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REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PUZ
EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU MODERNIZARE DRUM ȘI PARCELARE TEREN PENTRU
AMPLASARE CARTIER REZIDENȚIAL, SPAȚIU VERDE, TEREN DE SPORT ȘI DOTĂRI EDILITARE
(Sstud = 27681 mp)
 Amplasament : com. VALEA CĂLUGĂREASCĂ, sat PANTAZI (T95, Pş 6221/1; Np 6221/1; NC 21188)
Ds 17 (NC 24005) + De 6220 (NC 23972) / str. Andrei Șaguna
I. DISPOZITII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1.

Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de bază în aplicarea PUZ.
Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni si restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul
PUZ – aparţinând UTR nr. N 73A
RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul
de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor din zona teritoriului studiat.
Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor şi
amenajărilor în limitele teritoriului studiat în PUZ (27681 mp).
1.2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi
se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
1.3. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face numai în cazul aprobării unor
modificări ale PUZ - ului, cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat - o şi documentaţia iniţială.
2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

2.1.

La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau :

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul
- HGR NR. 525/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului
General de Urbanism (inclusiv HGR nr. 490/2011)
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 (broşură) - Ghidul privind elaborarea regulamentelor locale de urbanism –
indicativ GM-007-2000
- Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2008 (broşură) - Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul – cadru
al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul MDRL nr. 839/2009 de aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
- HCSRUR nr. 101/29.07.2010 – pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
- Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
- Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu
modificările și completările ulterioare.

2.2.
În cadrul RLU aferent PUZ se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism şi
proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ - ului :
 Suport topografic pentru faza PUZ sc. 1 : 1000 (SC TOP SURVEY GROUP SRL), vizat de OCPI Ph
 PUG şi RLU comuna Valea Călugărească, aprobat cu HCL 67/13.08.2013
 Studiul geotehnic (ing. geol. Oprea R. Nicolae PFA), verificat Af
 Studiul de circulație (SC SERVTOP SRL)
3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de urbanism aferent cuprind norme obligatorii
pentru autorizarea executării construcţiilor în zona studiată aparţinând UTR nr. N 73A
Prezenta documentaţie are ca obiect propunerea de :
- extindere intravilan (2043 mp), pentru modernizarea str. Andrei Șaguna (Ds 17 + De 6220)
- schimbare parțială destinație teren NC 21188 (11234 mp din 25000 mp) din „zonă locuințe și funcțiuni
complementare”, pentru :
- „zona spații verzi” : 7355 mp [scuar+teren sport (6771 mp) și perdele de protecție (584 mp)]
- „zona dotări edilitare” : 246 mp (microstație de epurare)
- „zona căi de comunicații rutiere” : 3633 mp (trama stradală interioară)
- parcelarea diferenței de teren 13766 mp din 25000 mp (NC 21188) pentru atribuire conform Legii nr.
15/2003 (programul „case pentru tineri”)
3.2. Zonificarea funcţională a terenului studiat în PUZ s-a evidenţiat în planşa Reglementări urbanistice, unde
s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂTII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

4.1.
Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării se face în condiţiile art. 4
din RGU, respectiv cu avizul organelor agricole judeţene. Ocuparea acestora va contribui la mobilarea urbanistică
a zonei, valorificarea echipării edilitare şi completarea infrastructurii rutiere.
4.2.
Funcțiunile urbanistice preconizate a se dezvolta pe acest teren – locuire individuală, spații verzi pt. sport și
agrement – nu afectează integritatea mediului natural și construit.
4.3.
În perimetrul studiat, nu s - au identificat obiecte de patrimoniu construit (monumente istorice sau situri
arheologice înscrise în LMI/2015 sau Repertoriul Arheologic Național) care să necesite măsuri de protecţie.
În situația descoperirii întâmplătoare a unor materiale arheologice în timpul execuției, va fi înștiințat de
urgență Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Primăria comunei Valea Călugărească.
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

5.1.
Nu au fost identificate terenuri cu riscuri naturale active (definite la art. 10 din RGU).
5.2.
Toate lucrările de construire propuse pentru zona studiată în PUZ vor fi executate pe baza unor studii
geotehnice detaliate bazate pe foraje geotehnice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 şi a normelor şi
prescripţiilor tehnice specifice, referitoare la rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, siguranţa în exploatare, igiena şi
sănătatea oamenilor, protecţia la foc şi protecţia mediului.
5.3. Referitor la expunerea la riscuri tehnologice, zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare
cu energie electrică, conductelor şi reţelelor, căilor de comunicaţii şi alte asemenea lucrări de infrastructură, se vor
respecta precizările de la art.11 din RGU şi condiţiile din avizele administratorilor de reţele şi conducte din zona
studiată.
5.4. Având în vedere prezența LEA 20 kV (zonă protecție 12+12 m) – se va întocmi un Studiu de coexistență
prin care se vor stabili reglementări privind realizarea de construcții în zona rețelelor tehnico – edilitare

