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 Prezenta documentaţie urbanistică – piese scrise şi desenate – este proprietatea intelectuală a  
elaboratorului SC ARHIZANE PLAN SRL şi poate fi utilizată numai în scopul prevăzut în contract. 

Documentaţia nu poate fi reprodusă integral sau parţial  - fără acordul scris al autorului. 

 
REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PUZ : 
 
EXTINDERE INTRAVILAN (4607mp) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN „ZONĂ MIXTĂ SERVICII 
ȘI ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE NEPOLUANTE” ȘI „ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ” ÎN  

  „ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII PENTRU TURISM ȘI AGREMENT” (Sstud = 23044 mp) 

 Amplasament :      comuna (sat) ȘTEFEȘTI (T31, Pș 316, 317, 326; NC 21277); DJ 216 A  

 Inițiator :                COMUNA ȘTEFEȘTI 
                                      

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 in RLU (permisiuni si restricţii) sunt obligatorii pe întreaga suprafață ce face obiectul 

studiului PUZ (23044 mp) cuprinsă în UTR nr. 8a  
 Regulamentul Local de Urbanism 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 (23044 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 RLU 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 documentaţia iniţială. 

 
2. BAZA LEGALA A ELABORARII 

 
2.1.    La baza prezentei documentații stau următoarele :      
- 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. 

 
 
 
 



2.2.      În cadrul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ se preiau toate prevederile cuprinse în  
documentaţii de urbanism şi proiecte de specialitate întocmite anterior / concomitent cu elaborarea PUZ :  

 Suport topografic pentru faza PUZ, sc. 1:1000 (SC AERIAL CAD SOLUTIONS SRL), vizat de OCPI Ph.  

 PUG şi RLU comuna Ștefești, aprobat cu HCL 30/29.08.2013  

 Certificatul de urbanism nr.16 / 16.07.2021 eliberat de Primăria com. Ștefești, cu avizul CJPh nr.171/07.07.2021 

 Studiul geotehnic (ing. Tudor George Cătălin), verificat Af 

 Studiul de circulație (SC SERVTOP SRL) 

 Studiul pedologic (OSPA Prahova) 

 Studiul hidrogeologic de inundabilitate (SC WATER REFERENCE SRL) 

 Aviz AN Apele Rom. nr.2820/12.10.2021 și doc. th. obținere aviz gosp. ape (SC MISTAR PROIECT SRL)  

 Adeverințele nr.1693/29.06.2021 și nr. 2153/09.08.2021 eliberate de Primăria comunei Ștefești privind  unele 
obiective de interes public propuse prin PUG pe acest teren (drum, stație epurare, stație reglare gaze). 

 Informații preliminare din proiectul de arhitectură (SC VIGGOS GRUP ARHITECTURE 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 cadrul noului UTR nr. 8a 

 

Prezenta documentație are ca obiect propunerea de :  
      - extindere intravilan (4607 mp) și schimbare destinație teren (total 15393 mp) din „zonă mixtă servicii și 
activități productive nepoluante” și „zonă gospodărie comunală” în „zonă instituții și servicii pentru turism și 
agrement” pentru amplasarea unui complex hotelier 3*  

 

Conform adeverinței nr. 210/29.06.2021 eliberată de GDCS, investiția se derulează cu fonduri 
europene, în cadrul proiectului „PROGRES” (cod SMIS 2014 + 126093). 

 
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 BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

 
4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 

 
4.1.      Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune 
prevederilor din următoarele legi (cu modificările şi completările ulterioare) :  
- Legea nr. 18/1991 a Fondului funciar, art. 91, alin. (1) şi art. 92, alin. (1) 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 471 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, art. 23  
- Legea nr. 86/27.06.2014 pentru aprobarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  
4.2.      Conf. Studiului pedologic, terenul (pășune) este încadrat în categoria de fertilitate V (calitate slabă). 
 Titularul obiectivului amplasat pe terenul agricol este obligat : 
- să ia măsuri prealabile executării construcției, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafețele  
amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze și să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, 
indicate de Direcția pt. Agricultură a jud. Prahova, în vederea punerii în valoare sau ameliorării acestora, conform 
prevederi art.100 din Legea nr.18/1991, rep., cu modificările și completările ulterioare;  
-  să ia măsuri corespunzătoare de a nu degrada terenurile și culturile din zona limitrofă, altele decât cele 
prevăzute în documentație, prin depozitarea de materiale ori deșeuri de pietriș, moloz, nisip, prefabricate, 
construcții metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie și altele asemenea; 
- să ia măsuri corespunzătoare de a nu ocupa terenurile limitrofe precum și măsuri pentru a evita afectarea 
terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producție și prin scurgeri de orice fel. 
 



