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DISPOZIȚII GENERALE  

1.ROLUL R.L.U. 

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

1)Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării 

planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona 

studiată. 

2)Regulamentul Local de Urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de 

amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. 

3)Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru 

autorizarea executării construcțiilor. 

 

2.  BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII 

1)La baza elaborării prezentului Regulamentul Local de Urbanism stau, în principal: 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificarile ulterioare 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, 

republicată. 

H.G.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată.  

Codul Civil – legea 287/2009 cu modificarile ulterioare. 
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Ordinul MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea „NORMATIVULUI PENTRUPROIECTAREA PARCAJELOR DE 

AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE indicativ P132-93 (inlocuitpartial prin normativul NP24-97) 

Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile ulterioare. 

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, 

republicata 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile ulterioare 

Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin 

Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completările ulterioare. 

Legea nr.24/2007 a spatiilor verzi, republicata, cu modificarile ulterioare 

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicata, cu modificarile ulterioare 

Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile ulterioare 

Legea 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile ulterioare 

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificarile ulterioare. 

Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea I – Retele de 

transport. 

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a II-a Apa. 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a- zone protejate. 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional-Secţiunea IV:Reţeaua de 

localităţi 

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional -Secţiunea V – Zone de risc 

natural 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare 

Legea 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor 

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator 

Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale 

 

În cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentațiile de 

urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii, în cazul de față: 

Planul Urbanistic General al Municipiului Caracal; 
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3.DOMENIUL DE APLICARE  

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE 

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor 
amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. 

 
Conform Planului Urbanistic General – Municipiul Caracal, aprobat cu H.C.L. nr. 03/30.01.2014 elaborator 

S.C. MINA M COM S.R.L. Bucureşti, terenul studiat este situat în intravilanul municipiul Caracal in zona functionala: 

V4 – COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE 

Pe terenul situat în Municipiul Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 73A, Jud. Olt, conform Certificatului de 

Urbanism emis de Primăria Municipiului Caracal, proprietarul U.A.T. Mun. Caracal își manifesta intenția de a realiza 

investitii de uz si interes public, cum ar fi: spatii destinate sportului, unitatilor de sanatate, de invatamant, cultura, 

agrement, echipamentelor publice de orice fel, etc. 

REGLEMENTARI, conform PUZ, pentru zona IS4-1 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
- crese;  

- gradinite cu program redus, normal si prelungit;  

- afterschool  

- săli de sport polivalente sau specializate, bazine de înot acoperite;  

- săli de antrenament, săli de întreţinere şi recuperare fizică; 

 -cabinete de medicină sportivă şi fizioterapie;  

- terenuri de sport, bazine de înot în aer liber, patinoare în aer liber;  

- vestiare, anexe administrative;  

- spaţii verzi amenajate;  

- alei, amenajări odihnă, agrement, mobilier urban;  

- ștranduri;  

- popicărie, bowling, biliard;  

- parcuri de distracţie;  

- pavilioane multifunctionale  

- spatii de expunere  

- biblioteci in aer liber  

- alte spatii culturale in aer liber (amfiteatre, gradini de vara etc) 

- parcaje 

-alte echipamente de uz si interes public 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONARI 
-se admit spaţii comerciale şi servicii conexe (desfacerea de simboluri şi echipamente sportive, de 

alimente şi băuturi nealcoolice, închiriere de echipament sportiv etc.);  

-puncte comerciale alimentare care nu comercializeaza bauturi alcoolice sau alimente daunatoare sanatatii 

copiilor  

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- oricare alte utilizari decat cele prevazute la articolele 1 si 2 
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ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 
-frontul la stradă va fi minim 20.00 metri . 

-suprafetele de teren, dupa caz, conform normativelor specifice functiunii 

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT: 
- constructiile se pot amenaja pe aliniament sau retras de la aliniament cu minim 1 metru 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR: 
- cladirile se vor amplasa de regulă în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim de 2.00 

metri,  
- retragerea faţa de limitele posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, dar nu mai putin de 

2.00 metri, 
- se permite cuplarea constructiilor destinate creselor si gradinitelor  

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA 
-In cazul in care una dintre constructii are o functiune care necesita iluminare naturala distanta minima intre 

cladiri este inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai puţin de 6.00 metri; distanta poate fi redusa prin studiu 

de insorire pana la inaltimea constructiei celei mai joase dar nu mai putin de 4,0 m;  

-in cazul in care nici una dintre cladiri nu are o functiune cu prescriptii specifice de insorire distanta intre 

cladiri poate fi redusa la jumatate din înalţimea celei mai înalte dar nu mai puţin de 4.00 metri;  

-In cazul amplasarii pe aceeasi parcela a unor spatii de invatamant prescolar si scolar organizarea incintei 

va trebui sa asigure separarea functionala pentru protectia prescolarilor 

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE: 
- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri laţime dintr-o 

circulaţie publică în mod direct;  

- este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de 

deplasare. 