III. ZONAREA FUNCȚIONALĂ
„L” – ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPPLEMENTARE, subzona LOCUNȚE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE CU P+1+M NIVELURI – „L1”
„SP” – ZONA SPAȚII VERZI, subzona
- PARCURI, GRĂDINI DE FAȚADĂ ȘI SCUARURI PUBLICE, FÂȘII PLANTATE ȘI
AMENAJĂRI SPORTIVE – „SP1”
- PERDELE DE PROTECȚIE – „SP2”
„TE” – ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE – „TE”
„CC”– ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE, subzona CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI CONSTRUCȚII
AFERENTE – „CCr”

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ȘI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
„L” – ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, subzona LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMETARE CU P+1+M NIVELURI – „L1”
Se referă la suprafața de 13766 mp care se parcelează (30 loturi) în vederea concesionării pentru amplasarea de
locuințe individuale și funcțiuni complementare acestora.
Precizare :

La denumirea zonelor funcționale s-a utilizat terminologia din RLU aferent PUG aprobat aflat în vigoare.
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI

Art. 1 - Tipuri de subzone funcţionale
- nu e cazul

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei
- rezidenţială

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei
-

anexe gospodărești
activităţi nepoluante
echipare edilitară
circulații interioare lotului
spații verzi

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 4 - Utilizări permise

 locuinţe cu partiu obișnuit, individuale/unifamiliale amplasate în regim izolat, maxim 2 unități de locuit/lot, cu regim

mic de înălţime (maxim P+1+M)
 locuinţe cu partiu special care includ :
- spaţii pentru servicii profesionale (cabinete medicale, notariale, servicii de proiectare, consultanță, alte
servicii sociale, colective și personale), sedii de firmă, etc.
- activități nepoluante care nu necesită volum mare de transporturi
- mici unități comerciale pentru satisfacerea nevoilor zilnice al localnicilor, mici unități de alimentație publică
 clădiri independente în cadrul lotului pentru amplasarea funcționarea activităților susmenționate
 anexe gospodăreşti (P, max P+1) : garaje, foișoare; sere și solarii pt. consum propriu, adăposturi pt. păsări și
animale domestice (pt. subzistență), animale de companie și pază, spații depozitare unelte şi accesorii de grădină,
piscine pentru uz personal, etc.

 alei carosabile și pietonale, parcări
 construcții aferente echipării tehnico-edilitară (branșamente, cămin apă, bazin betonat vidanjabil, iluminat exterior,

instlații de supraveghere, etc.)
 spații verzi (grădină de flori și de legume)
 împrejmuiri perimetrale și despărțitoare
 panouri publicitare

Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii
 mici unități comerciale, prestări servicii specializate (atelier croitorie, reparații încălțăminte), servicii personale

(salon coafură, frizerie, etc.), servicii profesionale private (cabinete medicale, birouri avocatură,notariale,proiectare,
consultanță, asigurări, reprezentanțe, agenții imobiliare, etc.) și mici activități productive nepoluante (ex. spălătorii
auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere tâmplărie, etc), cu condiția ca :
- să fie amplasate în clădiri separate la o distanță de minim 15 m de ferestrele locuințelor
- suprafața desfășurată a acestora să nu depășească 100 mp
- să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme
- să nu aibă program prelungit după orele 22,00
- să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție
 se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia păstrării funcţiunii rezidențiale în proporţie de minim
50% din aria construită desfăşurată;
 amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanță mai mică de 3,00 m față de limita de proprietate a imobilelor
alăturate se va realiza doar cu acordul notarial al vecinilor, astfel încât sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora;
 panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și/sau
pietonală, ori accesul pietonal și/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți
 proiecția la sol a panourilor publicitare va fi în totalitate în interiorul proprietății pe care au fost autorizate;
 oricare din funcţiunile de la articolul 4 cu condiţia respectării zonelor de protecţie fata de reţelele edilitare
 înștiințarea în maxim 72 ore a Primăriei comunei în cazul descoperirii întâmplătoare a unor materiale arheologice

Art. 6 - Utilizări interzise
 spații comerciale, de alimentație publică și servicii care – prin funcționarea lor – crează disconfort pentru

sănătatea populației (suprafață desfășurată peste 100 mp, trafic de mărfuri și persoane, program de funcționare
prelungit, produc poluare, etc)
 activităţi productive și de depozitare poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (vehicule de
transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin
deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22,00;
 unități productive agrozootehnice
 activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;
 ateliere de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;
 anexe pentru creşterea păsărilor și animalelor domestice pentru producţie și comercializare
 depozitare de orice fel (angro, materiale refolosibile)
 platforme de precolectare a deşeurilor;
 depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;
 lucrări de terasament de natură sa afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele
adiacente sau care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi
colectarea apelor meteorice;
 orice fel de construcții și amenajări în zona destinată lărgirii și creerii drumurilor conform profilelor propuse
 amenajări provizorii sau instalari de chioşcuri pe domeniul public
 amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică;

Art. 7 - Interdicţii temporare

 până la întocmirea unui Studiu de coexistență a rețeleor tehnico-edilitare
 până la întocmirea unui studiu geotehnic detaliat, verificat Af pentru fiecare obiectiv în parte

 oricare din construcţiile admise prezentate la articolul 4, în zona de lărgire a drumurilor sau pe traseele celor
propuse până la realizarea acestora
 autorizarea construcţiilor va fi permisă numai după sau concomitent cu realizarea infrastructurii (drumuri, reţele)
conform PUZ

