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TITLUL I – PRESCRIPŢII GENERALE 
 

  Acest regulament local de urbanism ( RLU ) se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Proviţa de Jos, pe baza 
avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al Administraţiei Publice Locale, împreună cu Planul Urbanistic 
General.  

1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM 

 

Regulamentul local de urbanism, aferent Planului General de Urbanism al comunei Proviţa de Jos, a fost elaborat având la 
baza cu legislaţia specifică în vigoare precum şi Regulamentului General de Urbanism aprobat cu H.G.R 525/1996 republicată la 
27.11.2002. 
 

 Regulamentul local de urbanism cuprinde principiile urbanistice prin care se stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile 
precum şi amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor în acord cu prevederile legale. 
 

 Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie să se asigure concilierea intereselor cetăţeanului cu cele ale 
colectivităţilor, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public. 

 
 Regulamentul local de urbanism ce însoţeşte Planul Urbanistic General explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de 

reglementare ale P.U.G. 
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2. DOMENIU DE APLICARE  

Planul Urbanistic General, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru 
autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului 
administrativ al localitatii. 

Intravilanul este format din suprafeţele de teren destinate contrucţiilor şi amenajărilor  din cele trei localităţi : Draganeasa, 
Piatra şi Proviţa de Jos - sat reşedinţă de comună. 

Intravilanul, aprobat conform legii şi figurat în planşele de reglementări a Planului Urbanistic General, va fi marcat pe 
teren prin borne, potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996. 

 

3. CORELARE CU ALTE DOCUMENTAŢII 

 

 În cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţiile de amenajarea 
teritoriului aprobate conform legii  respectiv Planurile de amenajare a teritoriului naţional (PATN), Planul de amenajare a 
teritoriului judeţean (PATJ-Prahova). 
 

4. CONDIŢII DE APLICARE 
 

 Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază.  
 

 Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu 
excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri 
Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum şi în conţinutul regulamentului. 

 

 În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, 
prezentul regulament va fi detaliat si adaptat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate 
conform legii, regulamente care vor respecta prevederile RLU aferente PUG în ceea ce priveste indicatorii principali de 
urbanism, repectiv regimul de înalţime, coeficientul de utilizare al terenului, funcţiunile admise si regimul de construire. 
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 Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general, 
precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

5. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMNETULUI 

5.1.  Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, 
distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.  
5.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii: 

-  condiţii dificile de fundare; 
-  dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului; 

    5.3.    Derogari de la prevederile regulamentului prin PUD (Plan urbanistic de detaliu) 
Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relatie cu parcelele invecinate. Planul de  

    urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior , ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu 
    functionarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia , in baza unui studiu de specialitate. 

Planul urbanistic de detaliu reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei , accesurile auto si 
    pietonale , conformarea arhitectural-volumetrica , modul de ocupare a terenului. 

Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic 
    general sau Planul urbanistic zonal. 
    5.4.    Derogari de la prevederile regulamentului prin PUZ (Plan urbanistic zonal) 

Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie  pentru : 
a) zonele centrale ale localitatilor 
b) zonele construite protejate 
c) parcurile industriale, parcurile de activitati sau tehnologice 
d) zonele de productie 
e) parcurile culturale 
f) zonele de dezvoltare a unor ansabluri rezidentiale noi 
g) infrastructura de transport 
h) alte zone stabilite de autoritatile publice centrale sau locale , potrivit legii , pentru zone omogene din punct de vedere 
functional si morfologic. 
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 Delimitarea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face , de regula , in Planul urbanistic  
     general. 

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc , in baza analizei contextului social , cultural , istoric , urbanistic si arhitectural ,  
     reglementari cu privire la regimul de construire , functiunea zonei , inaltimea maxima admisa , coeficientul de utilizare a terenului  
     (CUT) , procentul de ocupare a terenului (POT) , retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si 
     posterioare ale parcelei , caracteristicile arhitecturale ale cladirilor materialele admise 

5.5.  Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru părţi ale unei U.T.R. a reglementărilor aprobate prin P.U.G. trebuie să asigure unitatea,  
    coerentă şi confortul urban atât ale zonei de studiu cât şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru părţi ale      
    unei U.T.R. , atat procentul de ocupare P.O.T.  cat si coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. propus de noua reglementare nu va  
    putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20% o singură dată. 

5.6. Introducerea unor noii terenuri in intravilan in afara celor reglementate in acest PUG se va face în baza unor P.U.Z. -uri care se 
avizează şi se aprobă în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
5.7. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai în condiţiile în care acestea nu contravin prevederilor 
Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului 
Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentaţia iniţială.  

     5.8. În toate celelalte cazuri documentaţiile de urbanism se vor supune aprobării conform legislaţiei în vigoare. 
 

6.  DIVIZIUNEA TERENULUI  ÎN ZONE,  SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ  

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri: 
(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 
(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 
(3) înălţimea maximă admisă. 
Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea 
terenului în altă categorie de UTR. 
 
6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă un criteriu de diferenţiere a prevederilor regulamentului : respectiv 
situarea într-o zonă protejată (zona protejata habitat cu identitate culturala valoroasa) 
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ZONE CUPRINSE ÎN INTRAVILAN 
 

ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 

IS -  subzona institutii publice si servicii de interes general situată în afara limitelor zonei protejate  
ISzp -  subzona institutii publice si servicii de interes general situată in limita zonei protejate (zona habitat cu identitate culturala 
valoroasa)  
  
ZONA FUNCTIUNI MIXTE  

IS/SP  - subzona institutii si servicii de interes general cu caracter dispersat in spatii plantate , amplasata in zona de protectie sanitara 
A/ID  - subzona unitatilor agro-industriale mici si mijlocii , depozitare cu profil nepoluant si cu caracter compact 
 
ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

L1 - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri  
L1zp - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zona protejata (habitat cu identitate culturala valoroasa) 
L2  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu restrictie de construire pana la intocmire studiu geotehnic aprofundat 
cu verificare Af 
L2zp  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu restrictie de construire pana la intocmire studiu geotehnic 
aprofundat cu verificare Af , si în zona protejata (habitat cu identitate culturala valoroasa) 
L3  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu interdictie temporara de construire pana la realizarea lucrarilor 
propuse (stabilizare maluri , regularizare curs de apa , etc.)  
L3zp  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu interdictie temporara de construire pana la realizarea lucrarilor 
propuse (stabilizare maluri , regularizare curs de apa , etc.) , si in zona protejata (habitat cu identitate culturala valoroasa); 
L4  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu restrictie temporara de construire pana la intocmire PUZ/PUD 
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ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE  

ID – subzona unităţilor industriale mici şi mijlocii, productie si depozitare 
 
ZONA SPAŢIILOR VERZI. 

SP1 – subzona spaţii verzi - parcuri, scuaruri publice, fâşii plantate publice , amenajări sportive si agrement  
SP2 – subzona dotari sportive – stadion , baza sportiva.  
 
G  -  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI CIMITIRE 

G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală; 
G2 - subzona cimitirelor. 
 
CC  -  ZONA CAILOR DE COMUNICATIE  

CCr  -  subzona căilor de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente 
 
 

7. NOTĂ 
 

7.1. Prevederile regulamentului au fost adaptate cu un grad ridicat de flexibilitate pentru a permite dezvoltarea acestora. 
7.2. Planul de reglementări la nivelul unităţii administrativ teritoriale cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este redactat la 
scara 1/25000 si 1/10000  
7.3. Planul de reglementări la nivelul intravilanelor existente si propuse cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este redactat la 
scara 1/5000 , existand si o plansa 3.6. in care sunt detaliate (POT , CUT si suprafata) unitatile de referinta.   
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TITLUL II     -   PRESCRIPŢII   SPECIFICE  PE  ZONE, SUBZONE   ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  
REFERINŢĂ 
 

1. ZONE PRIVIND PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 

 
1.1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor Legii nr. 18/1991 
corelata cu prevederile Legii nr. 50/1991 si anume : pe terenurile agricole din extravilan pot fi autorizate numai constructiile care 
servesc activitatilor agricole (adaposturi pentru animale si spatii de depozitare a recoltelor si utilajelor agricole).   
 
1.2. Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii constructiilor se realizeaza in conditiile art. 4 din 
R.G.U. si anume : 
 - Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si 
amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament. 

- De asemenea, autorizarea prevazuta la alin. de mai sus se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru 
ocuparea rationala a terenurilor si pentru realizarea urmatoarelor obiective: 
a) completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, 
precum si serviciile de interes general; 
b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare; 
c) amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte. 
 Scoaterea din circuit agricol a suprafetelor de teren agricol cuprinse in intravilan nu se vor putea face decat pe baza 
avizului OCPI. Conditia enuntata va fi evidentiata la eliberarea certificatelor de urbanism care vizeaza amplasarea unor 
constructii sau amenajari pe terenuri aflate in folosinta agricola. 
 
1.3. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile cu destinatie forestiera din extravilanul localitatii se realizeaza 
in conditiile prevazute la art. 5 din R.G.U. in conditiile respectari Codului Silvic – Legea 46 din 19.03.2008. 

- Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera este interzisa. In mod exceptional, cu 
avizul organelor administratiei publice de specialitate, se pot autoriza numai constructiile necesare intretinerii padurilor, exploatarilor 
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silvice si culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete cat mai mici din 
cultura forestiera. 

-  Cabanele si alte constructii si amenajsri destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu avizul conform al 
Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului Turismului. 
 
1.4.   Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului , delimitate conform legii , se 
supune art. 6 din R.G.U. si anume : 

- Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele industriale, necesare exploatarii si prelucrarii resurselor in zone 
delimitate conform legii, care contin resurse identificate ale subsolului, este interzisa. 

- Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si prelucrarii resurselor identificate ale subsolului se face 
de catre consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, cu avizul organelor de stat specializate. 

- In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de 
impact aprobat conform legii. 
 
1.5. Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa  se realizeaza in conditiile prevazute in art. 7 
din R.G.U. si anume : 

- Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in cuvetele lacurilor este interzisa, cu 
exceptia lucrarilor de poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apa, precum si a 
lucrarilor de gospodarire a apelor. 

- Autorizarea executarii lucrarilor prevazute la aliniatul de mai sus este permisa numai cu avizul primarului si al autoritatilor de 
gospodarire a apelor si cu asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective impotriva inundatiilor, a masurilor de prevenire a 
deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane, de respectare a zonelor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de 
lucrarile de gospodarire si de captare a apelor. 

Nu au fost prevazute zone construibile care sa afecteze cursurile de apa si s-a respectat zona de protectie fata de 
albiile minore ale cursurilor de apa. 
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1.6. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zonele cu valoare peisagistica si in zonele naturale protejate se realizeaza in 
conditiile prevazute in art. 8 din R.G.U. si anume : 

- Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - 
conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului 
este interzisa. 

- Autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale, rezervatii naturale, precum si in celelalte zone protejate, de interes 
national, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Ministerului Agriculturii, 
Alimentatiei si Padurilor. 

A fost identificata o zone naturala protejata la partea de nord a comunei (REZERVATIE FORESTIERA “LA MESTECENI) 
Nu sau identificat rezervatii peisagistice declarate conform legii.  

 
2. ZONE PROTEJATE DIN PUNCT DE VEDERE AL MONUMENTELE ISTORICE – REGLEMENTARI               

 
2.1.  Referitor la imobilele care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zona protejată :  

1. Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a 
monumentelor istorice sau în zone construite protejate (zona habitat cu identitate culturala valoroasa – sat Provita de Jos)  
precum şi construcţiile noi în zonele protejate se autorizează numai daca siguranţa şi servitutea de vedere a monumentelor din 
apropiere nu sunt afectate şi daca se încadreaza în arhitectura specific locală , cu condiţia obţinerii avizului favorabil al Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare; 

2. În situatia în care, în timpul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice , beneficiarul şi antreprenorul în mod solidar au obligaţia 
ca în cel mai scurt timp să aducă la cunostinţa Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova 
şi a Muzeului de Istorie şi Arheologie a Judeţului Prahova acest fapt. 
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2.2. Intervenţiile în  siturile arheologice reperate sau cu potenţial se vor face conform prevederilor Ordonanţei nr. 43 din 
30.01.2000 :  

1. În cazul zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat, regimul de protecţie este reglementat de legislaţia în vigoare 
privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional; 

2. Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii, beneficiază de protecţia acordată zonelor 
protejate, precum şi de măsurile specifice de protecţie prevăzute de respectiva ordonanţă; 

3. În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător ( ca urmare a factorilor naturali sau a acţiunilor umane, altele 
decât cercetarea arheologică) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, în vederea cercetării şi stabilirii 
regimului de protejare, temporar, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, regimul de protecţie pentru bunurile arheologice 
şi zonele cu potenţial arheologic; 

4. În cazul zonelor cu potenţial arheologic este necesară o cercetare arheologică în vederea înregistrării şi valorificării ştiinţifice a 
acestora;  

5. Săpătura arheologică şi activităţile umane întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza şi în 
conformitate cu autorizaţia emisă de Ministerul Culturii, în condiţiile legii; 

6. Utilizarea detectoarelor de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar şi în zonele cu patrimoniu 
arheologic reperat este permisă numai pe baza autorizării prealabile emise de Ministerul Culturii; 

7. Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul care face obiectul cercetării este protejat ca sit arheologic, conform legii; 

8. Autorizarea lucrărilor de construire sau desfiinţare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat sau marcat pe planşele 
prezentului PUG se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii; 

9. În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea 
de construire se suspendă sau, după caz, primarul localităţii dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu 
avizul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătură 
arheologică . 
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2.3. Intervenţiile în  zonele cu valoare istorică marcate în planşele de „Reglementări urbanistice” 

1. Pentru imobilele situate în zonă cu valoare istorică autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi 
autorizaţiile referitoare la intervenţiile menţionate mai sus se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare; 

2. Constructiile noi si interventiile asupra constructiilor existente din zonele protejate cu valoare istorica (sat Provita de 
Jos) este obligatoriu să se încadreze în stilul arhitectural cu specific local; 

3. Se interzic suprafeţe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitaţiile de material sau utilizarea improprie a materialelor 
(placaje ceramice sau suprafeţe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente;  

 
3.  ZONE DE PROTECŢIE  SANITARĂ – REGLEMENTĂRI                    
 

 Zona de locuit este prevazut sa fie protejata de zonele producatoare de disconfort sau periculoase din punct de vedere al 
protectiei sanitare. Astfel au fost rezervate zone de protectie dimensionate conform normelor si prevazute in general cu plantatii de 
protectie : 
 - pentru cimitire    - 50,00 m 

- dispensar veterinar   - 30,00 m 
- gospodarie de apa    - 20,00 m 
- statie de epurare     - 300,00 m 
Daca se doreste autorizarea unor constructii noi in cadrul acestor zone de protectie , vor fi avizate numai dupa intocmirea unor 

studii de impact si în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică. 
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4. ZONE DE PROTECŢIE  PENTRU OBICETIVELE IDENTIFICATE CU RISC TEHNOLOGIC                    

 
- pentru obiectivele identificate cu risc tehnologic , reprezentate pe plansa “reglementari urbanistice” , s-au stabilit zone de  

protectie servitutii si reglementari urbanistice specifice , unitatile care nu corespund exigentelor se vor supune procedurilor de instituire 
a servitutiilor si respectarea reglementarilor ca cele noi. 
 Tipuri de obiective generatoare de risc tehnologic si zonele lor de protectie : 
  - sonda      : 50 m 
  - parc rezervoare titei : 35 m 
  - depozit gaze  : 50 m 
  - depozit tratare titei  : 40 m 
 

5. DREPTUL DE PARCELARE 
 
SECŢIUNEA I: BAZA LEGALĂ ŞI DEFINIREA UNOR TERMENI  

  
ARTICOLUL 1 

1. Prin parcelare se înţelege  operaţiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4 loturi alaturate , care devin parcele 
cadastrale distincte si vor fi inregistrate ca atare in Cartea funciara.  