 
4.3.      Potrivit documentației pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor (SC MISTAR PROIECT SRL, 
proiectant certificat MMAP) – „amplasamentul nu este inundabil, fiind situat la o înălțime mare față de cursul de apă 
din zonă (conform categoriei de importanță a lucrărilor ce se vor executa)” – citat. 
 Precizări din Avizul de gospodărire a apelor nr. 2820/12.10.201 emis de AN „Apele Române” – ABA  
Buzău-Ialomița, SGA Prahova  (sumar) :  

- Avizul se emite numai pentru faza PUZ 
- Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației în vigoare, comunicate către UAT Ștefești 

prin adresa ABA Buzău-Ialomița nr. 17391/CCR/05.10.2021 : 
o solicitarea unui aviz de amplasament – înainte de întocmirea temei de proiectare - în cazul 

efectuării de construcții în zona inundabilă a albiei majore  
o documetația și actele aferente necesare  

 
4.4.     Obiectul activităţii preconizate a se desfăşura pe acest teren – structuri de primire turistice cu funcțiuni  
de cazare, alimentație publică și agrement nu este de natură să afecteze integritatea mediului natural și construit. 
 
4.5.     În zona studiată, nu s - au identificat obiecte de patrimoniu natural sau construit (monumente istorice sau  
situri arheologice înscrise în LMI/2015 sau în RAN) care să necesite luarea unor măsuri speciale de protecție.  
 
 
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR  SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC 
 

5.1.    Studiul geotehnic concluzionează pozitiv teritoriul studiat, ca fiind teren „bun de fundare” pentru construcțiile                
şi amenajările propuse, cu respectarea recomandărilor : 

- construcția se va funda pe terenul natural, omogen și uniform sub adâncimea de 1,00 m 
- taluzele nu vor depăși înălțimea de 0,70 - 1,00 m și se vor executa concomitent ziduri de sprijin 
- în prima etapă se recomandă asigurarea rezistenței și stabilității incintei, înaintea lucrărilor de infrastructură 

(fundații, rețele) care se vor executa concomitent, de calitate ridicată și finalizate într-un timp foarte scurt 
- săpăturile pt. fundații se vor executa în ritm alert, cu sprijiniri adecvate (eventual pe tronsoane cu 

deschidere limitată, etapizat) și nu vor fi lăsate deschise timp îndelungat (mai ales în timpul iernii) 
- apele de pe acoperișuri vor fi dirijate prin rigole/conducte impermeabile către un colector 
- ultimii 20 cm de săpătură se vor se vor excava în ziua începerii turnării betoanelor 

 
5.2.    Toate lucrările de construire propuse pentru zona studiată în PUZ vor fi executate pe baza unui studiu  
geotehnic aprofundat verificat Af, cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995, precum 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.     Studiul hidrogeologic (SC WATER REFERENCE SRL) și Documentația pt. obținerea avizului de gospodărire 
a apelor (SC MISTAR PROIECT SRL, proiectant certificat MMAP) concluzionează că terenul nu este inundabil. 
 Se vor respecta condițiile din Avizul de gospodărire a apelor nr.2820/12.10.201 emis de AN „Apele Române” 
– ABA  Buzău-Ialomița, SGA Prahova .  
 
5.4.      Referitor 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 solicitate prin certificatul de urbanism. 
  
 Notă importantă :  

- Traseul real al LEA 20 kV este cel din documentația topografică anexată și nu cel figurat în PUG !  
- În consecință, zona de protecție tehnică a acesteia (12+12 m) se va raporta la traseul identificat. 

