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REGULAMENT DE URBANISM 

 
CAP I. DISPOZITII GENERALE  

Art. 1. Domeniul de aplicare 

Zona studiata conform plansei U0_2. Reglementari urbanistice a Planului Urbanistic Zonal 

si delimitat cu linie groasa intrerupta neagra are o suprafaTa de 253.630mp. in intravilan, iar 

parcela care a generat PUZ ,reprezinta terenul reglementat cu o suprafata de 10.048mp. si 

face parte din UTR 1 coform PUG/2012 si constituie domeniul de aplicarea a Regulamentul 

Local de Urbanism. 

Art. 2. Corelari cu alte documentatii de urbanism 

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism 

si le detaliaza in aspectele lasate prin acesta in competenta planurilor urbanistice zonale. 

Acolo unde nu sunt facute precizari distincte prin prezentul regulament vor fi aplicate 

prevederile Reglamentului General de Urbanism. 

Art. 3. Conditii de aplicare 

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ reprezinta o piesa de baza in 

aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile PUZ. 

Prescriptiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriul ce 

face obiectul PUZ. 

In cazul in care nu sunt prescriptii, se aplica Regulamentul General de Urbanism din HGR 

525/1966. 

APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice 

locale si va fi aprobat, pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 

50/1991 de catre Consiliul Local al municipiului Bacau regulament are un caracter director. 

Prevederile sale permit autorizarea directa cu exceptia derogarilor. 

Art. 4. Derogari de la prezentul regulament 

Derogarile de la prevederile regulamentului se admit numai in urmatoarele cazuri: 

- descoperirea in urma sapaturilor a unor marturii arheologice care impun salvarea si 

protejarea lor; 
- modificarea naturii terenurilor de fundare. 

- modificarea POT, a distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei sunt 

posibile pe baza unor documentatii de urbanism PUZ,  

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in spiritul 

prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale 
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  Planului Urbanistic General si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism, se poate face 

numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentatia 

initiala. 

Art. 5. Diviziunea terenului in zone, subzone functionale 
 

5.1 Definirea unei anumite unitati teritoriale de referinta este determinata de trei 

parametri: 
 

(1) functiunile dominante admise cu sau fara conditionari;  
(2) regimul de construire discontinuu (cuplat, izolat);  
(3) inaltimea maxima admisa.  
Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

regulamentului si deci, este necesara incadrarea terenului in alta categorie de UTR. 
 
5.2 Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la urmatoarele zone, subzone ale 

unitatii teritoriale de referinTa din UTR 7: 
 

Lc- Zona locuinte colective din functiuni dominante si complementare admise 

(institutii de interes local, servicii, comert, locuire, odihna si agrement, stationare 

autovehicule, echipare tehnico-edilitara). 

 

STRUCTURA CONTINUTULUI REGULAMENTULUI  
 

Fiecare dintre subzonele si unitatile de referinta fac obiectul unor prevederi 

organizate conform urmatorului continut: 
 

GENERALITATI: Caracterul zonei 
 

SECTIUNEA I: Utilizare functionala 
 

ARTICOLUL 1- utilizari admise  
ARTICOLUL 2- utilizari admise cu conditionari  
ARTICOLUL 3- utilizari interzise 
 

SECTIUNEA II: Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor 
 

ARTICOLUL 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, 

dimensiuni)  

ARTICOLUL 5 - amplasarea cladirilor fata de aliniament 

ARTICOLUL 6 - amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale 

parcelelor  
ARTICOLUL 7 - amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela  
ARTICOLUL 8 - circulatii si accese  
ARTICOLUL 9 - stationarea autovehiculelor  
ARTICOLUL 10 - inaltimea maxima admisibila a cladirilor  
ARTICOLUL 11 - aspectul exterior al cladirilor 
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ARTICOLUL 12 - conditii de echipare edilitara  
ARTICOLUL 13 - spatii libere si spatii plantate  
ARTICOLUL 14 - imprejmuiri 
 

SECTIUNEA III: Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 
 

ARTICOLUL 15 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)  
ARTICOLUL 16 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) 

 

CAP II. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALA 
IS ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 

1.GENERALITATI 

Zona de institutii publice si servicii este o zona mixta ce se caracterizeaza printr-o 

mare flexibilitate in acceptarea diferitelor functiuni de interes general si public, formand 

in mod continuu linearitati comerciale si de servicii, in lungul principalelor artere din 

localitate si al traseelor exterioare de circulatie. 
  