  
2. Terenul afectat unei parcelari comporta parti comune (strazi , spatii publice , retele tehnico-edilitare) si loturi – parti private 

apartinand unor proprietari diferiti. 
   

3. Construibilitatea reprezinta calitatea unui teren de a primi o constructie , a carei destinatie si caracteristici sunt compatibile cu 
atributele de fapt (legate de natura terenului si de caracteristicile sale) si de drept (vizand servitutiile care il greveaza) ale 
acestuia ; 
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SECŢIUNEA II : CONDITII DE REALIZARE A PARCELARILOR NOI 
În noile parcelări sau în extinderile de intravilan unde sunt marcate străzi noi prin prezentul PUG înainte de autorizarea 

construcţiilor este obligatorie întocmirea unui PUZ de parcelare care să fie redactat pe o ridicare topo actualizată, PUZ care v-a 
reglementa poziţia exactă a străzilor, racordarea la reţelele edilitare, forma parcelelor (raportul laturilor). Este interzis prin aceste PUZ-
uri modificarea indicatorilor principali de urbanism  prevăzuţi prin prezentul PUG, precum Hmax, POT, CUT, dimensiunile minime ale 
parcelelor sau a deschiderii la stradă, cu excepţia prevederilor legale care permit aceste intervenţii. 
 

ARTICOLUL 2 

Se va aproba parcelarea unui teren intravilan , dacă : 

1. terenul se află în întregime sau în parte într-o zonă construibilă; 
2. pentru fiecare porţiune de teren se aplică prevederile zonei şi ale unităţilor teritoriale prevazute în prezentul regulament; 
3. aşezarea şi natura terenului permite construirea în mod igienic, eficient şi după  normele de siguranţa si rezistenţă  în vigoare . 

 
ARTICOLUL 3 

Conform O.U.G. nr. 7/2011 , certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de 
proiectare si de executie a lucrarilor publice , precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de comasare , respectiv de 
dezmembrare a bunurilor imobile in cel putin 3 parcele.  

 
ARTICOLUL 4 

1. Sunt interzise parcelările prin care se obţin mai mult de 12 loturi pe terenurile situate pe străzi, unde nu există sau nu sunt 
prevazute reţele de apă potabilă şi canalizare pentru evacuarea apelor uzate; 

2. Se poate totuşi admite pacelarea acestor terenuri dacă proprietarul execută sau plateşte costul executării racordării lucrărilor 
edilitare ale parcelării la acelea ale localităţii, conform condiţiilor cerute de societăţile care administrează reţelele publice de 
alimentare cu apa şi canalizare în zona respectivă, sau de Regia Apele Române şi Agenţia de Protectia Mediului;  

3. Pe străzile unde nu există conducte pentru alimentare cu apă potabilă şi canalizare şi unde nici nu urmează a se executa de 
catre Primărie sau particulari lucrări de racordare la reţelele localităţii, se poate totuşi autoriza, cu avizul Agenţiei de Protectia 
Mediului, parcelari cu parcele cu suprafata minima de 1500 mp. În acest caz trebuie să se execute de către parcelator lucrări 
locale separate pentru fiecare parcelă în parte, care să asigure alimentarea cu apa potabilă si evacuarea apelor uzate. Pentru 
toate aceste lucrări se va cere în prealabil avizul Regiei Apele Romane şi al Agenţiei de Protecţie a Mediului;  
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4. Dacă ulterior executării parcelărilor în condiţiile de mai sus, se vor înfiinţa pe strada respectivă canalizările necesare - fie de 
către Primărie, fie de către proprietar/parcelator – aceştia din urma vor putea reduce prin divizare suprafata parcelelor de  
1500mp , conform prevederilor regulamentare, dar numai după ce vor fi executate racordurile necesare la conductele de apă şi 
canal pentru aleile şi străzile nou create prin parcelare.  

 
SECŢIUNEA III : DIMENSIUNILE MINIME SI FORMA PARCELELOR NOI 
 
ARTICOLUL 5 

Principali factori care influienteaza dimensiunile parcelelor sunt : 
- conditiile cadrului natural 
- functiunea principala a zonei in care sunt amplasate 
- folosinta terenului parcelelor 
- regimul de amplasare a constructiilor pe teren  
- accesul pe parcele 
- posibilitatile de realizare a echiparii edilitare 

Pentru ca o parcela să poată fi autorizată trebuie ca parcelele care se creează să aibă suprafaţa, deschiderea la stradă  şi 
adâncimea prevazute mai jos; fiecare condiţie de minimum se va considera separat pentru fiecare dimensiune cât şi pentru suprafeţe, 
ele trebuind să fie respectate fiecare în parte .  
 

1. PENTRU TERENURI DESTINATE INSTITUŢIILOR SI SERVICIILOR  PUBLICE 
 

a. deschidere la strada   - min. 20,00 m  
b. suprafaţa minimă a parcelei  - 800 mp  
 

2.    PENTRU TERENURI DESTINATE LOCUINŢELOR  INDIVIDUALE 
 

a. deschidere la stradă   - min. 11,00 m pentru înşiruite sau cuplate 
     - min. 15,00 m pentru izolate  
b. suprafată minimă a parcelei  - min 250 mp pentru înşiruite sau cuplate 
     - min 450 m pentru izolate 
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3. PENTRU TERENURI DESTINATE PENSIUNILOR TURISTICE SI AGROTURISTICE - în vederea evitării supraaglomerarii şi a 
fragmentării excesive a peisajului natural 
 
a. deschidere la stradă   - min. 20,00 m  
 

Prin deschiderea la stradă în sensul prezentului regulament se înţelege distanţa/lungimea  perpendicularei pe limita 
laterală opusă măsurată în punctul cel mai apropiat de aliniament . 
 

4.  ADANCIMEA PARCELEI trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală  cu deschiderea la stradă 
Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadreaza în prevederile de mai sus . 

 
ARTICOLUL 6 

1.  La o parcelare cu un numar mai mare de 10 loturi,  o cincime din numărul total al loturilor pot beneficia de toleranţa de 25 % 
pentru suprafaţă şi numai dacă configuraţia terenului nu permite realizarea tuturor parcelelor conform prevederilor Regulamentului; 
 

2.  Se admite aşezarea parcelelor pe două rânduri, unele la alinierea străzii şi altele spre fundul parcelei, dacă fiecare parcelă de 
fund are câte o trecere liberă, separată, spre drumul public, în deplină proprietate, cu lăţimea minimă de 5 m şi cu o adâncime de max. 
30m, din alinierea străzii;  
 

3.  Pe terenurile care se parcelează fără a se creea  străzi noi şi care au o adâncime mai mică decât minimum prevăzut de 
Regulament, se admite o toleranţă de 25 % la adâncime pentru toate parcelele. Pentru suprafaţă se admite de asemenea în acest 
caz, o toleranţă de 25 % din minimum permis, însă numai pentru o cincime din numărul total al parcelelor create.\ 

 
SECŢIUNEA IV : STRĂZI ŞI ALEI CAROSABILE ÎN PARCELĂRILE NOI 
 
ARTICOLUL 7 

1. Orice parcelare în care nu toate parcelele au acces direct la un drum public existent, trebuie să aiba cel puţin o stradă deschisă 
la ambele capete; 

 
2. Strazile sau aleile vor îndeplini condiţile arătate în aliniatele următoare; 

 
3. Aleile carosabile din interiorul zonelor parcelate  vor avea minim două benzi de circulaţie;  
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4. Străzile, aleile carosabile (inclusiv fundăturile) nou create vor respecta profilul transversal indicat în planşele de „Reglementări – 

Căi de comunicaţie”; 
 

5. Pentru a fi construibile, o proprietate cu adâncime mare se poate dezmembra în maxim două parcele, una la alinierea străzii şi 
alta către fund, cu condiţia ca parcelă de fund să aibă un acces carosabil de min. 5 m creat pe teren propriu;  

 
  6. Fundăturile nu pot avea mai mult de 100 m lungime - din alinierea străzii până în capătul ei. La partea de capăt, fundătura 

trebuie să prezinte o lărgire de o formă şi cu dimensiunile astfel alese, încât să asigure întoarcerea unui vehicul din cel mult trei 
mişcări, înscriindu-se în curbe cu raza exterioara de min. 10m. Aceste curbe trebuiesc desenate pe planuri cu razele lor;  

 
7. Pe cât e posibil se va evita ca o arteră de mare circulaţie să fie întreuptă prea des de astfel de străzi provenite dintr-o parcelare .  

 
ARTICOLUL 8 

1. Proiectul de parcelare trebuie să prevadă străzi, alei, pieţe şi treceri spre parcele în condiţiile impuse prin prezentul Regulament. 
Proiectul cu toate aceste suprafeţe, complet echipate din punct de vedere edilitar, se vor preda Primăriei în mod obligatoriu şi  
gratuit de către proprietar. 

 
2. La parcelările unor terenuri cu suprafaţă mai mare de 70 000 mp –– în afara îndeplinirii celorlalte condiţii  de parcelare, trebuie 
să se prevadă pe lângă terenul necesar deschiderii străzilor, o suprafaţă de teren pentru scopuri publice (comert, şcoala, biserică, 
terenuri de sport, etc) . 
Această suprafaţă va fi de minim 5 % din întinderea totală a terenului – pentru terenurile cu suprafaţă  între 50000 şi 200000mp  şi  
de min. 7 % pentru terenurile în suprafaţă mai mare de 200000mp .  

 
SECŢIUNEA V : UNITATEA DE CARACTER ARHITECTURAL A  PARCELĂRILOR 
 
ARTICOLUL 9  

1 Toate clădirile ce urmează a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei singure proprietăţi în indiviziune, trebuie să 
fie concepute şi executate într-o coerenţă de caracter arhitectural, astfel încât toate clădirile să apară ca un întreg armonios; 

2 Sunt exceptate parcelările anterioare, cu aprobari anterioare intrării în vigoare a prezentului Regulament şi în care nu s-au 
prevăzut asemenea dispoziţiuni;  
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3 Odată cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevăzut un număr îndestulător de norme generale după care urmează a fi 
realizate construirea grupului de clădiri şi ambientarea lui cu plantaţii şi elemente de mobilier urban.  
 

6. OBSERVATII 
 
6.1. La autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 
1995 al MLPAT, MApN, MI, SRI , MDRT pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se reglementează distanţele minime de amplasare a construcţiilor faţă de obiectivele cu caracter special. 
  
6.2. Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale reţelelor tehnico-edilitare şi 
a căilor de comunicaţie. Nu se emit autorizatii de construire in zonele rezervate pentru extinderea/ modernizarea cailor de 
comunicatie. Terenul aferent cailor de comunicatie nou propuse, va trece in domeniul public al localitatii.  
 
6.3.  Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept scop limitarea acestora este 
interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 Expunerea la riscuri naturale). 
 
6.4. În scopul protejării imaginii spaţiului public, autorităţile locale vor urmări evitarea: 
  amplasării spre stradă a anexelor gospodăreşti în cazul locuinţelor; 
  amplasării spre stradă a depozitelor şi a construcţiilor anexe; 
  amplasării construcţiilor cu faţada posterioară spre stradă; 
  folosirii culorilor de tencuială şi finisaje care să degradeze imaginea străzii etc. 
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ZONE CUPRINSE ÎN INTRAVILAN 
 

ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 
 
Zona institutii publice si servici de interes general este alcătuită din urmatoarele subzone funcţionale diferenţiate astfel :  

IS -  subzona institutii publice si servicii de interes general situată în afara limitelor zonei protejate  
ISzp -  subzona institutii publice si servicii de interes general situată in limita zonei protejate (zona habitat cu identitate culturala 
valoroasa)  

 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE 

IS , ISzp          

- instituţii şi servicii publice, sedii ale unor organisme locale. 
- servicii financiar-bancare şi de asigurări, poşta şi telecomunicaţii (releu infrastructură), servicii manageriale, tehnice şi  

profesionale (sedii de companii şi firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, 
bibliotecă / mediatecă; activităţi asociative diverse; servicii profesionale, colective şi personale, hoteluri, restaurante, cofetării, 
cafenele, baruri, comerţ, expoziţii, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spaţii acoperite), săli de conferinţe, 
spectacole şi cinema de diferite capacităţi cu serviciile anexe, locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale , locuinte cu partiu 
obijnuit ;  

- spaţii pentru învăţământ, restaurante, birouri şi ateliere de întreţinere, spaţii sociale şi medicale, spaţii acoperite şi descoperite  
pentru sport şi recreere, comerţ  în spaţii amenajate; 

ISzp 

      -    autorizarea utilizărilor admise mai sus în zona protejată (habitat cu identitate culturala valoroasa – sat Provita de Jos) se face 
cu avizul Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova 

- se menţin neschimbate acele utilizări iniţiale ale clădirilor care corespund cerinţelor actuale sau se admite revenirea la acestea. 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    24 

Se admit conversii ale funcţiunilor în condiţiile în care orice schimbare de destinaţie se avizeaza conform legii. 
- în cazul conversiei şi extinderii funcţiunilor din clădirile actuale, ca şi în cazul introducerii unor noi funcţiuni şi al reconstrucţiei  

unor clădiri fără valoare arhitecturala, vor fi dispuse la parterul clădirilor şi, eventual, în curţi, acele funcţiuni care permit accesul liber al 
locuitorilor şi turiştilor. 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

IS, ISzp 

- extinderile şi schimbările de profil, conversiile funcţionale, se admit cu condiţia să nu incomodeze prin poluare şi trafic 
funcţiunile învecinate si numai dupa ce se avizeaza conform legii ; 

 
- se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu condiţia menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de  
      minim 30 % din totalul ariei construite desfăşurate; 
 
- se admit restaurante de orice tip cu condiţia ca unităţile care comercializează  pentru consum băuturi  alcoolice să fie situate la 

o distanţă de minim 100 metri de instituţiile  publice reprezentative şi de lăcaşele de cult; 
 
-  se vor asigura circulaţii şi piaţete pietonale, precum şi scuaruri atractive pentru recreere în cadru localităţii , în pondere de 

minim 10% din suprafaţa de teren. 
ISzp 

- se admit extinderi sau reconstrucţii ale clădirilor existente cu următoarele două condiţii: 
 (1) - funcţiunea propusă să nu stânjenească vecinătăţile sau, în caz contrar,  proiectul să demonstreze eliminarea sursei de 
incomodare sau poluare;             
 (2) - proiectul să asigure ameliorarea aspectului construcţiei şi amenajărilor şi o mai bună integrare în zona protejată. 