 
 
 
            



 III. ZONAREA FUNCȚIONALĂ   
 
 

„IS”– ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII  
 
„C” – ZONA CĂI DE COMUNICAȚII   
 
 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR SI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE   

 

„IS” – ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII  
 
Se referă la suprafața de 19565 mp care rămâne din parcela inițială după cedare 435 mp pentru amenajare 
DJ 216 A 
 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI  
 

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

Art. 2 - Funcţiunea dominantă a zonei  
- structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, alimentație publică, sport și agrement 

Art. 3 - Funcţiuni complementare admise zonei  
- circulaţii  
- echipare edilitară 
- zone verzi  

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

Art. 4 - Utilizări permise  
- hotel (recepție, birouri administrație, cazare, restaurant, bar, sală seminarii, sală sport, piscină, saună, etc) 
- cabane individuale (bungalowuri) 
- camping grill 
- construcții de agrement și sport în aer liber si acoperite :  
  - piscină cu anexe aferente (cabine, vestiare, dușuri, grupuri sanitare, etc.) 
  - tiroliană, escalada, parc tematic, de aventura etc. 
- anexe funcționale (garaj, depozite unelte și accesorii de grădină, CT, punct PSI, etc.)   
-    locuințe de serviciu pentru pt. personalul de pază și întreținere  
- construcții și amenajări exterioare (terase acoperite/neacoperite, foișoare, pergole, umbrare) 
- locuri de joacă pentru copii 
- teren de sport multifuncțional inchis/ in aer liber 
- spații verzi decorative și amenajări peisagistice (lacuri, stâncării artificiale, fântâni arteziene, statuete,etc.) 
- plantații de protecție 
- mobiler de grădină (bănci, coșuri de gunoi, iluminat decorativ) 
- sere și solarii legume și fructe pentru consum propriu 
- țarcuri pentru animale de companie 
- alei carosabile și pietonale, parcări, statie de incarcare auto electrice. 
- utilități (gospodărie de apă, reţele, branșamente, hidranţi de incendiu, platformă gospodărească, iluminat 

exterior, ministație epurare, panouri fotovoltaiece, pompe caldura, mini eoliene, etc) 
- construcţii şi instalaţii pentru protecţia obiectivului contra intruziunii, alarmă, monitorizare, etc. 
- lucrări de sistematizare a terenului (consolidare, terasamente, drenuri, rigole, etc. -  după caz) 
- împrejmuiri despărțitoare și perimetrale 
- semnalistică 
- firme și panouri de reclamă  

 



Art. 5 - Utilizări permise cu condiţii   
- oricare din structurile de cazare și servire a mesei cu condiția obținerii avizelor de funcționare specifice 
(DSP, DSVSA, ISU, Ministerul Turismului) 
- cu condiţia rezolvării în interiorul parcelei a tuturor exigenţelor de igienă, protecţie sanitară, protecție a                     
mediului și ISU, conform normelor în vigoare 
- cu condiţia respectării zonelor de protecţie faţă de reţelele tehnico-edilitare și a servituților impuse 
- amplasarea panourilor publicitare pe calcane, fațade, terase sau acoperișuri este permisă cu condiț ia ca  
sistemele lor de prindere să nu constituie sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și   
funcționarea optimă a clădirilor și nu vbor depăși limitele acestora; 

       - panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și/sau  
      pietonală, ori accesul autovehiculelor de intervenție pe proprietăți 
      - cu condiția respectării Avizului de gospodărire a apelor nr. 2820/12.10.201 emis de AN „Apele Române” – 
ABA  Buzău-Ialomița, SGA Prahova   

Art. 6 - Utilizări interzise  
- construcții care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcţionarea acesteia (unități industriale,   
unități agrozootehnice, depozite de orice fel, unități de transporturi, locuințe permanente, instituții publice, etc.) 
- efectuarea de lucrări fără obținerea prealabilă a avizul de amplasament și de gospodărire a apelor 

Art. 7 - Interdicţii temporare  
- până la întocmirea unui studiu geotehnic aprofundat, verificat Af  

       - oricare din construcțiile permise în zona de modernizare/lărgire a drumurilor sau a drumurilor propuse până  
         realizarea acestora 

- autorizaţia de construire se va elibera după sau concomitent cu modernizarea drumurilor, amenajarea  
   acceselor în incintă şi asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului 