Zona mixta cuprinsa in interiorul limitelor prezentului P.U.Z. In intelesul prezentului 

regulament este definita ca o zona in care alaturi de locuire intr-o proportie insemnata se 

gasesc dotari de folosinta periodica sau rara, servicii care se adreseaza unei populatii 

mai numeroase decat din zona de servire directa, birouri, restaurante, etc. 
 

Formata, reglementata, ca fond construit, este formata din trei cladiri de locuit 

colectiv cu regim maxim de inaltine S+P+10. 
 

 

SECTIUNEA I  
UTILIZARE FUNCTIONALA.  

 

ARTICOLUL 1. UTILIZARI ADMISE 
 

FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI: este locuirea. Zona studiata este compusa din: 

locuinte colective existente;   
institutii publice si servicii existente si propuse; 

spatii verzi existente si propuse; 

cai de comunicatii rutiere existente si propuse.  
FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt retele tehnico-edilitare si 

constructiile aferente. 

UTILIZARI ADMISE sunt functiuni, reprezentative si cu atractivitate, considerate 

caracteristice pentru o zona centrala:  
functiuni administrative,  
functiuni financiar-bancare,  
functiuni comerciale cu caracter intraurban,  

functiuni de cult, 

functiuni de cultura, 
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functiuni de învatamânt, functiuni de sanatate, functiuni de loisir public,  
functiuni de turism cu caracter intraurban,  
functiuni aferente infrastructurii de transport public,  

servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate),  

echipamente publice aferente zonelor de locuinte. 

 

ARTICOLUL 2 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI. 
 

Se admit servicii aferente zonelor de locuinte prin schimbarea destinatiei 

apartamentelor, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

- apartamentele sunt situate la parterul cladirilor; 

- accesul va fi separat de cel al locatarilor; 

- accesul se face dintr-o strada prin fatada principala si nu din curtea locuintelor, din 

gradina sau din zona spatiilor verzi; 

- activitatea nu va perturba locuintele; 

- extinderile adosate parterului cladirilor se vor considera doar insertii sau continuari 

la extinderi deja existent;   
- pentru orice utilizari se va tine seama de conditiile geotehnice si de zonare 

seismica; 
 
ARTICOLUL 3 UTILIZARI INTERZISE. 
 

Se interzic urmatoarele utilizari:  
s-au stabilit pentru activitati care genereaza noxe si care nu sunt direct legate de 

activitatile permise în zona: activitati de depozitare en gros, activitati de comert sau 

prestari servicii desfasurate în constructii provizorii amplasate pe domeniul public sau pe 

cel aflat în administrarea Consiliului Local;  
sunt interzise orice utilizari, altele decât cele admise.  
activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si 

deteriorand finisajul acestora; 

platforme de precolectare a deseurilor ;  
depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau 

toxice; 

activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile 

publice sau din institutiile publice; 

lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si 

constructiile de pe parcelele adiacente; 

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele 

vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.  
constructii provizorii de orice natura, cu exceptia celor pentru organizare de  

şantier pe durata existentei şantierului;  
depozitare en gros;  
depozitari de materiale refolosibile; statii de întretinere auto; 

platforme de precolectare a deşeurilor urbane. 
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SECTIUNEA II  
CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A.CLADIRILOR.  
 

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR ( SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) 
 

terenul minim construibil este de 800mp; front la strada de minim 12.00 metri; 
 

ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
 

Pentru constructiile noi retragerea minima fata de aliniament este de 5m.; conform 

plansei U2 REGLEMENTARI URBANISTICE.   

Amplasarea de garaje si functiuni tehnice in subteran este permisa pe intreaga 

suprafata a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu conditia asigurarii 

accesului direct a pompierilor la doua fatade. 

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE  

SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

Fata de limita terenul proprietate pe latura de vest distanta minima este de 

minimum 5m. Avand in vedere ca imobilul propus va avea ferestre catre acest proprietar 

si distanta minima ar trebui sa fie 2m, derogarea de la distanta minima se face conform 

Codului Civil prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic. 

Fata de limita proprietatea particulara de la est distanta minima a edificabilului este 

de minim 5,00m. Derogarea de la distanta minima se face conform Codului Civil prin 

acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic. 

Fata de limita cu vecinii de la sud distanta minima va fi de minim 5m. 

ARTICOLUL 7   AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE 

PE ACEEASI PARCELA 

 

Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o 

durată de minimum 1½ ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din 

locuinţele învecinate. 

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre 

clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, 

se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederilor aliniatului 

precedent. 