 

-  autorizarea intervenţiilor în zona protejată (habitat cu identitate culturala valoroasa - satul Proviţa de Jos) se va face cu avizul  
Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural National Prahova . 

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

IS, ISzp 

Se interzice epuizarea rezervei de teren liber pentru dezvoltarea zonei de institutii si servicii de interes general prin admiterea 
neselectivă a unor funcţiuni inferioare statutului acestei zone. 
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Se interzic: 
-  orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei ; 
-  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
-  construcţii provizorii de orice natură; 
-  depozitare en-gros; 
-  depozitări de materiale refolosibile; 
-  platforme de precolectare a deşeurilor ; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile  publice sau din instituţiile publice;  
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 5 maşini; 
-  lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate; 
-  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi 

colectarea apelor meteorice. 
 

SECŢIUNEA II  -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 
 
In cazul cand unul sau mai multe din edificiile cu valoare arhitecturala propuse prin studiului istoric anexat la prezentul 
PUG vor fi trecute ca monumente istorice, se vor institui zonele de protectie prin care se asigura conservarea integrata a 
monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.  
Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul monumentului, asigura perceperea 
nealterata a acestuia. In zona de protectie se instituie servitutile de utilitate publica si reglementarile de construire pentru: 
- pastrarea si ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natura. 
- pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului prin aprobarea si supravegherea construirii 
- pastrarea si valorificarea potentialului arheologic 
Este obligatorie pastrarea volumetriei formei si materialelor sarpantei, modenaturii si decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a 
tamplariei, grilajelor, copertinelor si a materialelor pentru soclu, a treptelor exterioare, balustradelor si parapetilor balcoanelor si 
teraselor. Este interziza schimbarea materialelor tamplariei din lemn cu plastic sau aluminiu la cladirile monumente (cat si la cele 
propuse a fi clasate ca monumente istorice)  cu plastica arhitecturala valoroasa. Streasina, pazia, cosurile de fum, jgheburile si 
burlanele sunt elemente importante ale plasticii arhitecturale si trebuiesc pastrate cu forma si la pozitia originara.  
Pavimentele si aleile de acces, spatiile verzi si plantatiile se vor pastra de forma, materialele si soiurile originare.  
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ARTICOLUL 4 –   CARACTERISTICI ALE PARCELELOR  ( SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

IS, ISzp 

- se vor rezerva terenuri pentru instituţii şi servicii publice parcelate în module având suprafaţa minimă de 800 mp. şi o 
deschidere  la strada de minim 20,00 metri; 

- pentru alte constructii decat instituţii şi servicii publice (locuinte cu partiu special sau obijnuit) parcelele vor avea :  
deschidere la stradă   - min. 11,00 m pentru înşiruite sau cuplate 

       - min. 15,00 m pentru izolate  
suprafată minimă a parcelei  - min 250 mp pentru înşiruite sau cuplate 

       - min 450 m pentru izolate 
- adancimea parcelei trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu deschiderea la stradă. 

- parcelele pot fi aduse în condiţii de construibilitate prin asociere sau comasare, cu condiţia să se menţină amprenta parcelarului 
tradiţional; 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

IS 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima faţă de aliniament este de 6 m ; 

- pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie faţă de axul Drumurilor Judeţene existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Judeţene este de 20m ; 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Comunale existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Comunale este de 18m ; 

-  clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de alinierea propusă care nu va depăşi 15,0 metri; 

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcţie 
în stare bună, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasa, pentru a nu evidenţia un calcan ;   
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- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o 
construcţie neviabilă (în stare rea, provizorie) amplasată pe aliniament, iar caracterul străzii indică tendinţă clădirilor mai noi de 
a se retrage de la aliniament conform specificaţiilor de mai sus, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii 
minime specificate a fi obligatorie.   

ISzp 
-  pentru constructiile noi din zona protejată habitat cu identitate cultural valoroasă (conform studiului istoric anexat la  

PUG – sat Provita de Jos) se va pastra traseul sinuos actual al ulitelor in acest sens eliminadu-se orice forma de aliniament impus ; 
 
 ARTICOLUL 6  -    AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ   DE  LIMITELE    LATERALE     ŞI   POSTERIOARE   ALE   

PARCELELOR 

IS 

-  clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat ; 

- banda de construibilitate fata de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,00 m , cu conditia respectării distanţei de 3,00 m faţă de 
limita posterioară ; 

 - în cazul fronturilor continue, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe ambele limite laterale ale 
percelelor pana la o distanţă maximă de 15,00 m , cu conditia respectării distanţei de 3,00 m faţă de limita posterioară 

- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan 
pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe 
faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va 
retrage obligatoriu la o distanţă egală cu 1/2 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,00 metri; 

- în cazul clădirilor izolate, retragerea faţă de una din limite va fi de minim 2,00 m , iar faţă de cealaltă limita de 3,00 m conform 
Codului Civil.   

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată 
la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 metri 
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- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei; 

- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei  este de minim 10,00 metri.  

      ISzp 

-  clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat; 

- banda de construibilitate va fi de maxim 15,00 m ; 

- în cazul clădirilor izolate, retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim 2,00 m , conform Codului Civil. Retragerea faţă de 
una din limitele laterale va fi de 3,00 m    

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată 
la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 m 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei; 

- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei  este de minim 10,00 metri.  

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ. 

       IS, ISzp 

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele , dar nu mai puţin 
de 3,00 m 

      ISzp 

- se menţine neschimbată situaţia existentă; dacă din necesităţi funcţionale sunt necesare unele completări , extinderi sau 
demolări ale clădirilor situate in planul secundar , acestea se vor efectua pe baza studiilor de impact în zona protejată , avizate 
conform legii. 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
      IS, ISzp 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct de minim 4,00 m dintr-o circulaţie publică în mod 
direct  sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;   

- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj de 3,80 m intre 
clădire si una din limitele laterale ale parcelei astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor ;  

- se vor realiza accese carosabile separate pentru evacuari in caz de urgenta (cutremure , incendii , inundatii) 
- se pot realiza pasaje şi curţi comune , private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de 

funcţionare precum şi pentru accese de serviciu 
-  în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de 

deplasare; 
-  circulaţiile carosabile din subzonele de învăţământ şi sănătate vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea 

vitezei autovehiculelor. 
- nu este permisă modificarea şi corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi si a prospectelor care ar schimba aspectul 

originar 
- constructiile administrative vor fi prevazute cu accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru 

public, acces de serviciu, după cum urmează : 
 accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; 
 accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; 
 aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial. 

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

      IS, ISzp 

-  staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;  

-  locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu 
minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălţime; 
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-  în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normale, se va demonstra (prin prezentarea formelor 
legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un 
parcaj comun ; aceste parcaje vor fi situate la distanţa de maxim 150 metri. 

 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
      IS, ISzp 

-  înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei pentru constructiile individuale nu va depăşi înălţimea de 15m (P+2);  

      ISzp 

-  în zona protejată se va respecta alinierea corniselor existente; în cazul unor volume care depăşesc înăltimea vecinătăţilor 
imediate pentru acordarea autorizaţiei se vor prezenta justificări suplimentare privind înscrierea în zona protejată şi relaţiile cu 
monumentele existente (sau propuse a fi declarate)    

-  înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei pentru constructiile individuale nu va depăşi înălţimea de 10m (P+1+M partiala);  

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

IS 

- aspectul exterior al clădirilor , aspectul reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice zonei. 

-  se va asigura o tratare similara a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte 

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea 
culorilor stridente sau strălucitoare; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 
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ISzp 

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în 
condiţiile legii , cu avizul Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural National Prahova. 

- arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut rural , urmarindu-se pastrarea 
caracterului arhitectural conferit de modelele traditionale , respectiv acoperis cu patru pante , cu invelitoare din tigla sau şiţă , cu 
zugrăveli cu tonuri pastelate : alb , crem , gri. 

-  golurile vor fi în general de formă verticală cu tâmplărie de lemn , casele vor avea prispe şi foişoare , stâlpi şi parapete din lemn 

-  este necesara elaborarea si adoptarea unor proiecte model care să preia modelele habitatului traditional local    

-  în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri si justificări grafice, fotomontaje sau 
machete pentru intervenţii asupra clădirilor existente sau noi inserţii; 

 
ARTICOLUL 12  -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

IS, ISzp 

-  toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

-  în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care raspunde de gospodărirea apelor; 

-  se interzice amplasarea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;  

-  se interzice amplasarea de piloneţi zăbreliţi   (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) , antene GSM sau de comunicaţii speciale în 
zona centrală a satului Proviţa de Jos, respectiv satului Draganeasa. În situaţii excepţionale se pot aproba amplasarea unor 
„antene ecologice” , care ascund elementul funcţional şi se încadrează în peisajul ambiental al zonei; 

- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la sanţurile de colectare a apelor pluviale este obligatoriu să fie făcută pe sub 
trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 

-    noile reţele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate în subteran (cu excepţia situaţiilor în care acest lucru nu este posibil  

     datorită normelor de securitate şi sanitare în vigoare).  
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ARTICOLUL 13  –  SPAŢII PLANTATE 

IS, ISzp 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă 
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; 

- se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în 
spaţiile plantate publice din proximitate; 

- pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum 
necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase, păstrându-se cel puţin 30% din suprafaţa terenului pentru a se amenaja ca 
spaţiu verde; 

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi  înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri 
înălţime; 

 
ARTICOLUL 14  –  ÎMPREJMUIRI 

IS, ISzp 
- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxin 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., 

partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică  şi  vor fi dublate de gard viu; în situaţia realizării unor garduri 
din zidărie acestea vor avea obligatoriu în partea superioară o suprafaţa de minim 25% de goluri închise cu fier forjat, plasă sau 
trafor din lemn. Este interzis a se folosii dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 

- poate fi autorizată o înălţime diferita in cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite 
racordarea la o împrejmuire existentă 

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici , se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate 
- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea 
- nu este permisa vopsirea imprejmuirilor în culori ţipătoare , se recomanda culoarea gri inchis 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    33 

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace sau transparent şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri , această 
înălţime permite mascarea faţă de vecinătăţi a garajelor , serelor , etc. 

- constructiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor 
armoniza cu arhitectura clădirii.   

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard , pot fi separate cu borduri sau cu gardurii vii şi 
pot fi utilizate ca terase pentru restaurante , cafenele , etc. 
ISzp 

- se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel : 
-    se vor pastra împrejmuirile din uluci de lemn montate vertical ; cele deteriorate vor fi inlocuite. 
-    nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate de beton , din plase metalice sau din tablă , vopsite cu 

bronz sau culori stridente. Se interzice executarea soclului din beton mozaicat cu mozaicuri colorate strident cu apareiaj nepotrivit.  
 

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 

 Conform tabel de mai jos 
 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 Conform tabel de mai jos 
 
Zona institutii publice si servicii de interes general se regaseste in :  UTR 1 si UTR 11 
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 UNITATII TERITOARILE DE 
REFERINTA 

(UTR) 

PROCENT MAXIM DE 
OCUPARE A TERENULUI  

(POT) % 

COEFICIENT MAXIM DE 
UTILIZARE A TERENULUI  

(CUT) 
1 UTR  1 30 0,60 
2 UTR  2 - - 
3 UTR  3 - - 
4 UTR  4 - - 
5 UTR  5 - - 
6 UTR  6 - - 
7 UTR  7 

Sat Proviţa de Jos 

- - 
8 UTR  8 Sat Piatra - - 
9 UTR  9 - - 
10 UTR  10 - - 
11 UTR  11 30 0,60 
12 UTR  12 - - 
13 UTR  13 - - 
14 UTR  14 - - 
15 UTR  15 - - 
16 UTR  16 

Sat Draganeasa 

- - 
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ZONA FUNCTIUNI MIXTE  
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferiţelor funcţiuni de interes general şi public precum si 
segmente formate din diverse categorii de producţie concretă şi abstractă, în lungul principalelor artere de penetraţie în localitate  şi al 
traseelor exterioare de circulaţie.  

Zona este constituită din instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, 
profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, recreere), mici activităţi productive de bunuri (producţie 
“concretă” incluzând toate categoriile de activităti agro-industriale conform CAEN). 

In zonele de protecţie , definite conform Legii nr. 422/2001 , autorizarea intervenţiilor (amplasarea , configurarea volumetrică , 
aspectul arhitectural al unor noi cladiri şi amenajări , desfiinţarea construcţiilor parazitare) se va face în baza avizului emis de către 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova; 

 
Zona functiuni mixte este alcatuita din următoarele subzone funcţionale diferenţiate astfel : 
 

IS/SP  - subzona institutii si servicii de interes general cu caracter dispersat în spaţii plantate , amplasata in zona de protectie sanitara. 
A/ID    - subzona unităţilor agro-industriale mici şi mijlocii, depozitare cu profil nepoluant şi cu caracter compact ;  
  
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

IS/SP    

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi 
alte servicii profesionale; 

- servicii sociale, colective şi personale;  
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- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 
- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. 
- locuinte cu partiu obisnuit 
- lăcaşuri de cult; 
- comerţ cu amănuntul; 
- activităţi manufacturiere; 
- depozitare mic-gros; 
- parcaje la sol; 
- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 
- spaţii plantate - scuaruri; 
-  spatii verzi amenajate 

A/ID 

- sunt admise activităţi productive agro-industriale , servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare profesională, transporturi, 
depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi; 

- activităţi productive nepoluante desfaşurate în construcţii agricole si industriale mici si mijlocii, distribuţia şi depozitarea 
bunurilor şi materialelor, cercetarea agro-industrială. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi 
suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii 
în jurul clădirilor şi care nu generează emisii poluante; 

- activităţi industriale productive de diferite profile agricole si industriale , compatibile intre ele si având în general mărimi mici şi 
mijlocii; 

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfaşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea 
bunurilor şi materialelor produse;  

- sere construite din materiale durabile pe fundaţii de beton pentru cercetare sau pentru producţie, cu serviciile specifice aferente; 
- parcaje la sol ; 
- staţii de întreţinere şi reparaţii auto; 
- staţii de benzină; rezervoare de hidrocarburi, statii de pompare hidrocarburi de mici dimensiuni; 
- comerţ , moara ; 
- locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor. 
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ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 
IS/SP    

- oricare din functiunile de la articolul 1 cu conditia elaborarii unui studiu de impact pentru sanatatea populatiei (zona de 
protectie sanitara a cimitirelor – in cazul constructiilor noi) avizat de catre Directia de Sanatate Publica si Ministerul Mediului.  