Art. 8 - Interdicţii permanente

 desfăşurarea unor activităţi poluante (produc zgomot, vibraţii, praf, radiaţii) şi care prezintă risc tehnologic

(impurifică apa, aerul, solul şi subsolul)
 orice fel de construcţii care nu respectă normele sanitare în vigoare şi servitutiile impuse;
 orice fel de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare;
 amplasarea către drumurile publice a anexelor (magazii, grajduri, coteţe, depozite de deşeuri menajere, etc)
 construcții, amenajări și activități care nu respectă prevederile OMS nr. 119/2014 : gararea/parcarea unor
autovehicule de mare tonaj (autovehicule peste 3,5 tone, microbuze, remorci, etc)
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale

 conform normelor sanitare (OMS nr. 119/2014, art. 3, alin.1) :

- durata minimă de însorire a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate este de 1 1/2 ore la
solstiţiul de iarnă
- distanţa între clădiri va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m
 conform Anexa nr. 3 din RGU, pct. 3.10, se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor

Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice

Prin PUZ, aliniamentele la drumurile existente și propuse în subzona „L1” s-au stabilit astfel :
 Pentru str.Andrei Șaguna, între limitele cadastrale existente : 15,00 -15,90 -11,00 -15,40 m (profil propus „4– 4”)
 Pentru drumul nou creat : 4,00 m / ax (profiluri propuse „A-A”, „A1-A1” și „A2-A2”)

Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum

- 3,00 m / aliniamentul la str. Andrei Șaguna (care se modernizează) și la drumul interior propus

Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei

- distanţa minimă între construcţiile amplasate pe aceeaşi parcelă este egală cu jumătate din înălţimea construcţiei
celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m, pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere
a incendiilor, precum şi a mijloacelor de salvare;
►Notă f. importantă în cazul terenului studiat :
- Construcțiile se vor retrage la minim :
- 3,00 m față de una din limitele laterale
- 2,00 m față de cealaltă limită laterală și limita posterioară
- În certificatul de urbanism vor fi înscrie obligatoriu retragerile față de limitele fiecărui lot în parte, conform
numerotării din planșa Reglementări urbanistice din prezentul PUZ

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 13 - Accese carosabile

 Accesul spre noul cartier se va face prin str. Andrei Șaguna propusă pentru lărgire și modernizare, iar circulația

interioară va fi asigurată printr-un drum nou creat.
Pentru detalii privind tramă stradală din noul cartier - vezi Capitolul „Zona căi de comunicații rutiere” – „CCr”
 Accesul în incinta fiecărui lot se va efectua pe alei semicarosabile, racordate la drumul respectiv.

Art. 14 - Accese pietonale
-

toate construcţiile şi amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese corespunzătoare pentru pietoni
accesele pietonale - trotuare sau alei - vor fi dispuse şi alcătuite structural conform caracterului funcţional şi
încadrării ca zonă rezidenţială;

Art. 15 – Parcaje

- se vor prevedea locuri de parcare pentru locatari şi vizitatori - numai în incinta fiecărei parcele
- este interzisă parcarea / staţionarea oricărui tip de autovehicul pe drumurile publice în perioada execuţiei
lucrărilor de construcţii sau a exploatării

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente
Ca proprietar al terenului și inițiator al acestei documentații urbanistice, primăria comunei Valea Călugărească
va proceda la asigurarea utilităților necesare noului ansamblu de locuințe, după caz, prin :
- prelungirea rețelelor existente, dacă au capacitatea necesară
- mărirea, după necesități, a capacităților rețelelor existente
- construirea de noi rețele.
 În cazul terenului studiat, în zonă sunt rețele de energie electrică, apă, gaze și telefonie până la ultima casă.
►Notă importantă :
 Pentru alimentarea cu apă este necesară suplimentarea debitului la sursă și majorarea diametrului rețelei existente
(În acest scop, Primăria Valea Călugărească a încheiat contract cu SC CRIROS GROUP SRL)
 Pentru evacuarea apelor uzate menajere :

etapa I : fose betonate individuale, pentru maxim 12 loturi [conform art. 30, alin. (1) la RGU], exemplu :
loturile cu acces direct din str. Andrei Șaguna
 etapa II : racordarea la rețeaua publică de canalizare și microstația de epurare propusă (cu deversare în
canal Cn 6191, cca 380 m)


Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare
-

reţelele tehnico-edilitare vor fi pozate în domeniul public, cu respectarea HGR nr. 490/2011
toate clădirile vor fi racordate la reţelele de utilităţi;
racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la şanţurile de colectare a apelor pluviale este obligatoriu să
fie făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea gheţii;
- indiferent de forma de finanţare şi executare a reţelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările și completările ulterioare, precum şi
a normativelor tehnice referitoare la lucrările specifice;
►Pentru realizarea de construcții în zona rețelelor edilitare existente și propuse, se va întocmi un Studiu de
coexistență prin care se vor stabili reglementări specifice

Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate
publică a comunei sau judeţului, după caz.
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică și telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă
legea nu dispune altfel.
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Art. 19 - Parcelarea

Parcelarea terenului pentru realizarea de locuințe s-a făcut cu respectarea art. 30 din RGU.
- lot 1 : 525 mp
- lot 16 : 457 mp
- lot 2 : 469 mp
- lot 17 : 448 mp
- lot 3 : 463 mp
- lot 18 : 455 mp
- lot 4 : 478 mp
- lot 19 : 447 mp
- lot 5 : 453 mp
- lot 20 : 453 mp
- lot 6 : 479 mp
- lot 21 : 446 mp
- lot 7 : 452 mp
- lot 22 : 451 mp
- lot 8 : 469 mp
- lot 23 : 448 mp
- lot 9 : 450 mp
- lot 24 : 474 mp
- lot 10 : 463 mp
- lot 25 : 518 mp
- lot 11 : 450 mp
- lot 26 : 447 mp
- lot 12 : 461 mp
- lot 27 : 443 mp
- lot 13 : 446 mp
- lot 28 : 440 mp
- lot 14 : 459 mp
- lot 29 : 437 mp
- lot 15 : 451 mp
- lot 30 : 434 mp
Suprafața cumulată a loturilor pentru locuințe (subzona „L1”) : 13766 mp.

Notă importantă :
- nu se admit reparcelări
- se admit alipiri a două parcele alăturate
- se admit dezmembrări pentru modernizare sau creare drumuri

Art.20 - Înălţimea construcţiilor
- P+1+M (Hmax streașină/cornișă = 10 m; Hmax coamă = 12 m) măsurați de la cota terenului amenajat
- se admit subsoluri sau demisoluri

Art. 21 - Aspectul exterior al construcţiilor
-

aspectul exterior al clădirilor va ține cont de cerințele funcționale, adaptate la identitatea locală, astfel încât să
se asigure coerență și unitate compozițională;
- se recomandă conturarea unei arhitecturi contemporane integrată în contextul arhitecturii locale și se interzic
importurile străine de spiritul locului, volumetriile, materialele sau culorile nepotrivite
- construcţiile se vor realiza din materiale durabile cu finisaje exterioare de calitate și aspect modern
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea lor improprie
(gen baluştrii, cariatide, colonade, placări cu finisaje stridente - spărturi oglindă sau piatră, gresie colorată)
- 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, anexelor;
- culorile vor fi ponderate ca paletă cromatică şi intensitate (în general - culori pastel); accente : maxim 10%
- modul de executare a acoperişului : şarpantă (panta maximă 45 %); învelitoare : tablă plană au cutată, ţiglă
ceramică sau metalică, în culori mate, nestridente (exclus albastru sau verde) şi fără excese ornamentale
(gen „turnuleţe”, „pagode”) sau lucarne agresive și mansarde false
- tâmplărie : lemn / PVC cu geam termoizolant, simplu, clar/fumuriu, fără suprafeţe reflectorizante, bombate,etc
- nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale;
- se admit socluri şi terase placate cu piatră naturală, balustrade şi pazii din lemn, etc.
Notă specială :
Volumetria și aspectul exterior vor exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și vor ţine seama de stilul
tradițional de arhitectură rurală prahoveană (vezi „Ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din
mediul rural – Zona Prahova subcarpatică”, editat de OAR – iulie 2017)

Art. 22 - Procentul de ocupare a terenului
 POT : 35 %
1
Art. 22 - Coeficientul de utilizare a terenului
 CUT : 1,1
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri
Art. 23 - Spaţii verzi şi plantate

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă din cadrul fiecărui lot vor fi înierbate şi plantate
- pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului
peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase, păstrându-se cel puţin 15% din suprafaţa
parcelei pentru a fi amenajată ca spaţiu verde;

Art. 24 - Împrejmuiri
-

transparente / decorative la drum (Hmax = 1,80 m) şi opace spre vecinătăţi (Hmax = 2,00 m)
materiale de construcţie (admise la aliniament) : panouri lemn, fier forjat
se vor evita culorile stridente, încrustaţii sau placări mozaicate
nu se admit excese ornamentale : statuete cu animale și păsări domestice / sălbatice sau personaje fantastice
porţile se vor deschide spre incintă
distanţa de amplasare a împrejmuirilor în subzona „L1”:
o la str. Andrei Șaguna :
 variabil 7,50 m / ax profil propus „4 – 4”)
o la drum interior :
 4,00 m / ax stânga – dreapta (profil propus „A-A”, „A1-A1”)
 4,00 m / ax, pe partea stângă, respectiv 9,00 m / ax pe partea dreaptă (profil propus „A2-A2”)

„SP” – ZONA SPAȚII VERZI, subzona
 PARCURI, GRĂDINI DE FAȚADĂ ȘI SCUARURI PUBLICE, FÂȘII PLANTATE ȘI
AMENAJĂRI SPORTIVE – „SP1”
 PERDELE DE PROTECȚIE – „SP2”
Se referă la suprafața totală de spații verzi (7355 mp), din care :
- „SP 1” = 6771 mp, din care :
o 392 mp – scuar
o 6379 mp – teren fotbal
- „SP2” = 584 mp – perdele de protecție
Precizare :