ARTICOLUL 8 CIRCULATII SI ACCESE  

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,50 

m latime dinr-o circulatie publica, in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin 

una din proprietatile invecinate. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa 

permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. Cand latimea accesului este mai 

mica de 3,5 m este obligatorie obtinerea avizului Unitatii de pompieri a Municipiului Bacau. 
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In cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil in curtea 

posterioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permita accesul autovehiculelor de 

stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 

50,00m.  
Se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau 

numai in timpul programului de functionare precum si pentru accese de serviciu. 

 

ARTICOLUL 9 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 

Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite 

numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;  
Calculul capacitatii de parcare pentru locuinte se va face conform RLU PUG 2012. 

Conform Regulamentului Local de Urbanism Bacau afferent PUG BACAU, aprobat 

prin HCL 84/13.03.2012 pentru fiecare apartament  cu suprafata utila mai mica de 100mp 

este necesar a se aloca cate 1 loc de parcare. 
 

ARTICOLUL 10   INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR. 
 

Inaltimea maxima constructiei propuse va respecta indicatiile din plansa de 

reglementari care face parte integranta din prezentul regulament. 

Regimul de inaltime maxim a constructiei propuse S+P+10.  
Inaltimea maxima a cladirilor, masurata la cornisa superioara sau la cota superioara 

a aticului nivelului neretras in punctul cel mai inalt nu va depasi 35m. 

Inaltimea maxima a cladirilor, masurata la cornisa superioara sau la cota superioara 

a aticului nivelului retras in punctul cel mai inalt nu va depasi 40m. 
 

ARTICOLUL 11    ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR 
 

Aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat 

cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor dar cu 

conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul social al 

strazilor zonei centrale, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de 

arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de covizibilitate; 

Se interzice realizarea unor mansarde false;  
Se interzice folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si 

materialele de constructie precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, 

etc.)   
 

ARTICOLUL 12 CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA 
 

APA POTABILA  
Orice constructie noua de locuit si orice spatiu putand servi pentru munca, odihna 

sau agrement, trebuie sa fie racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile 

sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Directiei de Sanitatate 

Publica Bacau. 
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CANALIZARE MENAJERA  
Racordarea la reteaua de canalizare este obligatorie pentru orice constructie sau 

instalatie noua. 

 

CANALIZARE PLUVIALA  
Amenajarile pe orice teren trebuie astfel realizate incat sa permita scurgerea 

apelor meteorice spre reteaua publica colectoare a acestora. 

  
RETELE ELECTRICE, GAZE, TELEFONICE SI TELEVIZIUNE PRIN CABLU 
 
Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si 

iluminatului public, de asemenea si retelele de telecomunicatii trebuiesc introduse in 

subteran. 

Bransamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica 

majora, ele trebuiesc plasate la extremitatile fatadelor si vopsite in tonul fatadelor pe 

care se aplica. 

 

SALUBRITATE 

Orice cladire de locuit colectiv precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru 

odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea selectiva 

deseurilor menajere in containere. 

ARTICOLUL 13   SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
 

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;  
Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia 

constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum-ul necesar pentru 

accese, circulatii pietonale, terase;  
Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii 

importanti existenti avand peste 4,00 m inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm; in 

cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii 

plantate publice din apropiere. 
 

 

ARTICOLUL 14   IMPREJMUIRI 
 

Imprejmuirile spre strada sau spre domeniul public sunt optionale si vor fi realizate 

prin jardiniere sau mobilier stradal.  
In toate cazurile se va asigura perceperea de catre trecator a fatadei cu vedere 

la strada. Se interzice vopsirea in culori stridente si stralucitoare a imprejmuirilor. Spatiile 

comerciale si alte servicii retrase de la aliniament vor fi lipsite de gard, pot fi separate cu 

borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc. 
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SECTIUNEA III:  
POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI .  
 

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
 

P.O.T. maxim 75%; 
 

DEFINITII  
Procent de ocupare a terenului (POT) –este raportul dintre suprafata construita 

(amprenta la sol a cladirii sau proiectia pe sol a perimetrelor etajelor superioare) si 

suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu 

exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a 

platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este 

sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in 

suprafata construita cf. Ordonanta nr. 27 din 27.08.2008. 
 

In situatia cand din punct de vedere cadastral, corpul de proprietate este impartit 

in mai multe parcele cu categorii de folosinta diferite raportarea se va face la 

suprafata de teren ce are folosinta de curti-constructii. 

  
ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
 

CUT maxim = 2,4 

 

 
 

                                      Intocmit, 

                            arh.  Alexandru Vasile  Geliman  