Art. 8 - Interdicţii permanente  
- orice fel de construcţie în zonele de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare, conform avizelor 
- orice fel de construcţii care nu respectă normele sanitare în vigoare precum şi servituţile impuse 
- oricare din construcţiile admise prezentate la articolul 4, în zona destinată lărgirii drumurilor și amenajării  
acceselor în incintă, până la realizarea acestora conform PUZ 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică 
evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 
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  
Recomandări, conform RGU, Anexa 3 : 

 pentru restaurante  :  
- însoririle cele mai favorabile ale spaţiilor pentru public şi a birourilor 
- orientarea spre nord a depozitelor, bucătăriilor și spațiilor de preparare, etc.    
 pentru construcțiile de turism :  
- orientarea spre nord a spațiilor tehnice și a anexelor 

 pentru construcții și amenajări sportive : 
- vor fi luate măsuri de protecție împotriva însoririi excesive :  
 - copertine deasupra gradenelor pentru spectatori la stadioane sau terenuri pt. competiții 
 - plantații de arbori și arbuști cât mai uniforme pe toate laturile terenurilor pt. antrenamente 
 - parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereții vitrați orientați SV sau V al sălii de sport 
- terenurile de sport vor fi orientate cu axa lungă pe direcția NS, cu abatere de max 15 grade spre V sau E 
- piscinele descoperite și acoperite vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcția nord-sud, cu o abatere de 
maximum 20 grade spre vest sau est  

 pentru construcții de agrement (club) :  
- orientarea spre sud, sud-vest și sud-est 

 



Art. 10 - Amplasarea faţă de drumurile publice 
 Prin PUZ, s-a stabilit ca aliniamentul la DJ 216 A să fie la 8,50 m / ax (profil propus „A – A”) 

Art. 11 - Amplasarea faţă de aliniamenele la drum  
- 3,00 m / noul aliniament la DJ 216 A (profil propus „A – A”) 

Art. 12 - Amplasarea în interiorul parcelei   
- 3,00 m / limitele laterale ale parcelei  
- 5,00 m / limita posterioară 
- 12,00 + 12,00 m / traseul real al LEA 20 kV  

 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Art. 13 - Accese carosabile  
- Accesul rutier în incintă se va realiza direct din DJ 216 A, prin 3 puncte aferente zonelor deservite. 
- DJ 216 A va fi amenajat conform (profil propus „A – A”); vezi Cap. „Zona Căi de comunicații” - „C” din acest RLU. 
- La fazele următoare de proiectare se vor respecta prevederile din Anexa nr. 4 la RGU : 

 Pentru construcțiile și amenajările sportive (pct. 4.8.) se vor asigura accese carosabile separate pentru public, 
sportivi și personal tehnic de întreținere 
- În interiorul amplasamentelor vor fi asigurate :  
 - circulația carosabilă separată de cea pietonală 
 - alei carosabile de decongestionare care se vor dimensiona în funcție de capacitatea sălii sau a stadionului  
               dar nu mai puțin de 7 m lățime 
 - alei carosabile de circulație curentă de minimum 3,5 m lățime 
 - alei carosabile de serviciu și întreținere de minimum 6 m lățime 

Notă : În categoria „construcțiilor și amenajărilor sportive” se înscriu : complexuri sportive, stadioane, săli de 
antrenament, săli de competiții specializate sau polivalente, patinoare artificiale, poligoane pentru tir, popicării. 

 

 Pentru construcțiile și amenajările de agrement (pct. 4.9.) se va asigura accesul carosabil separat pt. public de 
accesul de serviciu și de întreținere 

 Pentru construcțiile de turism (pct. 4.10.) vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal 
și acces tehnic de întreținere : 
- aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor : 

- cu lungime de maximum 25 m - vor avea o lățime minimă de 3,50 m 
- cu lungime mai mare de 25 m - vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și manevre pentru întoarcere 

 Pentru toate categoriile de construcții și amenajări (pct. 4.12.) se vor asigura accese pentru intervenții în caz de 
incendiu, dimensionate conform normelor pt. trafic greu 
- În cazul construcțiilor care formează curți interioare, asigurarea accesului autovehiculelor de pompieri se va 
face prin ganguri cu lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m. 
- Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate 
libere în permanență.   