La denumirea zonelor funcționale s-a utilizat terminologia din RLU aferent PUG aprobat aflat în vigoare.
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI

Art. 1 - Tipuri de subzone funcţionale
- nu e cazul

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei
- spații verzi publice, cu acces nelimitat :

 „SP1” : parcuri, amenajări pentru activități sportive
 „SP2” : plantații de protecție

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonelor
-

echipare tehnico-edilitară
circulații

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 4 - Utilizări permise
„SP1” :

►ZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE
 scuar (spații plantate decorative - gazon, pateuri florale, arbori și arbuști)
 mobilier de grădină specific programelor de parc, sport și agrement (bănci, jardiniere, fântâni, cascade, corpuri

de iluminat, coșuri de gunoi)
 construcții și amenajări pentru odihnă și recereere (pergole, umbrare, pavilioane)
 locuri de joacă pt. copii (groapa cu nisip, spaliere, tobogan, balansoar, leagăn, corpuri geometrice, etc.)
 construcții ușoare cu caracter provizoriu (chioșcuri) pentru actvități de comerț și alimentație publică – dulciuri,
răcoritoare
 țarcuri pentru animale de companie
 spații pentru întreținere
►ZONA SPORT
 amenajări pt. practicarea sportului în spații descoperite și acoperite, anexele necesare și alte activități legate

direct de activitatea sportivă
 terenuri de sport în aer liber, gradene, anexe (vestiare și grupuri sanitare pentru antrenori, sportivi și arbitri,
magazii echipament sportiv)
„SP2” :
 spații plantate cu funcțiune ecologică (cu rol de protecție a echipării edilitare și infrastructurii rutiere)
 grupuri sanitare pentru public (spectatori, jucători amatori)
„SP1”, „SP2” :
 circulații pietonale, ocazional carosabile pentru întreținere și acces la activitățile permise
 rețele și dotări tehnico-edilitare (platformă gunoi, cișmele apă, sisteme de irigații automatizate, drenuri, instalații
de iluminat, supraveghere video, grupuri sanitare ecologice)
 împrejmuiri perimetrale și despărțitoare
 panouri de reclamă comercială, bannere

Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii

„SP1” :
 amenajarea spațiului verde (scuar și teren de sport) se va face în baza unei documentații întocmite de
specialiști în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii și forestier
„SP2” :
 menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție pentru care au fost amenajate
 întreținerea curățeniei la grupurile sanitare pentru public
„SP1”, „SP2” :
 realizarea construcțiilor și amenajărilor permise se va face pe baza autorizației de construire
 înscrierea terenului în Registrul local al spațiilor verzi din comuna Valea Călugărească
 se admite tăierea plantaţiilor doar în caz de îmbătrânire, creştere excesivă sau degradare (trăsnet, incendiu) și
numai cu permisul autorității locale abilitate

Art. 6 - Utilizări interzise

„SP1” :
 orice fel de construcții sau amenajări pentru alte funcțiuni, inclusiv cu caracter provizoriu
 localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în
interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi
„SP2”
 orice fel de construcții, inclusiv provizorii, cu excepția grupurilor sanitare pentru public
 orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție a infrastructurii tehnice și rutiere

„SP1”, „SP2” :
 orice fel de construcţii şi anexe care nu respectă normele sanitare şi de protecţia mediului în vigoare
 circulații carosabile interioare și parcări
 depozitare de materiale, deșeuri menajere sau inerte
 tăieri neautorizate sau vătămări ale vegetației
 schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi publice și specializate, cu excepția
realizării unor lucrări de utilitate publică
 amplasarea mijloacelor de publicitate pe arbori
 amplasarea mijloacelor de publicitate sonoră care pot tulbura liniștea publică

Art. 7 - Interdicţii temporare

„SP1” :
 până la întocmirea unui studiu geotehnic detaliat, verificat Af
 până la întocmirea unui proiect de specialitate pentru amenajarea zonei
„SP1”, „SP2” :
 tăierea plantaţiilor până la atingerea stadiului de maturitate

Art. 8 - Interdicţii permanente
„SP1”, „SP2” :
 orice altă construcție sau amenajare cu excepția celor menționate la. Art. 4
 parcarea / staţionarea oricărui tip de autovehicul, cu excepția celor destinate întreținerii
 orice lucrări de terasament care să afecteze utiizarea sau stabilitatea terenurilor învecinate sau care să împiedice
evacuarea şi colectarea apelor meteorice
 orice fel de constructie in zonele de protectie a retelelor tehnico-edilitare;
 orice fel de constructii si anexe care nu respecta normele sanitare in vigoare, care produc noxe ce depasesc
limitele parcelei si care nu respecta distantele normate fata de zona de locuit.
 activități cu efecte dăunătoare asupra vegetației
 tăierea necontrolată a arborilor şi arbuştilor sau fără autorizația dată de autoritățile locale abilitate
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale

„SP1” :
 se vor lua măsuri de protecție împotriva însoririi excesive :
- copertine deasupra gradenelor pentru spectatori
- plantații de arbori și arbuști cât mai uniforme ca densitate și înălțime, în scopul evitării fenomenelor de
discontinuitate luminoasă
- terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcția nord-sud cu o abatere de maxim
15O spre vest sau spre est
„SP2” : nu e cazul

Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice

Prin PUZ, aliniamentele la drumurile propuse s-au stabilit astfel :
„SP1” :
 4,00 m / ax, în zona scuar (profil propus „A – A”)
 9,00 m / ax, în zona parcări publice (profil propus „A2 – A2”)
„SP2” :
 3,75 m / ax (profil propus „B – B”)

Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum
„SP1” :

 3,00 m, în zona scuar (profil propus „A – A”)
 3,00 m, în zona parcări publice (profil propus „A2 – A2”)

„SP2” :

 3,00 m, pentru grupuri sanitare public (profil propus „B – B”)

Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei
„SP1” : 1,00 m / limitele incinte (pentru construcții și amenajări) :
„SP2” : în limitele parcelei (pentru plantații)

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 13 - Accese carosabile

„SP1”, „SP2” : nu sunt permise, cu excepția autoutilitarelor / utilajelor de întreținere a spațiilor plantate

Art. 14 - Accese pietonale

„SP1”, „SP2” : alei din pavele înierbate sau lespezi de piatră

Art. 15 – Parcaje

„SP1”, „SP2” : interzise

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 se aplică prevederile înscrise la subzona „L1” din prezentul Regulament

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Art. 19 – Parcelarea

 nu se admit reparcelări pentru alte funcțiuni
 se admit dezmembrări pentru trecerea în domeniul public a terenului aferent zonelor și subzonelor propuse

Art. 20 – Înălțimea construcțiilor
„SP1” :

 la teren sport : echivalent P+1 (maxim 10 m) în zona gradenelor
 la scuar : parter (maxim 5 m) și nelimitat pentru echipamentele de joacă și distracție

„SP2” :

 parter (maxim 5,00 m)

Art. 21 – Aspectul exterior al construcțiilor
„SP1”, „SP2” : materiale si tehnologiile folosite vor avea culori neutre si vor fi ecologice

Art. 22 – Procentul de ocupare al terenului
„SP1”, „SP2” :

 POT = 10 %

Art. 221 – Coeficientul de ocupare al terenului
„SP1”, „SP2” :

 CUT = 0,1

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri
Art. 23 – Spații verzi

„SP1”, „SP2” :
 amenajarea spaţiilor plantate se va face pe principii ecologice prin recurgerea la vegetaţie perenă și utilizarea
speciilor locale adaptate condițiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice;

Art. 24 – Împrejmuiri

„SP1” :
 la scuar : transparente/decorative la drum (Hmax = 1,50 m); opțional spre vecinătăți (Hmax = 2,00 m);
 la teren sport : transparente pe contur (Hmax = 2,00 m)
„SP2” : transparente pe contur (Hmax = 2,00 m)

Notă :

Împrejmuirile pot fi prevăzute cu sisteme de protecție contra intruziunilor și instalații de supraveghere video

Distanțe de amplasare :
„SP1” :

 4,00 m / ax, în zona scuar (profil propus „A – A”)
 9,00 m / ax, în zona parcări publice (profil propus „A2 – A2”)

„SP2” :

 3,75 m / ax, în zona plantații de protecție (profil propus „B – B”)

„TE” – ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE
Se referă la suprafața de 246 mp destinată amplasării microstației de epurare aferentă noului cartier
Precizare :

La denumirea zonelor funcționale s-a utilizat terminologia din RLU aferent PUG aprobat aflat în vigoare.
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI

Art. 1 - Tipuri de subzone funcţionale
-

nu e cazul

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei
- construcţii şi echipamente tehnologice pentru tratarea apelor uzate menajere

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei
-

construcţii destinate activităţilor şi personalului de întreţinere
circulaţii carosabile şi pietonale, parcări
echipare edilitară
spaţii verzi

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 4 - Utilizări permise
-

incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul public de canalizare
obiecte tehnologice specifice staţiilor de epurare monobloc
platforme carosabile
reţele tehnico-edilitare
plantații de protecţie
împrejmuire

Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii

- construcțiile și amenajările se vor executa cu condiția respectării recomandărilor din studiul geotehnic
- în situația descoperirii întâmplătoare a unor materiale arheologice, vor fi anunțate în maxim 72 ore – Primăria
comunei Valea Călugărească și DJC Prahova

Art. 6 - Utilizări interzise

- orice alt tip de stație de epurare care ar necesita extinderea zonei de protecție sanitară (50 m)
- orice fel de construcţii şi instalaţii pentru alte funcţiuni (locuinţe, instituții publice, unităţi economice, agrement, etc.)
- orice fel de construcţii în zonele de protecţie a reţelelor edilitare
- evacuarea de ape uzate neepurate în emisar
- utilizarea nămolurilor sau livrarea în agricultură, fără tratare prealabilă privind concentraţia de metale grele admisă
- darea în folosinţă a obiectivului fără acordul administratorului de emisar

