului, sanatatea oamenilor si protectia mediului. 
5.2. In vederea asigurarii cu echipament tehnico-edilitar corespunzator, autorizarea 
executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din RGU si cu avizele 
gestionarilor de utilitati. 
 

        III .  ZONIFICAREA  FUNCTIONALA 

 
Teritoriul studiat in PUZ este mobilat omogen, edificabilul si amenajarile fiind subsumate unei 
singure functiuni : zona activitati agricole si agro-industriale 
a. Teritoriului studiat in PUZ i se propune introducerea in intravilan, modificarea functiunii si 
indicatorilor POT si CUT;  
a.1. Functiunea dominanta propusa a parcelei care face obiectul PUZ : zona activitati 
agricole si agro-industriale (constructii agricole si agro-industriale, locuinte de serviciu si 
anexe gospodaresti, depozite, servicii, comert en-gros si/sau cu amanuntul, spatiu parcare si 
manevrare, retele tehnico-edilitare, accese pietonale si carosabile, plantatii, functiuni 
complementare unitatilor agro-industriale). 
a.2. In plansa nr. 3.« REGLEMENTARI  URBANISTICE-ZONFICARE «si plansa nr.4.  
“REGLEMENTARI URBANISTICE – MOBILARE EXEMPLIFICATIVA“,  este prezentata 
organizarea urbanistica propusa pentru parcela care face obiectul PUZ. 

 

REGLEMENTARI  URBANISTICE  
  
CONSTRUCTII: in zona activitati agricole si agro-industriale nu pot depasi S/D+P+2E+M si POT 25% 

CIRCULATIE CAROSABILA  SI  PIETONALA: publica (in afara parcelei), pe parcela: circulatii, parcaje, 
platforma betonata si/sau balastata, trotuare de garda. 
SPATII VERZI AMENAJATE PE PARCELA CU ROL AMBIENTAL SI DE PROTECTIE: se vor planta cu plante 
cu rol ambiental si de protectie toate spatiile ramase libere in urma realizarii amenajarilor necesare 
ECHIPAMENTE  EDILITARE PE PARCELA: gospodarie de apa(puturi apa, hidrofor, rezervor apa irigatii),retele 
edilitare (electricitate), bazin vidanjabil, eoliana si panouri fotovoltaice, platforma precolectare deseuri menajere 
(cu pubele) 

 

      5.     ZONA  ACTIVITATI AGRICOLE SI AGRO-INDUSTRIALE 

 

       CAP. 1  GENERALITATI 
 
5.1. Subzonele functionale  pe terenul care face obiectul PUZ sunt : 
5.1.1. Subzona aferenta ansamblului de constructii - zona activitati agricole si agro-
industriale; 
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5.1.2. Subzona aferenta retelelor si instalatiilor tehnico – edilitare; 
5.1.3. Subzona aferenta plantatiilor agricole ; 
5.1.4.Subzona aferenta circulatiei rutiere si pietonale, platforma betonata si balastata, 
parcare si stationare autovehicule pentru transport, personal si clienti; 
 
5.2. Functiunea dominanta a zonei care face obiectul PUZ : 
a. zona activitati agricole si agro-industriale (constructii agricole si agro-industriale, locuinte 
de serviciu si anexe gospodaresti, depozite, servicii, comert en-gros si/sau cu amanuntul, 
spatiu parcare si manevrare, retele tehnico-edilitare, accese pietonale si carosabile, plantatii, 
functiuni complementare unitatilor agro-industriale), alte functiuni in relatie directa cu 
functionarea ansamblului propus: hale, anexe, etc 
 
5.3.Functiuni complementare functiunii zona activitati agricole si agro-industriale. 

 pe parcela sunt admise spatii pentru circulatie carosabila (inclusiv parcaje), pietonala, 
platforme betonate si/sau balastate, spatii verzi in scop ambiental si de protectie, 
constructii si amenajari tehnico – edilitare, retele tehnico - edilitare, activitati de 
gospodarie comunala (depozitarea temporara a deseurilor menajere), grajduri 
animale, silozuri, etc 

 se admit construirea unor cladiri temporare (corturi, foisoare, anexe) care sustin 
activitatea propusa 

 

      CAP. 2   UTILIZARE   FUNCTIONALA 
 
5.4. UTILIZARI  ADMISE ale terenurilor si cladirilor de pe parcela studiata cu functiune       
“ zona activitati agricole si agro-indsutriale”   

 toate utilizarile stabilite in PUZ  , conform art. 5.1., 5.2. si 5.3.  
5.5. UTILIZARI  ADMISE  CU  CONDITIONARI 
5.5.1. In cazul in care se schimba functiunea dominanta  a zonei stabilita in PUZ  se 
intocmeste alta documentatie PUZ pentru definirea  zonelor edificabile in acord cu noile 
functiuni. 
5.5.2. Edificabilul propus va respecta reglementarile propuse prin plansa 3.              
“REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONFICARE“ si plansa nr. 4.“REGLEMENTARI 
URBANISTICE – MOBILARE EXEMPLIFICATIVA“, coroborate cu zonele de protectie 
impuse, dupa caz. 
5.5.3. Se admit oricare dintre prevederile art. 5.1. cu respectarea zonelor de protectie si 
siguranta, zonele de protectie pe baza normelor sanitare impuse de legislatia in vigoare si 
avizatori.  
5.5.4. Se admite realizarea cladirilor propuse care se vor inscrie in limita edificabilului maxim 
admis.  
 