 
ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR: 
-staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, 

deci în afara circulaţiilor publice; pentru vizitatori se admite utilizarea parcajelor publice situate la distanta maxima de 

250 m 

 
ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR: 
- max P+2+1R 

- inaltime la cornisa max. 18,0 m,  

- inaltime max.  la coama 23,0 m 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice functiunii, particularităţilor sitului, de caracterului 

general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;  

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor actuale 

ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi "eleganţa"; 
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ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA: 
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);  

- se va asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare verticală la 

reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin de retentie situat in incinta 

proprietatii;  

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea 

dispunerii vizibile a cablurilor CATV 

 
ARTICOLUL 13  -SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE: 
- Se vor respecta normativele specifice invigoare pentru fiecare functiune in parte. 

 
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIREA 
- se recomanda separarea spre strada a terenurilor echipamentelor publice cu garduri vii sau cu garduri 

transparente ce vor avea înălţimea de maxim 1.50 m cu un soclu opac de cca. 0,30 m şi o parte transparenta dublata 

de gard viu;  

- spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau 

cu garduri vii si iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc. 

 
Indici privind utilizarea terenului, subzona IS4-1,  
- procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) 

` - POT max. = 80% 

-     coeficient maxim de utilizare a terenului(C.U.T.) 

- CUT maxim = 2,0 mp ADC / mp 

 

REGLEMENTARI, conform PUZ, pentru zona Ti-3  

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
-circulație pietonală și carosabilă;  

-construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;  

-construcţii şi amenajări pentru gararea şi întreținerea mijloacelor de transport rutiere şi pe cale fixă legate de 

transportul în comun;  

-conducte de alimentare cu apă și canalizare, conducte de gaze, rețele de termoficare, electrice, 

telecomunicații;  

-pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare se vor prevedea măsuri de protecție adaptate profilului existent;  

-parcaje;  

-spații verzi amenajate – în general ca plantații de aliniament; 

 -piste de biciclete;  

-fâșii plantate. 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONARI 
Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie:  

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

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta 

stabilitatea solului prin tăierea copacilor sau care modifică echilibrul pânzei subterane;  

- depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanțelor inflamabile, explozibile, carburanților, gazelor 

lichefiate sau oricăror materiale care, prin natura lor, ar putea provoca incendii sau explozii. 

 
SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFIGURARE ACLĂDIRILOR 
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE: 
- Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a 

satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție 

pentru mașinile de pompieri prevăzute în NORMATIVUL P 118/1998.  

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în 

permanenţă.  

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate 

de administratorul acestora. Procedura de trecere în domeniul public al terenurilor necesare execuției circulațiilor 

(străzi, trotuare, spații verzi de aliniament) intră în sarcina Primăriei Orașului Caracal. 

 
ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR: 
- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor 

se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, 

încărcare şi întoarcere. 

 
ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR: 
-  Înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre alinieri. 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
- Aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii.  

- Firmele, afişajele şi mobilierul urban se vor subordona unui concept coerent pentru imaginea urbană 

perceptibilă din spațiul public. 

 
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA: 
-Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi 

consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare, gaze și de energie electrică. 

 

ARTICOLUL 13  - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE: 

- Suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la 

fiecare 100 mp şi tratate peisagistic. 

 

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIREA 

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri, numai în 

condițiile în care destinația construcțiilor o impune:  

- împrejmuirile transparente, decorative sau din gard viu cu soclu opac de max. 70 cm înălțime;  

- împrejmuirile la aliniament se vor realiza în totalitate în interiorul parcelei;  
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- împrejmuirile opace sunt admise pentru separarea unor servicii funcţionale care necesită o protecţie 

specială;  

- înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,50 m;  

- portiţele împrejmuirilor se vor deschide obligatoriu spre interiorul parceleisau vor fi glisante în planul 

împrejmuirii.  

 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE şi UTILIZARE ATERENULUI 

Indicatori urbanistici, subzona Ti-3 

` - POT maxim = 20%; 

- CUT maxim = 0.5 

 

 

 

 

 

 