Art. 7 - Interdicţii temporare
-

până la efectuarea unui studiu geotehnic detaliat, verificat Af

Art. 8 – Interdicţii permanente

- locuinţe în zona de protecţie sanitară conf OMS nr. 119/2014 modificat prin OMS nr. 994/21.08.2018 : 50 m față
de incinta „TE” aferentă stației de epurare monobloc
- orice fel de construcţii şi amenajări care nu respectă normele sanitare şi de protecţie a mediului în vigoare şi
distanţele normate faţă de căile de comunicaţii, reţelele tehnico-edilitare, recomandările din studiul geotehnic.
CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale
- nu e cazul

Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice

Prin PUZ, s-a stabilit aliniamentul la drumul propus pentru accesul la microstația de epurare :
 3,75 m / ax (profil propus „B – B”)

Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum
 2,00 m

Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei
- 2,00 m / limita de N (zona „SP2”) și S (izlaz)
- 0,60 m / limita de E (izlaz)

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 13 - Accese carosabile
Art. 14 - Accese pietonale

Accesul la microstația de epurare se va realiza dinspre str. Andrei Șaguna, prin drumul nou creat (profil
propus „A1 – A1”) și fundătura (profil propus „B – B”) prevăzută cu platformă de întoarcere la capăt.
Notă : Pentru detalii suplimentare privind modul de amenajare a drumului de acces, se va consulta Capitolul
„Zona căi de comunicații”– „CC” din prezentul RLU

Art. 15 – Parcaje

- Pe platforma de întoarcere de la capătul drumului de acces la microstația de epurare se permite parcarea /
staționarea strict a autovehiculelor care asigură întreținerea și paza (după caz) a obiectivului.

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente
Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 se aplică prevederile înscrise la subzona „L1” din prezentul Regulament

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Art.19 - Parcelarea
 Se admit dezmembrări pentru intabularea zonelor funcționale propuse („TE”, „SP1”, „SP2”, „CCr”)

în vederea trecerii acestora din domeniul privat al comunei în domeniul public

Art.20 - Înălţimea construcţiilor

 parter (maxim 5,00 m pentru clădiri), iar pentru instalații tehnologice specifice se admit și înălțimi mai mari

Art. 21 - Aspectul exterior al construcţiilor

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;
- construcţiile anexe (container personal și echipamente) se vor realiza numai din materiale adecvate
funcţiunii propuse, cu finisaje de calitate şi aspect modern
- culorile vor fi ponderate ca paletă cromatică şi intensitate

Art. 22 - Procentul de ocupare a terenului
 POT : 50 %
1
Art. 22 – Coeficientul de utilizare a terenului
 CUT : 1,0
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri
Art. 23 - Spaţii verzi şi plantate
-

20 % din suprafaţa incintei „TE”

Art. 24 - Împrejmuiri
-

transparente, amplasate perimetral, Hmax=2,0 m, dublate de plantații de protecție și prevăzute opțional
cu instalații de supraveghere video

„CC” – ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE, subzona „CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI CONSTRUCȚII
AFERENTE” – „CCr”
Se referă la suprafața totală de 6314 mp, din care :
- str. Andrei Șaguna modernizată : 2681 mp
- trama stradală interioară + parcări : 3633 mp (lot 35)
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI

Art. 1 - Tipuri de subzone funcţionale
-

nu e cazul

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei
- construcţii şi amenajări pentru căi de comunicaţie rutieră

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei
- echipare edilitară
- spaţii verzi

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 4 - Utilizări permise
-

căi de comunicaţie rutieră
construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice
treceri pietoni
reţele tehnico – edilitare
plantaţii de aliniament
mobilier urban

Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii

Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie :
- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare
- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă)
- să respecte avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice şi normele tehnice de proiectare, execuţie şi
exploatare, prescripţiile şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, asigurarea acceselor
carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare

Art. 6 - Utilizări interzise
-

-

-

orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare / extindere;
orice fel de construcţie care prin destinaţie, conformare, volumetrie şi estetică impietează asupra desfăşurării în bune
condiţii a funcţiunii dominante : construcţii provizorii, chioşcuri, panouri publicitare, anexe gospodăreşti, etc.
orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru :
- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse
- modernizarea intersecţiilor
- realizarea spaţiilor de parcare
- realizarea penelor de racordare
- realizarea traversărilor pietonale
pe terenurile vizibile din circulaţia publică rutieră se interzic :
- 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
- amenajări provizorii sau instalări de chioşcuri
- obturarea cu mobilier urban a acceselor şi pasajelor carosabile
- staţionarea autovehiculelor în timpul construirii sau al exploatării
- amplasarea unor construcţii care prin natura activităţilor desfăşurate pot produce poluare peste normele
admisibile şi/sau prezintă risc de incendiu / explozie.