-    în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de 
minim 30 % din ADC; 

A/ID 
- se pot localiza cu aceleasi condiţii de diminuare a poluării urmatoarele funcţiuni: 
1.    birouri incluzând oricare din urmatoarele utilizări : 

a)     birouri profesionale sau de afaceri; 
b)     servicii pentru afaceri; 

2.     activităţi productive şi servicii incluzând oricare din urmatoarele utilizări: 
a)    producţie manufacturieră; 
b)    birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară; 
c)    activităţi de cercetare - dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor  

legale;depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform 
prevederilor legale; 

e)   depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu 
       sau cu taxi.  
 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 
IS/SP    

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură; 

- amplasarea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; 
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- platforme de precolectare a deşeurilor ; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;  

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi 
colectarea apelor meteorice. 

- depozitări de material refolosibile 

- platforme de precolectare a deşeurilor 

 A/ID 

-   se interzice localizarea unitătilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia; 

-   se interzice localizarea activitătilor poluante şi care prezintă risc tehnologic; 

- se interzice amplasarea unităţilor de învătământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a 
spaţiilor pentru sport ; 

- se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu. 
 
SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

In cazul cand unul sau mai multe din edificiile cu valoare arhitecturala propuse prin studiului istoric anexat la prezentul 
PUG vor fi trecute ca monumente istorice, se vor institui zonele de protectie prin care se asigura conservarea integrata a 
monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.  
Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul monumentului, asigura perceperea 
nealterata a acestuia. In zona de protectie se instituie servitutile de utilitate publica si reglementarile de construire pentru: 
- pastrarea si ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natura. 
- pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului prin aprobarea si supravegherea construirii 
- pastrarea si valorificarea potentialului arheologic 
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Este obligatorie pastrarea volumetriei formei si materialelor sarpantei, modenaturii si decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a 
tamplariei, grilajelor, copertinelor si a materialelor pentru soclu, a treptelor exterioare, balustradelor si parapetilor balcoanelor si 
teraselor. Este interziza schimbarea materialelor tamplariei din lemn cu plastic sau aluminiu la cladirile monumente (cat si la cele 
propuse a fi clasate ca monumente istorice)  cu plastica arhitecturala valoroasa. Streasina, pazia, cosurile de fum, jgheburile si 
burlanele sunt elemente importante ale plasticii arhitecturale si trebuiesc pastrate cu forma si la pozitia originara.  
Pavimentele si aleile de acces, spatiile verzi si plantatiile se vor pastra de forma, materialele si soiurile originare.  
 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
IS/SP    

- în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 800 mp, cu un front la strada de minim 20.00 metri;  
- adancimea parcelei trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu deschiderea la strada 
- pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele avand minim 250 mp şi un front la strada de 

minim 11.00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite sau cuplate* şi de minim 450 mp şi 15.00 metri în cazul construcţiilor izolate; 
în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente sau se va putea construi 
în asociere. 

* Construcţiile înşiruite se pot realiza doar în situaţia în care parcele au asigurate accese carosabile sau ocazional carosabile pe doua 
deschideri opuse ale parcelei şi nu lasă calcane descoperite. 
*Construcţiile cuplate se pot realiza doar cu condiţia acoperirii unui calcan existent sau prin autorizarea simultană a ambelor construcţii 
care se cuplează pe calcan şi numai în baza unei declaraţii notariale  a ambilor proprietari din care să reiasă angajamentul acestora 
ca în termen de 48 de luni de la obţinerea autorizaţiilor de construcţie să realizeze lucrările de construcţie autorizate fără a lăsa 
calcane descoperite. 

A/ID 
- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţa minimă de 1500 mp. şi un front minim la stradă de 30,00 metri. Parcelele 

cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. Dimensiunile 
se pastrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.). În cazul în 
care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decat cele specificate anterior, este 
necesară relocarea unităţilor productive respective în termen de 5 ani de la data aprobării prezentului regulament.  
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- adancimea parcelei trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu deschiderea la strada 

- Parcelele neconstruibile pot fi aduse în condiţii de construibilitate prin comasare sau asociere. 

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

IS/SP    
-  pentru constructiile noi din zona protejată habitat cu identitate cultural valoroasă (conform studiului istoric anexat la 

PUG – sat Provita de Jos) se va pastra traseul sinuos actual al ulitelor in acest sens eliminadu-se orice forma de aliniament impus;  

-  pentru construcţiile noi aflate in afara zonei protejate habitat cu identitate cultural valoroasă retragerea minima faţă de 
aliniament este de 6 m ; 

- pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie faţă de axul Drumurilor Judeţene existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Judeţene este de 20m ; 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Comunale existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Comunale este de 18m ; 

-  clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de alinierea propusă care nu va depăşi 15,0 metri; 

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcţie 
în stare bună, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasa, pentru a nu evidenţia un calcan ;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o 
construcţie neviabilă (în stare rea, provizorie) amplasată pe aliniament, iar caracterul străzii indică tendinţă clădirilor mai noi de 
a se retrage de la aliniament conform specificaţiilor de mai sus, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii 
minime specificate a fi obligatorie.   
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A/ID 
-  pentru construcţiile noi retragerea minima faţă de aliniament este de 6 m 

- pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Judeţene existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Judeţene este de 20m ; 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Comunale existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Comunale este de 18m ; 

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

IS/SP    

-  clădirile publice se vor amplasa de regulă în regim izolat; 

- banda de construibilitate fata de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,00 m , cu conditia respectării distanţei de 3,00 m faţă de 
limita posterioară ; 

 - în cazul fronturilor continue, clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe ambele limite laterale ale 
percelelor pana la o distanţă maximă de 15,00 m , cu conditia respectării distanţei de 3,00 m faţă de limita posterioară 

- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan 
pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe 
faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va 
retrage obligatoriu la o distanţă egală cu 1/2 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,00 metri; 

- în cazul clădirilor izolate cu front la strada mai mic de 15,00 m , retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim 2,00 m , 
conform Codului Civil.  

- în cazul clădirilor izolate cu front la strada egal sau mai mare de 15,00 m , retragerea faţă de una din limite va fi de minim 
2,00 m , iar faţă de cealaltă limita de 3,00 m conform Codului Civil.      

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 1/2 din înălţimea clădirii măsurată la 
cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 metri 
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- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei; 

- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei  este de minim 10,00 metri.  

 A/ID 

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate doar pentru a 
acoperi calcanele existente, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic); 

- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţa egală cu jumatate din înaltime, dar 
nu mai puţin de 6.00 metri; 

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; 

- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unitati teritoriale de referinţa decat A/ID, se interzice amplasarea 
clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone; 

- se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale 
şi posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în 
special servicii publice şi locuinţe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului; 

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ. 

IS/SP    

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele , dar nu mai puţin 
de 3,0 metri. 

 A/ID 

- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri; 

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice. 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 
IS/SP    

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct de minim 4,00 m dintr-o circulaţie publică în mod 
direct  sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;   

- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj de 3,80 m intre 
clădire si una din limitele laterale ale parcelei astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor ;  

- se pot realiza pasaje şi curţi comune , private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de 
funcţionare precum şi pentru accese de serviciu 

-  în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de 
deplasare; 

-  circulaţiile carosabile din subzonele de învăţământ şi sănătate vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea 
vitezei autovehiculelor. 

- nu este permisă modificarea şi corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi si a prospectelor care ar schimba aspectul 
originar 

 A/ID 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de 
servitute de trecere, legal instituită,   printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 5.00 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;  

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

IS/SP    

-  staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;  
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-  locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu 
minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălţime; 

-  în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normale, se va demonstra (prin prezentarea formelor 
legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un 
parcaj comun ; aceste parcaje vor fi situate la distanţa de maxim 250 metri. 

 A/ID  

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afară 
drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere; 

- în spaţiul de retragere faţa de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurarii acestora cu 
un gard viu având înalţimea de minimum 1,20 m; 

 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ  ADMISIBILĂ  A CLĂDIRILOR. 

IS/SP    
-  înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei pentru constructiile individuale nu va depăşi înălţimea de 10,00 m (P+1+M);  

 A/ID  

- înălţimea unităţilor mici şi mijlocii productive, de servicii nu va depăşi înălţimea de 15,00 m (P+2) , iar componentele 
tehnologice ale instalatiilor (antene , cosuri izolate) pot merge pana la 40,00 m. 

- înălţimea unităţilor de producţie agricolă/silozuri nu va depăşi înălţimea de 20,00 m. 
- înălţimea  construcţiilor  de tip seră  nu va depăşi înălţimea de 10,00 m; 
- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice; 
- depăşirea înălţimilor reglementate poate fi depăşită doar în cazul instalaţiilor complementare specifice . 
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ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

IS/SP    

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai în 
condiţiile legii , cu avizul Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural National Prahova. 

-  arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut rural , urmarindu-se 
pastrarea caracterului arhitectural conferit de modelele traditionale , respectiv acoperis cu patru pante , cu invelitoare din tigla 
sau şiţă , cu zugrăveli cu tonuri pastelate : alb , crem , gri. 

-  golurile vor fi în general de formă verticală cu tâmplărie de lemn , casele vor avea prispe şi foişoare , stâlpi şi parapete din lemn 
-  este necesara elaborarea si adoptarea unor proiecte model care să preia modelele habitatului traditional local    

-  în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri si justificări grafice, fotomontaje sau 
machete pentru intervenţii asupra clădirilor existente sau noi inserţii; 

- aspectul exterior al clădirilor , aspectul reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice zonei 
mixte. 

-  se va asigura o tratare similara a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte 

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea 
culorilor stridente sau strălucitoare; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 A/ID 

Volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 
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- tratarea acoperirii clădirilor pe parter cu inaltimi sub 4 m va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte 
înconjuratoare.  

-    aspectul exterior al clădirilor , aspectul reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice zonei   

      de industrie 

-     se interzice utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

IS/SP    

-  toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

-  în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care raspunde de gospodărirea apelor; 

-  se interzice amplasarea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;  

-  se interzice amplasarea de piloneţi zăbreliţi   (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) , antene GSM sau de comunicaţii speciale. În 
situaţii excepţionale se pot aproba amplasarea unor „antene ecologice” , care ascund elementul funcţional şi se încadrează în 
peisajul ambiental al zonei; 

- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la sanţurile de colectare a apelor pluviale este obligatoriu să fie făcută pe sub 
trotuare pentru a se evita producerea gheţii; 

-    noile reţele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate în subteran (cu excepţia situaţiilor în care acest lucru nu este posibil  

     datorită normelor de securitate şi sanitare în vigoare).  
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A/ID 

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare dacă acestea existentă şi se va asigura preepurarea 
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme 
exterioare; 

În cazul alimentării cu apa în sistem propriu  şi a evacuarii apelor menajere şi industriale prin staţii proprii de epurare se va 
obţine avizul autorităţii competenţe care administrează resursele de apă. 
 
ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE 

IS/SP    

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; 

- se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în 
spaţiile plantate publice din proximitate; 

- pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum 
necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase, păstrându-se cel puţin 30% din suprafaţa terenului pentru a se amenaja ca 
spaţiu verde; 

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi  înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri 
înălţime; 

A/ID  

Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 
- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 20% formând astfel o 
perdea vegetală pe tot frontul incintei; 
- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;  
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- se vor prevedea plantaţii înalte şi garduri vii în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte 
subzone şi unităţi teritoriale de referinţă. 
 
   ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI 

IS/SP    
- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxin 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., 

partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică  şi  vor fi dublate de gard viu; în situaţia realizării unor garduri 
din zidărie acestea vor avea obligatoriu în partea superioară o suprafaţa de minim 25% de goluri închise cu fier forjat, plasă sau 
trafor din lemn. Este interzis a se folosii dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat; 

- poate fi autorizată o înălţime diferita in cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite 
racordarea la o împrejmuire existentă 

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici , se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate 

- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea 

- nu este permisa vopsirea imprejmuirilor în culori ţipătoare , se recomanda culoarea gri inchis 

- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace sau transparent şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri , această 
înălţime permite mascarea faţă de vecinătăţi a garajelor , serelor , etc. 

- constructiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor 
armoniza cu arhitectura clădirii.   

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament , pot fi lipsite de gard , pot fi separate cu borduri sau cu gardurii vii şi 
pot fi utilizate ca terase pentru restaurante , cafenele , etc. 

- se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel : 

-    se vor pastra împrejmuirile din uluci de lemn montate vertical ; cele deteriorate vor fi inlocuite. 

-    nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate de beton , din plase metalice sau din tablă , vopsite cu 
bronz sau culori stridente. Se interzice executarea soclului din beton mozaicat cu mozaicuri colorate strident cu apareiaj nepotrivit.  
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 A/ID 
Imprejmuirile spre stradă vor avea înălţimi de 1,80 metri şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii 

suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălţime, între cele 
doua garduri fiind plantaţi arbori şi arbusti; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în 
incinta, pentru a nu incomodă circulaţia pe drumurile publice. 