Art. 14 - Accese pietonale  
      - toate construcţiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni 
      - accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, cu    
prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranţe a deplasării, în relaţie cu circulaţia oricăror autovehicule; 
      - la autorizarea construcţiilor şi amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum şi la construcţiile de 
lucrări şi amenajări independente pentru pietoni  - se va aplica obligatoriu legislaţia privind deplasarea în condiţii  
de confort şi siguranţă precum şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu dificultăţi de deplasare.     

Art. 15 - Parcaje  
- Conform RGU, spațiile de parcare ale întregului complex de turism și agrement se vor asigura în cadrul incintei 
- Suprafața parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, conform Anexa 5 : 

 pentru construcții de turism (pct. 5.10.), în funcție de tipul de clădire și de categoria de confort : 

- 1 ÷ 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare 

- 4 ÷ 10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare 

 



 
3.3.  Reguli cu privire la echiparea edilitară 

 
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 

În zonă sunt rețele electrice, de apă (nepotabilă) și  telefonie. 
Precizări f. importante referitoare la zona de protecție aferentă LEA 20 kV 
La fazele următoare de proiectare, se va analiza posibilitatea devierii LEA 20 kV în afara incintei studiate 

sau înlocuirea acesteia cu LES 20 kV. 

 Pentru alimentarea cu apă sunt posibile ca variante :  
- surse proprii (puțuri forate verificate sanitar) – propuse / racordare la rețeaua existentă / mixtă 

Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 
- evacuare ape uzate menajere - variante :  

o bazine betonate vidanjabile / ministație de epurare (cu deversare în pârâul Vărbilău)   
 Notă : Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor HGR nr. 490/2011  

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 gaze și energie electrică 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 

- se acceptă dezmembrări pentru cedare de teren și trecere în domeniul public (modernizare/lărgire drumuri) 

Art. 20 - Înălţimea construcţiilor  
      P+2+M ÷ P+3 (Hmax cornișă = 14 m; Hmax coamă = 18 m), măsurați de la cota terenului amenajat 

Art. 21 - Aspectul exterior al construcţiilor  
 

Mențiune 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)  

 
- aspectul exterior al clădirilor va ține cont de cerințe funcționale ale obiectivului, astfel încât să se asigure 

coerență și unitate compozițională; 
- se recomandă conturarea unei arhitecturi contemporane integrată în relieful zonei (colinar)  
- 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 
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală; 
- culorile vor fi ponderate ca paletă cromatică şi intensitate, de preferință pastel, cu accente de culoare max 10% 
- sunt admise luminatoare sau lucarne în planul acoperișului la clădirea principală 
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi anexelor; 
- nu sunt admise elemente de izolație sau coșuri vizibile din tablă inoxidabilă sau elemente prefabricate din beton 

aparent, netencuit 
- nu se admite amplasarea pe fațada principală : elemente de izolație sau coșuri vizibile din tablă, elemente 

prefabricate din beton, aparate de aer condiționat, rețelele și conducte aparente și contoare de utilități 
- 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 
- tâmplărie : lemn stratificat / PVC cu geam termoizolant, simplu, clar / fumuriu, fără alte decorații 
- nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale; 
- se admit construcții provizorii pe structuri metalice cu închideri din material textil (corturi, prelate, baloane) 
 
 



Art. 22 - Procentul de ocupare a terenului   
 POT maxim : 50 % 

 
Art. 221 - Coeficientul de utilizare a terenului 

 CUT maxim : 2,0 
 

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri 
 
Art. 23 - Spaţii verzi şi plantate  

- s-a propus un procent de spații verzi de 25 % din suprafața zonei „IS”  
Art. 24 - Împrejmuiri  

- Împrejmuirile spre aliniament : transparente/decorative (Hmax = 1,80 m), eventual dublate de gard viu 
- Împrejmuirile spre celelalte laturi pot fi opace (Hmax = 2,00 m) 
-  Se admit panouri de reclamă publicitară, instalații de monitorizare, iluminat nocturn, etc. 