5.6. UTILIZARI  INTERZISE  ale terenurilor si cladirilor  
5.6.1. Se interzice localizarea de activitati care nu se inscriu in profilul zonei sau pot 
incomoda functionarea acesteia. 
5.6.2. Se interzice localizarea activitatilor poluante si care prezinta risc tehnologic. 
5.6.3. Se interzice mentinerea lucrarilor de organizare de santier dupa darea in folosinta a 
obiectivului propus. 
5.6.4. Se interzice orice lucrare de terasament care poate provoca scurgerea necontrolata a 
apelor pluviale si afectarea terenurilor invecinate.  
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     CAP. 3  CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR   
 
5.7. CARACTERISTICI  ALE  PARCELEI  ( SUPRAFATA,  FORMA,  DIMENSIUNI ) 
5.7.1. Activitatea propusa “zona activitati agricole si agro-industriale -  va ocupa integral 
parcela si nu propune divizarea acesteia. 
5.7.2. Pentru a fi construibila o parcela trebuie sa satisfaca concomitant exigentele specifice 
functiunilor constructiilor pe care urmeaza sa le primeasca atat in ceea ce priveste atributele 
de fapt (natura si caracteristicile terenului), cat si de drept (servitutile pe care le genereaza). 
Din acest punct de vedere parcela respecta conditiile de construibilitate: accesibilitate la 
drumuri publice, posibilitatea echiparii cu retele tehnico edilitare, forma si dimensiuni care sa 
permita regulile de amplasare si conformare din prezentul regulament. 
5.7.4. Amplasarea cladirilor propuse va tine seama de prevederile OMS nr.114/2014 privind 
sanatatea populatiei. 
5.8. AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  ALINIAMENT 
5.8.1. Se impune o distanta minima fara de aliniament  de minim 2m, dar nu se impune o 
aliniere care trebuie respectata. Cladirile propuse se vor construi in limitele edificabilului 
propus, respectand retragerile fata de limitele parcelei conform legislatiei in vigoare. 
5.9. AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI  
POSTERIOARE  ALE  PARCELEI 
5.9.1. Cladirea/cladirile propusa/propuse in incinta se amplaseaza fata de limita proprietatii 
laterale si posterioare la o distanta minima de 0,60 m, conform codului civil. 
Retragerile minime impuse se regasesc in plansa nr. 3. “Reglementari urbanistice zonificare“. 
5.10. CIRCULATII  SI  ACCESE 
5.10.1. Toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese carosabile 
si pietonale. 
5.10.2. Caile rutiere si accesele pietonale se autorizeaza de regula ca parti componente, 
odata cu constructiile si amenajarile ce constituie investitia de baza( ansamblu). 
5.10.3. Caracteristicile acceselor si drumurilor trebuie sa corespunda normelor in vigoare 
privind stingerea in caz de incendiu si de protectie civila. 
5.10.4. Accesul carosabil si pietonal pe parcela se asigura din drumurile publice existente  - 
prin intermediul unor racorduri private, realizate pe cheltuiala investitorilor. Accesul de pe 
drumul satesc se face indirect. 
5.10.5. Spatiile destinate circulatiilor trebuie sa permita accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor (minim 4,0 metri) si a mijloacelor de transport grele. 
5.10.6. Circulatia rutiera in incinta se va dezvolta in jurul constructiilor propuse, in functie de 
destinatia acestora. 
5.11. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR  
5.11.1. Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii, cat si in timpul 
functionarii investitiei propuse se va face in afara spatiului public, obiectivul propus avand 
prevazute in interiorul parcelei spatii de circulatie, intoarcere si parcare/stationare. 
5.11.2. Calculul necesarului minim de locuri de parcare a fost dimensionat conform 
prevederilor Anexei 5 – Parcaje din RGU aprobat prin HG 525/1996 republicat. 
5.11.3. Au fost propuse parcaje pentru masini mici si parcaje pentru autoutilitare, pe 
platforma de beton sau balastata. 
5.12. INALTIMEA  MAXIMA  ADMISIBILA  A  CLADIRILOR 
5.12.1. Inaltimea maxima admisa in zona mixta va fi S/D+P+2E+M (subsol sau demisol + 
parter+ doua etaje si mansarda); Nu se specifica o inaltime maxima admisa in metri.  
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5.12.2. Inaltimea maxima se masoara pe perpendiculara, de la cota cea mai joasa a terenului 
neamenajat pana in punctul cel mai inalt al cladirii (coama sau atic). 
5.13. ASPECTUL  EXTERIOR  AL  CLADIRILOR 
5.13.1. Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu 
vecinatatile imediate. 
5.13.2. Fatadele laterale si fatada posterioara vor fi tratate architectural la celasi nivel cu 
fatada principala. 
5.13.3. Se interzic culorile stridente in dezacord cu peisajul natural si materiale precare. 
5.14. CONDITII  DE  ECHIPARE  EDILITARA 
5.14.1. Investitia propusa va fi  racordata la retelele tehnico – edilitare realizate in sistem 
local(privat) ale zonei, conform avizelor obtinute de la gestionarii de utilitati. 
5.14.2. Este obligatorie asigurarea investitiei propuse cu utilitati, dupa disponibilitatea 
existenta in zona: apa, canalizare, energie electrica, gaz si telecomunicatii. In cazul in care 
nu exista anumite retele de utilitati, se recomanda rezolvarea in sistem individiual a acestora, 
pana la dezvoltarea retelei edilitare comunale. 
5.14.4. Directia de scurgere a apelor pluviale va fi orientata spre plantatii. 
5.15. SPATII  LIBERE  SI  PLANTATE 
5.15.1. Spatiile verzi si pantate sunt constituite, in acceptiunea RGU din totalitatea 
amenajarilor de pe suprafata parcelei : plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, 
suprafete cu gazon, gradini de flori, etc. 
5.15.2. Spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada. 
5.15.3. Terenul liber ramas in afara cladirilor, circulatiilor, parcajelor si a altor amenajari va fi 
plantat cu gazon, flori, arbusti de talie mica, medie si inalta; arborii de talie inalta si medie vor 
fi plantati pe toata suprafata parcelei. 
5.15.4. Arborii se vor planta astfel incat distanta minima de la axul trunchiului pana la gard sa 
fie de minim 2,0 m si de 1,5 m la arbusti. Arborii se vor planta izolati ( solitari ) sau in grupe 
de 3 exemplare plantate la o distanta maxima egala cu de 3 ori diametrul coroanei.  
5.16. IMPREJMUIRI 
5.16.1. Imprejmuirile reprezinta amenajarile cu caracter definitiv sau temporar amplasate la 
aliniament sau pe celelalte laturi ale proprietatii cu scopul de a delimita domeniul public de 
cel privat.  
5.16.2. Imprejmuirile la aliniament (spre drumurile publice) intereseaza atat domeniul public 
cat si cel privat. Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public, datorita 
calitatii de participare la crearea peisajului rural, alaturi de constructiile pe care le protejeaza 
sau a caror parcela o delimiteaza. 
5.16.3. Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale proprietatii sunt realizate din 
ratiuni de delimitare si protectie a proprietatii. Modalitatea de realizare a imprejmuirilor in 
vederea protectiei impotriva intruziunilor, precum si relatiile de vecinatate sunt reglementate 
de prevederile Codului Civil. 
5.16.4. Elementele ce caracterizeza imprejmuirile sunt elemente functionale: porti de acces 
carosabile si pietonale, ziduri sau panouri despartitoare si elemente formale : inaltime, 
forma, latime, material de constructii, elemente decoratice, culoare. 
5.16.5. Imprejmuirea catre domeniul public va avea cu Hmax = 2,5 m. Portile vor fi glisante 
sau se vor deschide spre interiorul proprietatii. Imprejmuirea va fi amplasata in interiorul 
parcelei, pe limita de proprietate. 
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5.17. INDICI MAXIMI  DE  OCUPARE  SI  UTILIZARE  A  TERENULUI 
 