 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Conform tabel de mai jos pentru subzona IS/SP 
Pentru subzona agro-industriala (A/ID) nu se va tine cont de procentul maxim de ocupare al UTR-lui din care face parte , se va 

prevede un procentul maxim de ocupare de 60%     
 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
Conform tabel de mai jos pentru subzona IS/SP 
Pentru subzona agro-industriala (A/ID) nu se va tine cont de coeficientul maxim de utilizare al UTR-lui din care face parte , se 

va prevede un coeficient maxim de utilizare de 3,00     
  
 Zona functiuni mixte se regaseste in : UTR 3 si UTR 11 
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 UNITATII TERITOARILE DE 
REFERINTA 

(UTR) 

PROCENT MAXIM DE 
OCUPARE A TERENULUI  

(POT) % 

COEFICIENT MAXIM DE 
UTILIZARE A TERENULUI  

(CUT) 
1 UTR  1 - - 
2 UTR  2 - - 
3 UTR  3 20 0,45 
4 UTR  4 - - 
5 UTR  5 - - 
6 UTR  6 - - 
7 UTR  7 

Sat Proviţa de Jos 

- - 
8 UTR  8 Sat Piatra - - 
9 UTR  9 - - 
10 UTR  10 - - 
11 UTR  11 30 0,60 
12 UTR  12 - - 
13 UTR  13 - - 
14 UTR  14 - - 
15 UTR  15 - - 
16 UTR  16 

Sat Draganeasa 

- - 
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ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 
Zona de locuinte se compune din diferite tipuri de ţesut (subzone), diferenţiate din următoarele puncte de vedere: 

(a)    funcţional : 

- caracterul locuinţelor: individuale permanente, locuinţe individuale ocazionale 

- caracterul ţesutului : omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente, mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte 
funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă; 

(b)    morfologic :  

- tipul parcelarului:  

- rezultat din evoluţia localităţii în timp,  

- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri agricole (prin operaţiuni simple de 
topometrie sau prin operaţiuni urbanistice);  

-  configuraţia în raport cu spaţiul stradal:  

- spontan ordonată în raport cu traseul liber (rezultat din evoluţia în timp) al străzilor, datorită efectului diferitelor 
reglementari urbanistice anterioare;  

- geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri (noi străzi şi pieţe ale tramei majore sau străzi / 
fundături care valorifică pentru construcţii miezul unor insule), fie de tipul celor din noile lotizari sau din noile mari 
ansambluri;  

- diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii principale – construcţii 
secundare – anexe); 

- volumetria;  regim de construire (continuu sau discontinuu), înălţime mică (P ), medie (P-P+1 niveluri), mare (peste 
P+1+M niveluri), mod de terminare al volumelor (terasa, acoperiş); 

- spaţiul liber : continuu (vizibil din circulaţiile publice , discontinuu (vizibil accidental – în cazul fronturilor continue); 
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(c)     vechime : exprimând atât capacitatea locuinţelor de a satisface necesitaţile actuale de locuire, cât şi starea de viabilitate (uzura 
fizică a clădirilor de peste 60 ani constituind, conform standardelor U.E., un prag în probabilitatea necesitaţii reabilitarii sau 
reconstrucţiei acesteia); 

(d)    calitatea construcţiei : definită prin arhitectură, partiul, calitatea materialelor, rezistenţa, nivelul de izolare termică, nivelul de 
dotare tehnico - edilitară a clădirilor, zonele de locuit pot fi incluse în zona protejată datorită valorii arhitectural – urbanistice, pot fi 
viabile în raport cu cerinţele actuale ale locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface aceste cerinţe sau pot fi insalubre. 

Prevederile prezentului regulament susţin evoluţia comunei , prin : 

- menţinerea zonelor bine constituite cu creşterea coerenţei in cazul intervenţiilor punctuale 

- reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi relotizare 

- extinderea pe terenuri neconstruite , intra şi extravilane , a unui nou cartier de locuinţe individuale şi colective mici pe 
baza unor operaţiuni funciare – parcelare / reparcelare 

Zona de locuinte si functiuni complementare este alcatuită din următoarele subzone funcţionale diferenţiate astfel :  

L1 - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri; 

L1zp - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zona protejata (habitat cu identitate culturala valoroasa); 

L2  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu restrictie de construire pana la intocmire studiu geotehnic aprofundat 
cu verificare Af; 

L2zp  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu restrictie de construire pana la intocmire studiu geotehnic 
aprofundat cu verificare Af) si în zona protejata (habitat cu identitate culturala valoroasa). 

L3  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu interdictie temporara de construire pana la realizarea lucrarilor 
propuse (stabilizare maluri , regularizare curs de apa , etc.); 

L3zp  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu interdictie temporara de construire pana la realizarea lucrarilor 
propuse (stabilizare maluri , regularizare curs de apa , etc.) si in zona protejata (habitat cu identitate culturala valoroasa); 

L4  - subzona locuinţelor cu P+1+M niveluri situate în zonele cu restrictie temporara de construire pana la intocmire PUZ/PUD ; 
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SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA 
  

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
L1 , L1zp, L2 , L2zp , L3 , L3zp , L4; 

- locuinţe individuale P+1+M niveluri în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) 

- amenajări aferente locuinţelor : căi de acces carosabile şi pietonale private , parcaje , garaje , piscine , spaţii plantate , locuri de 
joacă pentru copii , amenajări de sport pentru tineret , împrejmuiri 

- orice fel de construcţii şi amenajări care au scop diminuarea sau eliminarea riscurilor tehnologice; 

- spaţii verzi pentru joacă şi agreement ; 

- alimentare cu apă (în sistem centralizat) ; 

- alimentare cu energie electrică , telecomunicaţii ; 

- canalizare în sistem centralizat ; 

- alimentare cu gaz metan ; 

- servicii comerciale de alimentaţie publica ; 

L1zp , L2zp , L3zp 

      -    autorizarea utilizărilor admise mai sus în zona protejată (habitat cu identitate culturala valoroasa – sat Provita de Jos) se face 
cu avizul Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova 
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ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI   
L1, L2, L3  

-  se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu  

depăşeasca 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, sa nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aiba 
program prelungit peste orele 18,00  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie; 

-     pensiuni destinate practicări microturismului. 

- se permite schimbarea destinaţiei locuinţelor , indiferent de amplasare , numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzănd  

activităţi pentru servicii specializate şi practica profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 
ore pe zi (intre 8 şi 20) , de exemplu : cabinete medicale , birouri de avocatură , notariale , consultanţă , asigurări , proiectare , agenţii 
imobiliare , comerţ cu produse alimentare şi nealimentare , farmacii , librării , frizerii , studiouri foto , etc 

     L1zp , L2zp , L3zp 

      -    autorizarea intervenţiilor în zona protejată se va face cu avizul Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 
Naţional Prahova. 

       L2 

- orice intervenţii în aceste zone cu restricţie de construire , se vor realiza in conformitate cu cerinţele specifice impuse de studiile  
geotehnice aprofundate şi verificate la cerinţa Af 

    L3 

- autorizarea construcţiilor situate în acesta zona este condiţionată de realizarea lucrarilor propuse (stabilizare maluri , 
regularizare curs de apa , etc.). Aceasta presupune realizarea , avizarea conform legii si realizarea fizica a unor proiecte de 
stabilizare maluri , regularizare curs de apa , dupa care se pot autoriza constructii pe aceste zone. 

       L4 

- autorizarea construcţiilor situate în acesta zona este condiţionată de realizarea unor studii PUZ/PUD 
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ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE  

L1, L1zp, L2, L2zp, L3, L3zp, L4 
- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 250 mp ADC, generează un trafic important de 

persoane şi mărfuri, au program prelungit dupa orele 20:00, produc poluare de orice fel; 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu),  prin 
utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 
20:00; 

- depozitare en-gros; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor ; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 

- autobaze; 

-     staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

-     lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi 
colectarea rapidă a apelor meteorice. 
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SECTIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 
 
In cazul cand unul sau mai multe din edificiile cu valoare arhitecturala propuse prin studiului istoric anexat la prezentul 
PUG vor fi trecute ca monumente istorice, se vor institui zonele de protectie prin care se asigura conservarea integrata a 
monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.  
Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul monumentului, asigura perceperea 
nealterata a acestuia. In zona de protectie se instituie servitutile de utilitate publica si reglementarile de construire pentru: 
- pastrarea si ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natura. 
- pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural- urbanistic al monumentului prin aprobarea si supravegherea construirii 
- pastrarea si valorificarea potentialului arheologic 
Este obligatorie pastrarea volumetriei formei si materialelor sarpantei, modenaturii si decoratiei, a formei si pozitiei golurilor, a 
tamplariei, grilajelor, copertinelor si a materialelor pentru soclu, a treptelor exterioare, balustradelor si parapetilor balcoanelor si 
teraselor. Este interziza schimbarea materialelor tamplariei din lemn cu plastic sau aluminiu la cladirile monumente (cat si la cele 
propuse a fi clasate ca monumente istorice)  cu plastica arhitecturala valoroasa. Streasina, pazia, cosurile de fum, jgheburile si 
burlanele sunt elemente importante ale plasticii arhitecturale si trebuiesc pastrate cu forma si la pozitia originara.  
Pavimentele si aleile de acces, spatiile verzi si plantatiile se vor pastra de forma, materialele si soiurile originare.  

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 

Regimul de 

construire 

Dimensiune minimă în   

L1, L1zp , L2 , L2zp, L3, L3zp , L4 

  Suprafaţa 
mp. 

Deschidere 
m. 

Înşiruit/Cuplat* 

-locuinte 

250 11 

Izolat-locuinţe 450 15 
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(2) - Adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
(3) - Parcelele pot fi aduse în condiţii de construibilitate prin asociere sau comasare 

*Constructiile înşiruite se pot realiza doar în situaţia în care parcele au asigurate accese carosabile sau ocazional carosabile pe doua 
deschideri opuse ale parcelei şi nu lasa calcane descoperite. 
*Construcţiile cuplate se pot realiza doar cu condiţia acoperirii unui calcan existent sau prin autorizarea simultană a ambelor construcţii 
care se cuplează pe calcan şi numai în baza unei declaraţii notariale  a ambilor proprietari din care să reiasă angajamentul acestora 
ca în termen de 48 de luni de la obţinerea autorizaţiilor de construcţie să realizeze lucrările de construcţie autorizate fără a lăsa 
calcane descoperite. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

L1, L2, L3, L4 

-  pentru construcţiile existente la care se realizeaza lucrări de consolidare , extinderi se va respecta retragerea de la aliniamentul 
existent , caracteristic străzii respective ; 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima faţă de aliniament este de 6 m ; 

- pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie faţă de axul Drumurilor Judeţene existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Judeţene este de 20m ; 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Comunale existente sau propuse a fi 
clasificate în categoria Drumurilor Comunale este de 18m ; 

-  clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de alinierea propusă care nu va depăşi 15,0 metri; 

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcţie 
în stare bună, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasa, pentru a nu evidenţia un calcan ;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o 
construcţie neviabilă (în stare rea, provizorie) amplasată pe aliniament, iar caracterul străzii indică tendinţă clădirilor mai noi de 
a se retrage de la aliniament conform specificaţiilor de mai sus, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii 
minime specificate a fi obligatorie.   
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      L1zp , L2zp, L3zp 
-  pentru aceasta zona protejata (conform studiului istoric anexat la PUG) se va pastra traseul sinuos actual al ulitelor in 

acest sens eliminadu-se orice forma de aliniament impus ; 

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢA DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

L1, L1zp, L2, L2zp , L3,  L3zp, L4 

-  locuinţele se vor amplasa de regulă în regim izolat; 

- banda de construibilitate va fi de maxim 15,00 m ; 

- în cazul clădirilor izolate cu front la strada mai mic de 15,00 m , retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim 2,00 m , 
conform Codului Civil.  

- în cazul clădirilor izolate cu front la strada egal sau mai mare de 15,00 m , retragerea faţă de una din limite va fi de minim 
2,90 m , iar faţă de cealaltă limita de 3,00 m conform Codului Civil.      

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată 
la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00 metri ; în cazul în care aceasta limită separă parcela de o funcţiune publică sau de o biserică , 
distanţa se majorează la 5,00 m 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei; 

- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei  este de minim 10,00 metri.  

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ 
      L1, L2, L3, L4 

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele , dar nu mai puţin 
de 3,00 metri. 
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      L1zp , L2zp, L3zp 

- se menţine neschimbată situaţia existentă; dacă din necesităţi funcţionale sunt necesare unele completări , extinderi sau 
demolări ale clădirilor situate in planul secundar , acestea se vor efectua pe baza studiilor de impact în zona protejată , avizate 
conform legii. 

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
      L1, L1zp, L2, L2zp, L3, L3zp, L4 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct de minim 4,00 m dintr-o circulaţie publică în mod 
direct  sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;   

- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj de 3,80 m intre 
clădire si una din limitele laterale ale parcelei astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor ;  

- se pot realiza pasaje şi curţi comune , private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de 
funcţionare precum şi pentru accese de serviciu 

-  în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de 
deplasare; 

-  circulaţiile carosabile din subzonele de învăţământ şi sănătate vor fi prevăzute cu denivelări transversale pentru temperarea 
vitezei autovehiculelor. 

- nu este permisă modificarea şi corectarea agresivă a racordărilor dintre străzi si a prospectelor care ar schimba aspectul 
originar 

 
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
      L1, L1zp, L2, L2zp, L3, L3zp, L4 

-  staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;  
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 ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR 
L1, L1zp, L2,  L2zp, L3 , L3zp, L4 

- înălţimea maximă a clădirilor va fi  P+1 , se admite depasirea acestuia cu un nivel mansardat înscris în volumul acoperişului, în 
suprafaţă de maxim 60% din aria construită ; Înălţimea maximă admisibilă la cornisa este de 10,00 m; panta maxima admisa  
este de 100%. 

- se admit depaşiri ale inaltimi maxime a caldirilor cu 1-2 metri si numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul 
regimului de construire înşiruit sau cuplat. 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

L1, L2, L3, L4 

- aspectul exterior al clădirilor , aspectul reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice zonei de 
locuinţe. 

-  se va asigura o tratare similara a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte 
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea 

culorilor stridente sau strălucitoare; 
- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală; 
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 

      L1zp , L2zp , L3zp 

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai cu avizul 
Direcţiei Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Prahova 

-  arhitectura noilor clădiri se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut rural , urmarindu-se 
pastrarea caracterului arhitectural conferit de modelele traditionale , respectiv acoperis cu patru pante , cu invelitoare din tigla 
sau şiţă , cu zugrăveli cu tonuri pastelate : alb , crem , gri. 

-  golurile vor fi în general de formă verticală cu tâmplărie de lemn , casele vor avea prispe şi foişoare , stâlpi şi parapete din lemn 
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-  este necesara elaborarea si adoptarea unor proiecte model care să preia modelele habitatului traditional local    
-  în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri si justificări grafice, fotomontaje sau 

machete pentru intervenţii asupra clădirilor existente sau noi inserţii; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
L1, L1zp, L2, L2zp, L3 , L3zp , L4 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- în cazul construcţiilor noi acolo unde nu exista reţele de apa şi canal beneficiarii se vor angaja prin declaraţii notariale ca odată 
cu extinderea reţelelor vor efectua pe cheltuiala proprie lucrările de branşament până la terminarea lucrărilor de extindere a   
reţelelor. 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă; 

- se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facută pe sub 
trotuare pentru a se evita producerea gheţii;  

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor şi din spaţiile 
plantate cu gazon;  

- se interzice amplasarea pe faţade a antenelor TV-satelit, a echipamentelor de aer conditionat  şi a antenelor pentru telefonia 
mobilă şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV; 

- se interzice  amplasarea de piloneţi zăbreliţi   (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) , antene GSM sau de comunicaţii speciale. În 
situaţii excepţionale se pot aproba amplasarea unor „antene ecologice” , care ascund elementul funcţional şi se încadreaza în 
peisajul ambiental al zonei. 