Art. 7 - Interdicţii temporare
-

orice construcţie în zonele de interdicţie temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare intersecţii,
modernizări de străzi existente, trasee de străzi noi, traversări, etc) prevăzute în PUZ
modernizarea drumurilor existente şi amenajarea celor propuse se va face pe baza unor documentaţii de
specialitate cu respectarea profilurilor transversale stabilite prin prezentul PUZ

Art. 8 - Interdicţii permanente
-

orice fel de construcţie care prin destinaţie, conformare, volumetrie şi estetică impietează asupra desfăşurării
în bune condiţii a funcţiunii dominante : construcţii provizorii, chioşcuri, panouri publicitare, etc.

CAPITOLUL 3 – CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 9 - Orientarea faţă de punctele cardinale
Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice
Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamentele la drum
Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei
- nu e cazul
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 13 - Accese carosabile
Art. 13 - Accese pietonale

►Accesul la noul cartier se va face dinspre DC 87 prin str. Andrei Șaguna care va fi modernizată conform

profil propus „4– 4” adaptat după profil „4 – 4” din PUG aprobat și încadrat între limitele cadastrale disponibile
(15,00 – 15,90 – 11,00 – 15,40 m) :
- 6,00 m : parte carosabilă
- 2 x 0,50 m : acostament
- 2 x 1,00 m : șanț
- 2 x 1,00 m : trotuar
- 2 x 2,00 m variabil : spațiu verde până în limitele de proprietate
Notă : Pentru modernizarea pe partea dreaptă a str. Andrei Șaguna se va ceda terenul cu folosința
„neproductiv” (1072 mp din NC 21188) situat între drumul existent (De 6220) și LEA 20 kV, suprafață ce va trece
din domeniul privat al comunei în domeniul public, respectiv de la categoria de folosință „neproductiv” la „drumuri”.
►Accesul la zonele/subzonele funcționale („L1”, „SP1”, „SP2” și „TE”) rezultate prin lotizarea terenului
studiat va fi asigurat printr-un drum interior nou creat, amenajat diferențiat conform :
- profil propus „A – A” pentru tronsonul paralel cu str. Andrei Șaguna (cu excepția zonei parcări publice) de
intrare/ieșire din/în str. Andrei Șaguna (sud)
- profil propus „A1 – A1” pentru tronsonul de intrare/ieșire din/în str. Andrei Șaguna
- profil propus „A2 – A2” pentru tronsonul din zona parcări publice
- profil propus „B – B” pentru tronsonul (fundătura prevăzută cu platformă de întoarce la capăt) care va deservi
microstația de epurare

Caracteristici
constructive (m)
- parte carosabilă
- trotuar
- parcare
- trotuar
- spațiu verde
- distanța / ax
- dist. între aliniam.

profil propus „A–A” profil propus „A1–A1” profil propus „A2–A2”
p. stg.
p. dr.
p. stg.
p. dr.
p. stg.
p. dr.
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
9,00
8,00
8,00
13,00

profil propus „B–B”
p. stg.
p. dr.
2,75
2,75
1,00
0,50
3,75
3,25
7,00

Notă : Suprafața drumului interior propus (3633 mp) și a celei aferente lărgirii str.Andrei Șaguna (1072 mp)
vor trece din domeniul privat în domeniul public al comunei, respectiv de la categoria de folosință „pășune” și
„neproductiv” la „drumuri”.

Raze de racordare :
7,00 m între str. Andrei Șaguna și tronsoanele cu profil propus „A1 – A1”
- 20,00 m între tronsoanele cu profil propus „A – A” și „A1 – A1”, respectiv „A1 – A1” și „A2 – A2”
6,00 m între tronsoanele cu profil propus „A – A” și „B – B”
6,00 m între tronsonul cu profil propus „B – B” și platforma de întoarcere
Notă : Prin grija inițiatorului, se vor monta indicatoarele de circulație prevăzute în proiectului de drumuri.

Art. 15 – Parcaje

 În cazul subzonei „L1”, locurile de parcare se vor asigura exclusiv în incinta fiecărei parcele

 Parcările publice sunt asigurate în spațiile marcate în planșele de propuneri prezentul PUZ

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară
Art. 16 – Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente
Art. 17 – Realizarea de rețele tehnico - edilitare
Art. 18 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 se aplică prevederile înscrise la subzona „L1” din prezentul Regulament

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Art. 19 – Parcelarea
Art. 20 – Înălțimea construcțiilor
Art. 21 – Aspectul exterior al construcțiilor
Art. 22 – Procentul de ocupare al terenului
Art. 221 – Coeficientul de ocupare al terenului
- nu e cazul
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi şi împrejmuiri
Art. 23 – Spații verzi
- se vor amplasa conform profilelor propuse „4– 4” și „B – B”
Art. 24 – Împrejmuiri
- se vor amplasa – după caz – conform prevederilor de la articolele similare anterioare

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
UTR nr. N 73 A
Notă :
►Pentru parcelele situate în vecinătatea terenului studiat se vor aplica în continuare prevederile din RLU
aferent PUG aprobat al comunei Valea Călugărească valabile pentru UTR nr. N 73 (privind zonificarea
funcțională, indicatori urbanistici maximali, regim de înălțime și aliniere, profile drumuri, restricții, etc.)
Întocmit
arh. Andreea Aluchi