CF 52682 
    BILANT TERITORIAL PENTRU PARCELA CE 

A GENERAT PUZ 

EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

SUPRAFATA TEREN 20000 100 20000 100 

SUPRAFATA MAXIMA CONSTRUITA - - 5000 25 

REGIM DE INALTIME* - S/D+P+2E+M  

INALTIMEA MAXIMA ADMISA* - - 

POT* - 25% 

CUT - 1 

FUNCTIUNE 
extravilan - teren 

arabil 

1. Zona activitati agricole si agro-industriale 
regim de inaltime maxim S/D+P+2E+M 
functiuni permise: 
constructii agricole si agro-industriale, 
locuinte de serviciu si anexe gospodaresti, 
depozite, servicii, comert en-gros si/sau cu 
amanuntul, spatiu parcare si manevrare, 
retele tehnico-edilitare, accese pietonale si 
carosabile, plantatii, functiuni 
complementare unitatilor agro-industriale 

 
 
 
 
5.17.1.PROCENT  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI ( POT )  SI  COEFICIENT  
MAXIM  DE UTILIZARE  A  TERENULUI ( CUT ) 
 Conform plansei nr. 3. “ Reglementari urbanistice – Zonificare “, si plansei nr. 4. “ 
Reglementari urbanistice – Mobilare exemplificativa“,  rezulta urmatorii indicatori urbanistici : 
            POT ( maxim ) = 25 % ; CUT ( maxim )= 1.0, regim maxim de inaltime 
S/D+P+2E+M,;  
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Master urbanist Timotei Fecioru 

 
 