-    noile reţele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate în subteran (cu excepţia situaţiilor în care acest lucru nu este posibil      
datorită normelor de securitate şi sanitare în vigoare).  
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
    L1, L1zp, L2, L2zp, L3 , L3zp , L4 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă 
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; 

- se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi 
diametrul tulpinii peste 15.00 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în 
spaţiile plantate publice din proximitate; 

- pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum 
necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase, păstrându-se cel puţin 30% din suprafaţa terenului pentru a se amenaja ca 
spaţiu verde; 

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 2 maşini ; 

- spaţiile comerciale şi alte dotări ale zonei de locuit vor fi retrase de la aliniament iar în aceasta retragere se va asigura parcarea 
autovechiculelor şi vor fi amplasate rastele de biciclete pentru vizitatori. 
 

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI 
    L1, L1zp, L2, L2zp, L3, L3zp , L4 
- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de 1,80 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea 

superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor fi dublate de gard viu; în situaţia realizării unor garduri din 
zidărie acestea vor avea obligatoriu în partea superioară o suprafaţa de minim 25% de goluri închise cu fier forjat, plasă sau 
trafor din lemn. Este interzis a se folosii dublarea zonei transparente a gardului cu policarbonat. 

- poate fi autorizată o înălţime diferita in cazul reconstrucţiei sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite 
racordarea la o împrejmuire existentă 

- stâlpii de susţinere în cazul în care nu sunt metalici , se vor armoniza cu finisajul clădirii principale şi al gardurilor alăturate 
- porţile se vor armoniza cu împrejmuirea 
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- nu este permisa vopsirea imprejmuirilor în culori ţipătoare , se recomanda culoarea gri inchis 
- pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace sau transparent şi vor avea înălţimea maximă de 2,00 metri , această 

înălţime permite mascarea faţă de vecinătăţi a garajelor , serelor , etc. 

- în cazul unificării funcţiunilor interioare a mai multor clădiri sau parcele în interiorul zonei protejate se va menţine, prin tratarea 
terenului, amprenta parcelarului tradiţional. 

- constructiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei gardurilor şi porţilor de intrare care se vor 
armoniza cu arhitectura clădirii.   

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard , pot fi separate cu borduri sau cu gardurii vii şi 
pot fi utilizate ca terase pentru restaurante , cafenele , etc. 
L1zp, L2zp, L3zp 

- se va mentine acolo unde este posibil caracterul existent al imprejmuirilor astfel : 
- se vor pastra împrejmuirile din uluci de lemn montate vertical ; cele deteriorate vor fi inlocuite. 

- nu este permisă executarea spre stradă a împrejmuirilor din prefabricate de beton , din plase metalice sau din tablă , vopsite 
cu bronz sau culori stridente. Se interzice executarea soclului din beton mozaicat cu mozaicuri colorate strident cu apareiaj 
nepotrivit.  

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENTUL  DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Conform tabel de mai jos 
  

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
Conform tabel de mai jos 

 

Zona de locuinte si functiuni complementare se regaseste in : UTR 1 , UTR 2 , UTR 3 , UTR 4 , UTR 5 , UTR 6 , UTR 8 , 
UTR 10 , UTR 11 , UTR 12 , UTR 13 , UTR 14  
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 UNITATII TERITOARILE DE 
REFERINTA 

(UTR) 

PROCENT MAXIM DE 
OCUPARE A TERENULUI  

(POT) % 

COEFICIENT MAXIM DE 
UTILIZARE A TERENULUI  

(CUT) 
1 UTR  1 30 0,60 
2 UTR  2 20 0,45 
3 UTR  3 20 0,45 
4 UTR  4 20 0,45 
5 UTR  5 20 0,45 
6 UTR  6 20 0,45 
7 UTR  7 

Sat Proviţa de Jos 

- - 
8 UTR  8 Sat Piatra 20 0,45 
9 UTR  9 - - 
10 UTR  10 20 0,45 
11 UTR  11 30 0,60 
12 UTR  12 20 0,45 
13 UTR  13 20 0,45 
14 UTR  14 20 0,45 
15 UTR  15 - - 
16 UTR  16 

Sat Draganeasa 

- - 
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ZONĂ UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE  
 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” incluzând toate categoriile de 
activităti industriale conform CAEN). Din aceasta zona fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de 
restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuţie şi comercializare, 
cât şi terenurile rezervate pentru viitoare activităţi productive şi servicii. 

Pentru construcţiile generatoare de riscuri tehnologice, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U., prin 
ordin comun al miniştrilor industriei, agriculturii şi alimentaţiei, apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, sănătăţii, transporturilor, apărării 
naţionale şi de interne, se va solicita autorizaţia de construire în conformitate cu condiţiile impuse prin acordul de mediu. Riscul 
tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren sau 
de poluarea aerului, apei sau solului. 

Pentru întreprinderile care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot şi vibraţii se instituie zone de protecţie sanitară. 
 
Zona unitati industriale si depozite este alcătuită din următoarea subzona funcţionala : 

ID – subzona unităţilor industriale mici şi mijlocii, productie si depozitare ;  

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
  
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  
 ID 

- unitati industriale nepoluante; 
- unitati depozitare; 
- servicii conexe activitatilor industriale 
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- sonde 
- accese pietonale si carosabile 
- perdele de protectie 
- retele tehnico-edilitare 
- activităţi productive desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate producţiei, distribuţiei si depozitării bunurilor şi 

materialelor, cercetării industriale şi anumitor activităţi comerciale care nu necesită suprafeţe mari de teren; 
- parcaje la sol; 
- staţii de întreţinere şi reparaţii auto; 
- staţii de benzină; rezervoare de hidrocarburi, statii de pompare hidrocarburi. 
- locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor. 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
 ID 

- extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi permisa cu conditia sa nu agraveze situatia poluarii. 
- se pot localiza depozite si complexe vanzari en-gros sau en-detail cu exceptia celor care utilizeaza substante explozive sau 

toxice conform prevederilor legale  
- depozitări de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deşeurilor numai daca sunt respectatele normele de protectie 

a mediului 

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
 ID 

-   se interzice localizarea unitătilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia; 

- se interzice amplasarea unităţilor de învătământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general şi a 
spaţiilor pentru sport; 

- se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu. 
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SECŢIUNEA II - CONDIŢII  DE  AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR  
 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 ID 

- pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţa minimă de 1500 mp. şi un front minim la stradă de 30,00 metri. Parcelele 
cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. Dimensiunile 
se pastrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.). În cazul în 
care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decat cele specificate anterior, este 
necesară relocarea unităţilor productive respective în termen de 5 ani de la data aprobării prezentului regulament.  

- Adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. 
- Parcelele neconstruibile pot fi aduse în condiţii de construibilitate prin comasare sau asociere 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢA DE ALINIAMENT 
 ID 

-  pentru construcţiile noi retragerea minima faţă de aliniament este de 6 m 
- pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Judeţene existente sau propuse a fi 

clasificate în categoria Drumurilor Judeţene este de 20m ; 
-  pentru construcţiile noi retragerea minima obligatorie  faţă de axul Drumurilor Comunale existente sau propuse a fi 

clasificate în categoria Drumurilor Comunale este de 18m ; 
 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE ŞI POSTERIOARE  ALE  PARCELELOR 
 ID 

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe limita de proprietate doar pentru a 
acoperi calcanele existente, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic); 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    68 

- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţa egală cu jumatate din înaltime, dar 
nu mai puţin de 6.00 metri; 

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; 

- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unitati teritoriale de referinţa decat ID, se interzice amplasarea 
clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone; 

- se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri faţă de limitele laterale 
şi posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în 
special servicii publice şi locuinţe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului; 

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢA DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ 
 ID 

- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri; 

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice. 

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII  ŞI ACCESE 

 ID 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de 
servitute de trecere, legal instituită,   printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 5.00 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;  

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 
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ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 ID 

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afară 
drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere; 

- în spaţiul de retragere faţa de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurarii acestora cu 
un gard viu având înalţimea de minimum 1,20 m; 

 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 
 ID 

- înălţimea  unităţilor  mici şi mijlocii productive, de servicii  nu va depăşi înălţimea de 15,00 m , iar componentele tehnologice ale 
instalatiilor (antene , cosuri izolate) pot merge pana la 40,00 m. 

- înălţimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăşi distanţa între alinieri; 

- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice; 

- depăşirea înălţimilor reglementate poate fi depăşită doar în cazul instalaţiilor complementare specifice . 

 

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 ID 

Volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 

- tratarea acoperirii clădirilor pe parter cu inaltimi sub 4,00 m va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte 
înconjuratoare.  

-    aspectul exterior al clădirilor , aspectul reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice zonei   
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      de industrie 

-     se interzice utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 
ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 ID 

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare dacă acestea existentă şi se va asigura preepurarea 
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme 
exterioare; 

În cazul alimentării cu apa în sistem propriu  şi a evacuarii apelor menajere şi industriale prin staţii proprii de epurare se va 
obţine avizul autorităţii competenţe care administrează resursele de apă. 

 
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 ID 

Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 20% formând astfel o 
perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- se vor prevedea plantaţii înalte şi garduri vii în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte 
subzone şi unităţi teritoriale de referinţă. 
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ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 
 ID 

Împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimi de 1,80 metri şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii 
suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălţime, între cele 
doua garduri fiind plantaţi arbori şi arbusti; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în 
incinta, pentru a nu incomodă circulaţia pe drumurile publice. 

 
SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Pentru subzona unităţilor industriale mici şi mijlocii, productie si depozitare (ID) s-a prevazut un procent maxim de ocupare al 
terenului de 60%     

Pentru subzona industriala unităţilor industriale mici şi mijlocii, productie si depozitare (ID) din UTR 14 nu se va tine cont de 
procentul maxim de ocupare al UTR-lui , se va prevede un procentul maxim de ocupare de 60%     
 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

Pentru subzona unităţilor industriale mici şi mijlocii, productie si depozitare (ID) s-a prevazut un coeficient maxim de utilizare al 
terenului de 3,00     

Pentru subzona industriala unităţilor industriale mici şi mijlocii, productie si depozitare (ID) din UTR 14 nu se va tine cont de 
coeficientul maxim de utilizare al UTR-lui , se va prevede un procentul maxim de ocupare de 60%     
 

Zona de activitati productive industriale se regaseste in : UTR 14  si UTR 16 
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ZONA SPAŢIILOR VERZI. 
 
GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI 
  

Zona cuprinde spaţii verzi specifice intravilanului cu acces nelimitat sau specializat, spaţii plantate de protectie şi amenajari 
sportive. Intervenţiile în zonele verzi obligatoriu trebuie să  respecte prevederile Codului  Silvic din 19.03.2008 şi Legea nr.107 din 
25.09. 1996 (legea apelor) cu completările şi modificările ulterioare precum şi legislaţia privitoare la mediu. 

 
Zona spatiilor verzi este alcătuită din subzone funcţionale diferenţiate astfel :  

SP1 – subzona spaţii verzi - parcuri, scuaruri publice, fâşii plantate publice , amenajări sportive , agrement ;  

SP2 – subzona dotari sportive – stadion , baza sportiva ;  
 
SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALA 
  

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
 SP1 

      Sunt admise numai funcţiunile specifice spaţiilor plantate publice constând în : 

- parcuri 

- spaţii plantate; 

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile 
permise; 

- mobilier urban, fântâni arteziene,  amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 
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  SP2 
- sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite şi acoperite, sali de sport, anexele necesare şi 

alte activităţi legate direct de activitatea sportivă. 
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 
SP1 , SP2 

- se admit 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, limitate la arealele ce nu 
depăşesc punctual suprafeţe de 1000 mp, cu distanţe minime de 100 de m între mai multe areale. 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu condiţia de a nu avea separări 
fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii. 

- orice intervenţie necesită documentaţii specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 
24/2007 , Legii nr. 137/1995 rep. modificată şi completată  şi cu normele de protecţie stabilite pe plan local. 

  SP2 
- oricare din functiunile de la articolul 1 cu conditia elaborarii unui P.U.Z. elaborat si avizat conform legii. 

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 
          SP1 , SP2 

- se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare; 
- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. 
- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate; 
- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ; 
- 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. 
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SECTIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 
 
ARTICOLUL 4  - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE,    FORME,    DIMENSIUNI). 
       SP1  

- lăţimea  zonei verzi de protecţie faţă de infrastructura de circulaţii şi reţele tehnice majore va respecta normele în vigoare 

SP2  

- conform studiului urbanistic (PUZ) elaborat si avizat conform legii. 
 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. 

SP1  

- nu este cazul 

SP2  

- conform studiului urbanistic (PUZ) elaborat si avizat conform legii. 
 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR. 

SP1 

- nu este cazul 

SP2  

- conform studiului urbanistic (PUZ) elaborat si avizat conform legii. 
 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ. 

SP1 

- nu este cazul 
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SP2  

- conform studiului urbanistic (PUZ) elaborat si avizat conform legii. 
 
ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
       SP1  

- se  va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, aprovizionare, etc.) care vor 
fi tratate ca alei principale. 

SP2  
- conform studiului urbanistic (PUZ) elaborat si avizat conform legii. 

 
ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

   SP1  

-     parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara subzonei spatii verzi , si vor fi conform normelor specifice şi proiectelor de 
specialitate legal aprobate.  

   SP2  

-     parcajele se vor dimensiona şi dispune atat in interiorul cat si in exteriorul subzonei dotari sportive , si vor fi conform normelor 
specifice şi studiului urbanistic (PUZ) elaborat si avizat conform legii. 

 
ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
     SP1 , SP2   

- cu excepţia instalaţiilor, înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi 10,00 m. 
 
ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. 
     SP1 , SP2   

- este obligatorie adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii plantate. 
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ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
SP1 , SP2 

- se va asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale 
fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului. 

- se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru 
întreţinerea spaţiilor plantate. 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă. 
- noile reţele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate în subteran.   

- se interzice  amplasarea de piloneţi zăbreliţi   (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) , antene GSM sau de comunicatii speciale. În 
situaţii excepţionale se pot aproba amplasarea unor „antene ecologice” , care ascund elementul funcţional şi se încadreaza 
în peisajul ambiental al zonei. 

 
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE. 

       SP1 , SP2  

- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţiu plantat; 
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu 

de 1,20 metri înălţime. 

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor 
locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu excepţia segmentelor decorative cu caracter 
special din zonele SP1 . 
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ARTICOLUL 14  - ÎMPREJMUIRI. 
         SP1 

- conform normelor specifice existente; se recomandă în intravilan împrejmuiri cu gard viu sau garduri cu înaltimi de până la 
60,00 de cm. 