      - amplasare :  
 - 8,50 m / ax DJ 216 A (profil propus „A – A”) 
 

„C” – ZONA CĂI DE COMUNICAȚII  
Se referă la suprafața de 3479 mp aferentă DJ 216 A, din care 3044 mp (existent) + 435 mp (lărgire)  
 
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  
-    mobilier urban aferent arterelor de circulaţie 
-    spaţii verzi 
-    echipare edilitară                     
                       

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

Art. 4 - Utilizări permise  
- căi de comunicaţie rutieră  
- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice 
- refugii şi treceri pietoni 
- spaţii alveolare carosabile pentru transportul în comun 
- reţele tehnico – edilitare 
- plantaţii de aliniament 

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) 

Art. 6 - Utilizări interzise  
- orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare /extindere   
- orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru : 

 lărgirea unor străzi  

 modernizarea intersecţiilor 

 realizarea spaţiilor de parcare 

 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 
- se interzice : 

 cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere 

 amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care pot   
               produce poluare peste normele admisibile şi/sau prezintă risc de incendiu / explozie. 

 
Art. 7 - Interdicţii temporare  
- orice construcţie în zonele de amenajare a drumurilor conform profilelor  
- modernizarea drumurilor existente se va face pe baza unor documentaţii de specialitate cu respectarea         

profilurilor transversale stabilite prin 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 
      

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  
- fiecare parcelă destinată construirii va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat 
- caracteristicile acceselor şi drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea şi execuţia, 

accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi de protecţie civilă, circulaţia persoanelor cu mobilitate 
redusă şi vor fi astfel amenajate încât să nu împiedice circulaţia (capacitate, fluență, siguranță) 

 
►Accesul rutier și pietonal în incinta studiată se va asigura direct din DJ 216 A și se va efectua prin 3 puncte 

distincte, aferente zonelor funcționale deservite, respectiv : 
1. zona cazare hotel  
2. zona camping cabane  
3. zona teren sport multifuncțional 
Accesele vor avea lățimea de 6,00 m și se vor racorda la carosabilul DJ 216 A cu raze de 7,00 m (pentru 

zonele 1 și 2), respectiv de 9,00 m (pentru zona 3) și se vor amenaja peste rigole carosabile. 
 
Notă : Soluția de acces a avut în vedere traficul mic și ocazional estimat a fi atras de investiția respectivă. 
În situația înregistrării unui trafic mai intens, la următoarele faze de proiectare se va restudia soluția de 

acces, conform AND600/2010 – Normativul de amenajare a intersecțiilor la nivel pe drumurile publice.  
 
 



►DJ 216 A va fi amenajat conform profil propus „A – A” (17,00 m între aliniamente) :  
- 7,00 m : parte carosabilă 
- 2 x 0,50 m : acostament 
- 2 x 1,00 m : șanț 
- 2 x 1,00 m : spațiu verde 
- 2 x 1,00 m : trotuar 
- 2 x 1,50 m : pistă biciclete 

 Amenajarea DJ 216 A se va realiza simetric față de axul existent, cu cedare de teren de ambele părți, astfel : 
-     2,40 ÷ 1,70 m, pe partea stângă (a amplasamentului) 
- 0,30 ÷ 1,70 m, pe partea dreaptă 

Din parcela studiată, se va ceda o suprafață de 435 m. 
Art. 15 – Parcaje  
 - Locurile de parcare se vor asigura exclusiv în incinta beneficiarului și se vor stabili la următoarele faze 
de proiectare în funcţie de tipul de destinația și capacitatea construcțiilor proiectate, conform RGU, Anexa nr. 5. 
 

3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 
Art. 16 - Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 

Pe DJ 216 A sunt rețele de energie electrică, apă și telefonie  
Precizări f. importante referitoare la zona de protecție aferentă LEA 20 kV 
La fazele următoare de proiectare, se va analiza posibilitatea devierii LEA 20 kV în afara incintei studiate 

sau înlocuirea acesteia cu LES 20 kV. 
 

Art. 17 - Realizarea de reţele edilitare 
             Lucrările de extindere / racordare se vor executa cu respectarea prevederilor HGR nr. 490/2011 
  
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 gaze și energie electrică 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 
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 si împrejmuiri 
 
Art. 23 – Spații verzi 
Art. 24 – Împrejmuiri 
 - 8,50 m / ax DJ 216 A (profil propus „A – A”) 

 
     V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ         
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