- spre deosebire de parcuri , scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare prin borduri în 
lungul  cărora, pe o distanţă de minim 0,50 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părţii superioare a 
bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare. 

         SP2 

- imprejmuirile vor fi transparente si vor avea maxim 2,00 metri inaltime din care un soclu opac de maxim 0,60 metri, dublate 
de gard viu. 

 
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Pentru SP1 nu se va tine cont de procentul maxim de ocupare al UTR-lui din care face parte , s-a prevazut un procent maxim 
de ocupare (cu construcţii , platforme , circulaţii carosabile si pietonale) al terenului de maxim 10%     

Pentru SP2 nu s-a prevazut un procent maxim de ocupare,  acesta va fi conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z. avizat 
conform legii.     
 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

Pentru SP1 nu se va tine cont de coeficientul maxim de ocupare al UTR-lui din care face parte , s-a prevazut un coeficient 
maxim de utilizare (cu construcţii , platforme , circulaţii carosabile si pietonale) al terenului de maxim 0,20 

Pentru SP2 nu s-a prevazut un coeficient maxim de utilizare,  acesta va fi conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z. avizat 
conform legii.     

 

Zona spatiilor verzi se regaseste in : UTR 1, UTR 6, UTR 11  
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ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ SI CIMITIRE 
  
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI. 
 

Zona reuneşte toate funcţiunile care aparţin  gospodăriei comunale , echipare edilitară , salubritate si cimitire. 

Delimitarea acestor zone se va face ţinând seama şi de condiţiile de protecţie şi servituţiile impuse de catre acestea 

Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor şi protecţia sanitară a solului se va executa în conformitate cu : 

- Normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă a populaţiei aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 
536/1997 , cap. V , de o întreprindere de specialitate , agreată de consiliul local 

- HGR nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor 

La amplasarea şi organizarea sistemului de salubrizare se va urmări ca : 

 gospodăriile individuale să aibă amenajări pentru colectarea deşeurilor menajere (pubele); 

 organizarea corespunzătoare a colectării şi depozitării gunoiului stradal; 

 organizarea valorificării reziduurilor organice şi anorganice ce pot fi reutilizate; 

 interzicerea depozitării întâmplătoare a gunoaielor, mai ales in zonele verzi, zonele protejate, rezidenţiale, de-a lungul apelor, în 
păduri, etc. 

 
 

Zona este alcătuită din următoarele subzone funcţionale diferenţiate astfel : 
G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală; 

G2 - subzona cimitirelor. 
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SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

G1 

- construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală: 

- birouri si incaperi anexe ale funcţiunii de bază; 

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi 
termică, alimentare cu gaze naturale, magistrale de energie electrică, gaze naturale, hidrocarburi. 

G2 
- cimitire; 
- capelă mortuară; 
- mausoleu - osuar; 
- circulaţii carosabile; 
- parcaje; 
- circulaţii pietonale; 
- plantaţii; 
- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare. 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

G1 

- se va asigura , conform normelor , o zona protecţie de 20,00 m faţă de locuinţe ; 

G2 

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie de 50,00 metri faţa de locuinţe; 
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- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0 mp.teren brut pentru un loc de 
veci), circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o pondere mai ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi 
respectului cuvenit. 

  
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

G1 

- orice alte utilizări decât cele prevăzute la art. 1 şi art. 2 

G2 

- orice alte utilizări decât cele prevăzute la art. 1 şi art. 2 

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul acestora sau a celei 
perimetrale. 

 
 SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.  
 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

 G1, G2 

- Conform  normelor specifice fiecarei funcţiuni de bază. 

- Pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un studiu de 
impact asupra mediului conform legislatiei specifice; 
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢA DE ALINIAMENT 

 G1, G2 

- pentru construcţiile existente la care se realizeaza lucrări de consolidare , extinderi se va respecta retragerea de la 
aliniamentul existent , caracteristic străzii respective ; 

- pentru construcţiile noi retragerea minima faţă de aliniament este de 6 m ; 
  
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE LIMITELE  LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

 G1, G2 

Distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înalţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.0 metri. 

- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni  publice şi de locuit; 

- în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc procese de producţie non-stop (3 
schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice in vigoare 

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢA DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

 G1, G2 

Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înalţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6.0 
metri.  

- distanţa se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădirile respective şi nu sunt ferestre care 
lumineaza încăperi în care se desfăşoara activităţi permanente; 

- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice. 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 G1, G2 

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică; 
- se vor asigura circulaţiile carosabile şi pietonale în pondere de circa 15 % din suprafaţa totală a cimitirului; 

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 G1, G2 

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice si vor fi plantate cu 
minim un arbore la 4 locuri de parcare; 

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice; 

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi 
vizitatorilor. 

 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 G1, G2 

- înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor şi a 
coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o înălţime maximă de 10.0 metri. 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR   

G1 

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada  principală; 

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile  înconjurătoare mai înalte. 
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 G2 
- se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii. 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

G1 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a 
apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;      

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă; 
G2 

- se vor asigura puncte de apă din reţea publică sau  în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  
autorităţii competente care administrează resursele de apă; 

- se va asigura un punct sanitar; 
- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri; 
- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor meteorice. 

 
ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

G1 

- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general 
al localităţii; 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de 
preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri 
de parcare; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;  
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G2 

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în  proporţie de minim 5 % din suprafaţa 
totală a cimitirului. 

  
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 

G1 

-      împrejmuirile spre stradă vor avea inaltimea 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul 
necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanţă cu un al doilea gard 
transparent de 2.50 metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu transport în comun, porţile de intrare vor fi 
retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă; 

G2 

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcţiunii, având 
înălţimi de 2,00 metri; 

- se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului. 
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SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 

Pentru subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală (G1) s-a prevazut un procent maxim de ocupare al 
terenului de 50%     

 Pentru subzona cimitirelor (G2) nu s-a prevazut un procent maxim de ocupare a terenului. Se va tine cont ca : suprafaţa totală 
pe un loc de veci sa fie de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulaţii carosabile şi pietonale, 5 % plantaţii şi 1 % construcţii (altele decat 
locul de veci). 

 
ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 

Pentru subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală (G1) s-a prevazut un coeficient maxim de utilizare al 
terenului de 1,80    

 Pentru subzona cimitirelor (G2) nu s-a prevazut un coeficient maxim de utilizare al terenului 

 
Zona de gospodarie comunala si cimitire se regaseste in : UTR 3, UTR 7, UTR 9, UTR 11, UTR 15.  
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ZONA CAILOR DE COMUNICATIE  
 

Tipurile de subzone subzone funcţionale diferenţiate astfel : 

CCr  -  Subzona căilor de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente    

Funcţiunea dominanta a subzonei este de transporturile rutiere.   
Nu sunt admise funcţiuni complementare . 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI. 

 
Zona transporturilor este aferentă drumului judetean DJ 100E. Întrucât aspectul general al localităţii este puternic influenţat de 

imaginile oferite către principalele căi de acces rutier se va acorda o atenţie sporită considerentelor estetice în acordarea autorizaţiilor 
de construire pentru subzonele de transporturi. 

Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice trebuie: 

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie 
electrică şi alte lucrări de acelaşi gen); 

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă); 

- să respecte următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de 
categoria acestuia: 

- drumuri judeţene -  20 m ;  

- drumuri comunale - 18 m ; 

- Elementele   căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia în vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MI şi SRI 
din 1995); 
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SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 
 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

CCr  

- Străzi, intersecţii la nivel, trotuare, şanţuri, rigole, plantaţii de protecţie, indicatoare rutiere, reţele tehnico-edilitare subterane 
sau aeriene, staţii de transport în comun, spatii alveolare carosabile 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

CCr 

-     Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice trebuie: 

 să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, 
energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen); 

 să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă); 

-     Interdicţii temporare de construire (intocmire documentatii PUD/PUZ) sunt fixate pentru zonele de extinderi a căilor de  

comunicaţie sau de realizare a unor căi noi. 

-  Orice constructie, in zona de protectie a drumurilor publice se face cu respectarea avizului organelor de specialitate ale 
administratiei publice si cu respectarea normelor tehnice de proiectare , constructie si exploatare si care respecta prescriptiile tehnice 
si reglementarile urbanistice privind functionalitatea , sistemul constructiv , conformarea volumetrica si estetica , asigurarea acceselor 
carosabile , pietonale si rezolvarea parcajelor aferente , precum si evitarea riscurilor tehnologice de constructie si exploatare 

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

CCr   

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere;  
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- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 

 lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse 

 modernizarea intersecţiilor; 

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publică rutieră: depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de 
şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a 
apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;  

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este interzisă  autorizarea următoarelor lucrări: 

 construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei 
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente; 

 panouri independente de reclamă publicitară. 

- se interzice cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere; 

 
 SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.  

 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

CCr 

- drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile gestionate de autoritatile 
administratiei publice centrale sau locale , clasificate tehnic conform legislatiei si terminologiei tehnice : drum judetean , 
drumuri comunale , strazi in intravilan si strazi in extravilan 

- elementele componente ale drumurilor sunt : ampriza , zonele de siguranta si zonele de protectie 
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢA DE ALINIAMENT 

CCr 

- se va respecta regimul de aliniere prezentat in prospectul strazilor , specific pentru UTR-ul respectiv si se vor respecta 
distantele de protectie 

- se va corela cu respectarea principiilor determinate de ratiuni functionale , estetice , ecologice sau tehnologice (protectia 
impotriva zgomotului , nocivitatii)  

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE LIMITELE  LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR     si 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢA DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 

CCr 

Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în interiorul subzonei se face cu respectare actelor normative : HG 51/92, HG 616/93,  
HG 981/94, ORDIN M.S. 536/97,  

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

CCr 

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică având o lăţime de minim 3.80 metri pentru 
a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;  

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 

- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 
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ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

CCr 

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;  
- locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în parcaje amenajate la sol care vor fi 

plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălţime; 
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normale, se va demonstra (prin prezentarea 

formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor 
necesare într-un parcaj comun ; aceste parcaje vor fi situate la distanţa de maxim 250 metri. 

 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

CCr 

- Înălţimea maxim admisa se stabileşte prin studii de specialitate, documentaţii de urbanism şi funcţie de tema beneficiarului. 
 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR   

CCr 

- volumele construite (statiile de transport local) vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile 
imediate; 

 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

CCr 

- noile retele tehnico- edilitare vor fi obligatoriu amplasate in subteran (cu exceptia situatiilor in care acest lucru nu este posibil 
datorita normelor de securitate si sanitare in vigoare).  

- canalizarea propusa va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din parcaje, circulaţii şi platforme 
exterioare; 
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

CCr 

- spatiile verzi se vor amenaja cu rol de protectie si estetic astfel incat sa nu perturbe buna desfasurare a traficului pe zona 
cailor de comunicatie 

- este obligatorie respectarea fasiilor plantate de protectie de-a lungul cailor de circulatie prevazute prin prospectele strazilor – 
vezi plansa Cai de comunicatie. 

  
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 

CCr 

- imprejmuirile se vor amenaja in toate cazurile cand sunt cerute pentru delimitarea proprietatilor si mai ales pentru 
securitatea activitatilor din subzona. 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică se va face în conformitate cu Legea nr. 33/94 şi cu PUZ cu regulament aferent 
realizat special în acest scop. 

 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENTUL  DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

Conform tabel de mai jos 
  

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 
Conform tabel de mai jos 

 

Zona de locuinte si functiuni complementare se regaseste in : UTR 1 , UTR 2 , UTR 3 , UTR 4 , UTR 5 , UTR 6 , UTR 8 , 
UTR 10 , UTR 11 , UTR 12 , UTR 13 , UTR 14  
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 UNITATII TERITOARILE DE 
REFERINTA 

(UTR) 

PROCENT MAXIM DE 
OCUPARE A TERENULUI  

(POT) % 

COEFICIENT MAXIM DE 
UTILIZARE A TERENULUI  

(CUT) 
1 UTR  1 30 0,60 
2 UTR  2 20 0,45 
3 UTR  3 20 0,45 
4 UTR  4 20 0,45 
5 UTR  5 20 0,45 
6 UTR  6 20 0,45 
7 UTR  7 

Sat Proviţa de Jos 

- - 
8 UTR  8 Sat Piatra 20 0,45 
9 UTR  9 - - 
10 UTR  10 20 0,45 
11 UTR  11 30 0,60 
12 UTR  12 20 0,45 
13 UTR  13 20 0,45 
14 UTR  14 20 0,45 
15 UTR  15 - - 
16 UTR  16 

Sat Draganeasa 

- - 
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ANEXA 1  
 

CONDIŢII  DE  PROTECŢIE  A  REŢELELOR  TEHNICO-EDILITARE  ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA 
VECINĂTĂŢILOR 

 

REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură” stabileşte distanţele minime între 
reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi 
pentru asigurarea protecţiei sanitare: 
 - conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 
          - conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la minim 
40 cm şi totdeauna deasupra canalizării. 
Ordinul 536/1997 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei, stabileşte: 
 norme de igienă  referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art.23)  
 Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată împotriva activităţilor umane, prin izolarea 

acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent. 
 Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate de inundaţii şi şiroiri şi împrejmuite astfel 

încât să prevină accesul publicului şi al animalelor. 
 Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, depozite de deşeuri toxice sau periculoase, 

agricultură intensivă, turism şi agrement. 
 norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide(Cap.4): 
 îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităţii de 

racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi 
evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate. 

 este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi deversarea acestora în zonele de 
protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă. 

 Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem 
divizor de colectare a apelor uzate. 

 În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluţii individuale de colectare şi 
neutralizare a reziduurilor lichide. 

 îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de 
preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare. 
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REŢELE  ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICĂ 
 De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de protecţie minimă faţă de orice element de 
construcţie, măsurată din axul cablului de: 
   7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV; 
   6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV; 
   5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 110 kV. 
 Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea oricăror lucrări în  
apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de 
specialitate RENEL.. 
 Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele RENEL precum şi cele din domeniile conexe. 
 În principal se face referinţă la: 
 - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 2 kV; 
  - PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kV; 
 - PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune; 
 - PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice; 
 - PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de telecomunicaţii; 
 - ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA j.f. faţă de alte linii, instalaţii 

şi obiective; 
 - STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături; 
 - ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii 

electrice în zone cu pericol de explozie; 
 - PE 122 - 82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de 

îmbunătăţiri funciare; 
 - PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi 

terenuri agricole. 
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 REŢELELE  DE  GAZE  NATURALE 
 În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de  
transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele 
obiective sunt următoarele: 
- depozite carburanţi şi staţii PECO 60 m 
- instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau 
mai mare, inclusiv staţiile 

55 m 

- instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea 
nominală mai mică de 110 kV, posturi de transformare 

50 m 

- centre populate şi locuinţe individuale 65 m 
- paralelism cu linii CF, ecartament normal 80 m 
- paralelism cu drumuri: 
 naţionale 
 judeţene 
 orase 
 

 
52 m 
50 m 
48 m 

 
         În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii 
sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 şi STAS 8591/91, din care se anexează un extras. 
         Distanţele de siguranţă de la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea la intrare peste 6 bar): 
 - la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc 12 m; 
 - la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc 15 m; 
 - faţă de marginea drumului carosabile  8 m. 
În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ - secţia de exploatarea conductelor 
magistrale de gaze naturale. 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    96 

Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91  
 

Distanţa minimă/m Instalaţia, construcţia sau  
obstacole subterane Presiune 

redusă 
Presiune 
medie 

Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru 
construcţii 

3,0 3,0 

Clădiri fără subsoluri 1,5 2,0 
Canale pentru reţelele termice, canale pentru instalaţii 
telefonice 

1,5 2,0 

Conducte canalizare 1,0 1,5 
Conducta de apă, cabluri de forţă, telefonice şi 
căminele acestor instalaţii 

0,6 0,6 

Cămine pentru reţele termice, canalizare, telefonice 1,0 1,0 
Copaci 1,5 1,5 
Stâlpi 0,5 0,5 
Linii de cale ferată –  5,5 5,5 

 
 
TRANSPORTURI RUTIERE 
 să respecte în extravilan următoarele distanţe minime de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei 

drumului, funcţie de categoria acestuia: 
 autostrăzi - 50 m.; 
 drumuri naţionale - 22 m.; 
 drumuri judeţene -  20 m.;  
 drumuri comunale - 18 m.; 
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PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE 
conform Legii nr. 422/2001 
Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a monumentului istoric şi 
a cadrului său construit sau natural 
 
Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric se consideră zonă de protecţie suprafaţa de-jur-împrejurul 
monumentului istoric delimitată cu: 
 rază de 100 m în localităţi urbane,  
 200 m în localităţi rurale şi  
 500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară. 

 
 
ZONE DE PROTECTIE SANITARA 
cf. Ordin al Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 

 
Ferme cabaline 100 m 

Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 capete 200 m 

Ferme de îngrăşătorii de taurine, peste 500 capete 500 m 

Ferme de păsări, până la 5.000 capete 500 m 

Ferme de păsări cu peste 5.000 capete şi complexe avicole 

industriale 

1.000 m 

Ferme de ovine 100 m 

Ferme de porci, până la 2.000capete 500 m 

Ferme de porci, între 2.000 – 10.000capete 1.000 m 

Complexe de porci cu peste 10.000 capete 1.500 m 

Spitale veterinare 30 m 
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Grajduri de izolare şi carantină pentru animale 100 m 

Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor 500 m 

Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de 

origine animală 

300 m 

Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd 500 m 

Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin 1.000 m 

Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de 

porcine, sub 10.000 capete 

1.000 m 

Cimitire de animale, crematorii 200 m 

Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti 300 m 

Staţii de epurare a apelor uzate industriale 200 m 

Paturi de uscare a nămolurilor 300 m 

Câmpuri de irigare cu ape uzate 300 m 

Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise 

pentru fermentarea nămolurilor 

500 m 

Depozite controlate de reziduuri solide 1.000 m 

Camere de tratare biotermică a gunoaielor 100 m 

Crematorii orăşeneşti de gunoi 1.000 m 

Autobazele serviciilor de salubritate 200 m 

Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport 50 m 

Cimitire 50 m 
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LĂŢIMEA ZONELOR DE PROTECŢIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL 
CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ŞI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE 
cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor  

 
a) Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă 

Lăţimea cursului de apa (m) 10-50 51-500 peste 500 
Lăţimea zonei de protecţie 
(m) 

15 30 50 

 
b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale 

Suprafaţa lacului natural (ha) 10-100 101-1000 peste 1000 
Lăţimea zonei de protecţie 
(m) 

5 10 15 

 
c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare 

Volumul brut al lacului de 
acumulare (mil. mc) 

0,1-1 1,1-50 peste 50 

Lăţimea zonei de protecţie 
(m) 

5 10 15 

 
d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor 

Înălţimea medie a digului (m)  0,5-2,5 2,6-5 peste 5 
Lăţimea zonei de protecţie 
(m) 

   

- spre cursul de apa    5 10 15 
- spre interiorul incintei 3 4 4 

 
 
 
 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    100 

e) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite  
Adâncimea medie a canalului (m) 0,5-2 2,1-5 Peste 5 
Lăţimea zonei de protecţie (m)    
- Canal cu debitul instalat până la 
10 mc/s 

1 2 3 
 

- Canal cu debitul instalat de la 
10 mc/s la 50 mc/s 

2 3 4 
 

- Canal cu debitul instalat peste 
50 mc/s 

3 4 5 
 

 
f) Baraje si lucrări-anexe la baraje 

Înălţimea maxima a barajului 
de la fundaţie la coronament 
(m) 

5-15 16-50 peste 50 
 

Lăţimea zonei de protecţie 
(m) 

   

- Baraj de pământ, 
anrocamente, beton sau alte 
materiale 

10 20 50 
 

- Lucrări-anexe la baraje 5 10 20 
- Instalaţii de determinare a 
automată calităţii apei,  

- 2 m în jurul 
construcţii hidrometrice şi instalaţii acesteia 

 
 - Borne de microtriangulaţie, foraje de 1 m în 

jurul drenaj, aparate de măsurarea debitelor 
acesteia 

 
NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel: 
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie; 
d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie. 
Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice. 
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         ANEXA 2 
 

CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 
Regulamentul Local de Urbanism este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative specifice sau complementare 
domeniului urbanismului: 
 
 Codul Civil. 
 Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 Ordinul M.D.R.T.  nr. 13/N/1999 – Ghid privind metodologia de elaborare a Planului Urbanistic General. 
 Legea nr. 50/2001 a amenajării teritoriului şi a urbanismului; 
 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar. 
 Legea nr. 98/1994  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 
 Legea nr. 137/1995 cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia mediului. 
 Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. 
 Legea nr. 26/1996 – Codul silvic. 
 Legea nr. 107/1996 a apelor.. 
 Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 
 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor. 
 Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
 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 a IV-a –  Reţeaua de localităţi. 
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 
 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. 
 HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi modificările ulterioare. 
 H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor 
 OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române. 
 Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor. 
 Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor. 
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 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei. 

 Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor 
naţionale. 

 Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea 
drumurilor. 

 Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 
publice. 

 Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor 
pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale. 

 Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
localităţile urbane. 

 Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
localităţile rurale. 

 Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor. 

 Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 
 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea 

Programului privind pietruirea drumurilor orasle, alimentarea cu apă a satelor, conectarea la reţeaua de electrificare şi la reţelele 
telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 211/1999. 

 
Diferite reglementări tehnice în domeniu: 
 I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. 
 SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
 SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi. 
 STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru proiectare. 
 PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în 

raport cu alte construcţii (republicat în 1993). 
 PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V. 
 PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune. 
 PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari. 
 PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1....750 KV cu linii de telecomunicaţii. 
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 PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică. 
 1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public. 
 1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă de alte linii, instalaţii şi obiective. 
 I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 
 I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu. 
 ID 17/1986 – MICh-MIp - Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor 

electrice în zone cu pericol de explozie. 
  I.6 PE/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte de 

polietilenă. 
 I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 
 3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale. 
 Diferite alte reglementări tehnice în domeniu;91/N/912-CP/1996 – Ordinul M.L.P.A.T. şi ONCGC pentru aprobarea Metodologiei 

privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi. 
1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC pentru aprobarea Metodologiei privind executarea 
lucrărilor de cadastru energetic. 
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ANEXA 3 
  

DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI PROVITA DE JOS 
 

În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizaţi o serie de termeni în plus faţă de cei conţinuţi în “Ghidul 
cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 
21/N/2000, sau a fost nuanţat înţelesul unora dintre aceştia, astfel:  
 
ACTIVITĂŢI TERŢIARE = activităţi de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - Comisia 
Naţională de Statistică, 1992. 
 
ALINIAMENT = linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată. Se utilizează în reglementări şi aliniamentul “de fund” 
care stabileşte linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de 
utilizare a interiorului insulei. 
 
ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care poate coincide cu aliniamentul sau poate 
fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, interspaţiul 
dintre aliniament şi alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepţia împrejmuirilor, acceselor şi a teraselor ridicate cu cel mult 
0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară lucrărilor de terasament. 
 
ANEXE ALE LOCUINŢELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent de clădirea principală, destinate pentru 
gararea a 1-2 maşini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere), pentru adăpostirea animalelor şi produselor agricole 
pentru subzistenţă sau comercializare.; suprafaţa acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici  POT şi CUT;  
 
Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate 
şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor 
judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea 
realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de 
investiţii. 
 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    105 

ARIA CONSTRUITĂ = Aria secţiunii orizontale a clădirii la cota +0,00 a parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor. În aria 
construită nu intră rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp, precum şi treptele şi terasele 
neacoperite. 
 
ARIA DESFĂŞURATĂ = Suma ariilor tuturor nivelurilor unei clădiri. În calcul nu se cuprind nivelurile podurilor (cu excepţia 
mansardelor) şi ale subsolurilor tehnice . 
 
Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei 
publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor 
tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se 
concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu. 
 
CONSTRUCŢII PROVIZORII = construcţii care au durata de funcţionare limitată, prestabilită prin autorizaţia de construire 
  
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - definit ca "raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata 
desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei. În calculul suprafeţei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor 
şi a spaţiilor tehnice amplasate la subsol sau demisol, suprafeţele balcoanelor şi teraselor deschise precum nici cea a podurilor 
neutilizabile. În cazul mansardelor se consideră convenţional o suprafaţă egală cu 60% din suprafaţa nivelului curent.   
 
COMERŢ – structura actuală a spaţiilor  comerciale este următoarea:  

- centre comerciale locale 
- magazine populare  
- comerţ specializat 
- staţii – service 
- alte spaţii comerciale 

 
COMERŢ EN GROS = societăţi comerciale care se ocupă cu achiziţionarea, depozitarea, reambalarea şi distribuirea mărfurilor către 
comercianţii detailişti. 
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PIAŢA DE GROS =  spatiu amenajat unde producatorii locali işi desfac produsele agricole către comercianţii detailişti. 
 
COMERŢ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantităţi 
reduse şi cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona centrală, în zona mixta şi în centrele de cartier; 
astfel de depozite pot asigura şi aprovizionarea la domiciliu a clienţilor. 

 
DESCHIDERE LA STRADA = distanţa/lungimea  perpendicularei dintre limitele laterale măsurată în punctul cel mai apropiat de 
aliniament. 

 
DOMENIUL PUBLIC = Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de 
comunicaţie, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenuri cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele 
lacurilor de interes public, fundul apelor maritime, interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele terenurile 
pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, 
terenurile pentru nevoile apărării sau alte folosinţe care, potrivit legii sunt de domeniul public, ori care, prin natura lor sunt de interes 
sau uz public. 
 
EXTRAVILAN = Teritoriu din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului administrativ, care înglobează activităţi 
dependente sau nu de funcţiunile localităţii, conform planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului. 
 
INFRASTRUCTURĂ = Echiparea tehnică a unei localităţi sau a unui teritoriu cu reţele tehnice, precum şi instalaţii conexe supraterane 
sau subterane. 

Ex: reţele şi instalaţii de apă, canalizare, electrice, termice, gaze, telecomunicaţii, drumuri, reţele stradale, sisteme de irigaţii. 
 
I.M.M. =  întreprinderi  mici şi mijlocii compuse din: 

- unităţi micro – sub 10 angajaţi; 
- unităţi mici – între 10 şi 100 angajaţi;   
- unităţi mijlocii – între 100 şi 500 angajaţi. 
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ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR  - exprimă în metri şi număr de niveluri convenţionale (3 m)  înălţimea maximă admisă în planul 
faţadei, măsurată între teren (în situaţia anterioară lucrărilor de terasament) şi cornişe sau limita superioară a parapetului terasei. 
 
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) – reprezinta raportul dintre proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra 
cotei terenului natural si suprafata parcelei. În calculul proiecţiei nu vor fi incluse ieşindurile în consolă în afara planului faţadei a 
balcoanelor şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecţie ca streşini, copertine etc. Curţile de aerisire cu suprafaţa până la 2,0 
mp. inclusiv, intră în suprafaţa construită. Pentru parcelele a caror a caror capacitate de ocupare si utilizare a fost epuizata (prin 
utilizarea la maxim a  POT) restul terenului ramane neconstruibil chiar si in situatia instrainarii acestuia sau a divizarii parcelelor. 
 
REGIM DE CONSTRUIRE = Reglementare cuprinsă în proiecte şi în regulamente de urbanism care impune modul de amplasare şi 
conformare a construcţiilor pe terenurile aferente acestora.  
Componentele determinante ale regimului de construire sunt alinierea faţă de limitele terenului, înălţimea construcţiilor şi procentul de 
ocupare a terenului aferent acestor construcţii. 
 
SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE - serviciile publice care sunt finanţate de la buget, se stabilesc prin norme şi sunt destinate 
tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se referă la serviciile publice structurate în reţea la nivel de zona 
rezidenţială şi de cartier – creşe, dispensare, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de cartier etc. 
 
SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societăţi, companii, firme, asociaţii care asigură, contra cost 
sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale. 
 
TERITORIU ADMINISTRATIV = suprafaţa delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi 
al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună). 
 
TERITORIU INTRAVILAN = totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială 
de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De 
regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente). 
 
TERITORIU EXTRAVILAN = suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună) şi 
limita teritoriului intravilan. 
 



 
                                                                               
                                                                                                            P.U.G.  COMUNA  PROVITA  DE  JOS,   JUD. PRAHOVA – REACTUALIZARE  
                                                                                                                                                                                             REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

                                                                                                                                                                                                                    108 

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. 
 
ZONA DE PROTECŢIE = suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural , al unor resurse ale subsolului , 
in jurul sau sau in lungul unor oglinzi de apa , etc. si in care se instituie servituti de utilitate publica si de construire pentru pastrarea si 
valorificarea acestor resurse si bunuri de patrimoniu si a cadrului natural aferent 
 
ZONA PROTEJATA = zona coerenta naturala sau construita , delimitata geografic si/sau topografic , determinata de existenta unor 
valori de patrimoniu si/sau cultural a caror protejare prezinta un interes public si declarata ca atare pentru atingerea obiectivelor 
specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu. 
 
 
               

INTOCMIT 
                   Arh. Dinu Vasile 
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ANEXA 4 
PROFILE TRANSVERSALE CAI RUTIERE COMUNA PROVIŢA DE JOS 

 
 
 
 
 

 


