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I. DISPOZITII GENERALE 
 

 Rolul RLU 
  
 Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în 
aplicarea PUZ, el întărind şi detaliind reglementările. 

Prescripţiile cuprinse în RLU – permisiuni şi restricţii, sunt obligatorii pe întreg 
teritoriu ce face obiectul PUZ . 

 
Baza legala a elaborarii 
 

 Regulamentul General de Urbanism , aprobat prin HGR nr. 525/1996, 
 Ghidul de aplicare al R.G.U. , aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 

21/N/10.04.2000 ,  
 Legiea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

modificată şi completată în 2006, 2008 si decembrie 2016,  
 Ordin al Ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

233 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 350 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de elaborare 
si actualizare a documentaţiilor de urbanism, 

 Reglementările cuprinse în PUG şi în prescripţiile regulamentului local 
de urbanism aferente PUG , pentru zona ce face obiectul PUZ . 

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării 
urbanistice a unei zone din localitate şi cuprinde prevederi coordonate, necesare 
atingerii obiectivelor sale. 

Prin Puz se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de 
urbanism – permisiuni şi restricţii necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi 
conformarea construcţiilor din zona studiată . 

In conţinutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme : 
- organizarea reţelei stradale - accese ; 
- modificarea zonificării funcţionale a terenului ; 
- organizarea urbanistic - arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii 

urbane ; 
- indici şi indicatori urbanistici ( regim de aliniere , regim de înălţime , POT , 

CUT, etc) ; 
- dezvoltarea infrastructurii edilitare ; 
- statutul juridic şi circulaţia terenurilor ; 
- măsuri de protecţie a mediului ; 

 
Domeniul de aplicare 
 
Documentaţia de urbanism în faza P.U.Z. este elaborată pentru terenul aflat 

in proprietate privată a domnului Antonie George Adrian si a doamnei Antonie 
Andreea Nicoleta, în suprafaţa totală de 7710 mp. 
 Terenul este situat in intravilanul / extravilanul comunei Costesti. 
 Pentru acest PUZ a fost stabilita o zona de studiu formata din: 
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LOT 1 – suprafata teren 1400 mp cu numar cadastral 36330 compus din : 

- teren cu categoria de folosinta - curti constructii - in intravilan 700 mp; 
- teren cu categoria de folosinta – pasune - in intravilan 501 mp; 
- teren cu categoria de folosinta – pasune - in extravilan 199 mp; 

 
LOT 2 - suprafata teren 6310 mp. cu numar cadastral 36405 compus din: 

- teren cu categoria de folosinta – fanete – in intravilan 2113 mp; 
- teren cu categoria de folosinta – fanete – in extravilan 4197 mp; 

  
Conform PUG aprobat terenul studiat situat partial in intravilan se afla in: 
 L – Zona de locuit si functiuni complementare –  

Lib - subzona locuintelor individuale de tip rural cu anexe gospodaresti 
si gradini cultivale pentru productia agricola situata in afara zonei 
protejate  - regim de inaltime max. P+1E+M; 

 V – Zona spatiilor verzi (spatii verzi publice cu acces nelimitat , spatii verzi 
pentru dotari, agrement sport – permanente sau temporare, spatii verzi pentru 
protectia cursurilor de apa, a zonelor umede) 

V3 – Spatii verzi – perdele de protectie : protectia cursurilor de apa si a 
zonelor umede; 

  
 Amplasamentul studiat este propus pentru functiunea de Agrement si spatii 
verzi amenjate.   

A fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2 din 26.01.2021 eliberat de Primaria 
Comunei Costesti suprafata totala a terenului studiat  de 7710 mp prin care s-a 
solicitat întocmirea unei documentaţii de urbanism PUZ. Suprafata terenului care 
genereaza PUZ este de 7710 mp. Din totalul suprafetei de teren  4396 mp se afla in 
extravilan , suprafata propusa spre introducere in intravilanul localitatii. 
 Se propune schimbarea categoriei de folosinţă din “fanete” şi “păşune” în 
“curţi-construcţii” a întregii suprafeţe de teren necesară realizării obiectivului. 

 
 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 
TERENURILOR 
 
Scopul lucrării – reglementari urbanistice referitoare la zona de agrement si 

spatii verzi amenajate in vederea amenajarii unui camping. 
 

Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea 
patrimoniului natural si construit 

 
Zona studiată este ferită de surse de poluare, nu prezintă disfuncţionalităţi 

majore ale factorilor de mediu . Nu exista valori de patrimoniu în zona, nu prezintă 
resurse minerale şi nu există riscuri naturale şi antropice. 

Pe teren exista in prezent o constructie (locuinta) cu regimul de inaltime 
parter.  



AMENAJARE CAMPING 
FAZA:  PUZ  

  5 / 10 

Pentru asigurarea stabilităţii terenului vor fi amenajate spaţii parţial plantate 
cu arbori şi pomi cu rădăcini pivotante, care vor arma straturile şi vor trage apa 
din teren . 

Obiectivul va beneficia de servicii pentru colectarea şi depozitarea 
deşeurilor în condiţiile cele mai bune . 

Schimbarea folosinţei actuale a terenului trebuie să asigure măsuri 
urbanistice şi constructive pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu . 

Măsurile ce urmează a fi luate pentru stabilizarea terenului: 
- Sistematizarea terenului pentru a aduce forma actuală la o forma 

atractivă plăcută ;  
- Drenarea obligatorie a apelor din teren , până la roca de bază; 
- Stabilitatea terenului va fi realizată şi prin ziduri de sprijin amplasate daca 

este necesar ; 
- Sporirea plantaţiilor de pomi sau copaci care au rol de a consuma apa din 

teren şi a îmbunătăţi parametri geotehnici ai orizonturilor de suprafaţă ; 
- Măsuri pentru depozitarea controlată, colectarea şi transportul gunoaielor 

menajere ; 
 
Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea 

interesului public 
 
Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de 

servitute si de protecţie ale apelor de suprafaţa, sistemelor de alimentare cu 
energie electrică, apă, conform prevederilor legale în vigoare. Se va respecta 
accesul legal instituit a mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de 
transport grele. 

Pregătirea terenului pentru realizarea viitoarelor construcţii trebuie să 
înceapă obligatoriu cu sistematizarea terenului.  

Drenarea apelor din teren până la roca de bază este obligatorie . 
 
Amplasarea terenului  
Conform PUG terenul studiat este situat partial in intravilan – zona pentru 

locuinte – regim foarte redus de inaltime P+1E+M si zona spatiilor verzi. 
Amplasamentul studiat are urmatorii vecini : 

NORD: terenuri proprietate privata in intravilan / extravilan 
VEST: terenuri  proprietate privata in intravilan / extravilan ( Dumitrascu  
            Constantin, Costescu Ion) 
SUD: terenuri proprietate privata in extravilan (Ciorgan Irinel, Sima    Maria,      
          Baluta Felicia, Georgescu Elena) 
EST: terenuri proprietate privata in intravilan / extravilan ( Ciorgan Irinel) 
 
Relieful terenului  
Terenul prezinta o diferenta de nivel intre cota de aprox. 386 m spre limita 

nordica si respectiv 393 m spre limita sudica. 
 

Operaţiune de parcelare  
Au fost unificate parcele aflate în proprietatea beneficiarului, realizându-se 

2 loturi de dimensiuni mari adecvate amplasării obiectivului propus. 
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Funcţiunea propusă  
Zona agrement si spatii verzi amenajate; 

 
Accesul din drumul public  
Accesele pe amplasament (pietonal si auto) se realizeaza din drumul existent 

(cu debusare in Dj 646 A), ce are o latime de 4 m. 
 
Caracterul zonei 
Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat prezintă o 

stabilitate bună. 
 
Natura terenului 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul se afla pe interfluviul 

raului Bistrita – paraul Costesti. Pe latura de nord-vest a amplasamentului se afla 
paraul torential Valea Albinii. 

In conformitate cu prevederile normativului privind principiile, exigentele si 
metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare NP074/2014, categoria 
geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.  

 
Reguli ce decurg din caracteristicile fizice ale parcelabilului  
Se va acorda atentie colectarii si scurgerii apelor pluviale de pe suprafata 

terenului si de pe acoperisul obiectivelor proiectate si executate ; cele de pe 
acoperis vor fi colectate prin jgheaburi si burlane , iar cele de pe suprafata 
terenului prin sistematizarea corecta a suprafetei terenului. Conductele vor fi 
pozate sub adâncimea de îngheţ şi hidroizolate corespunzător. În jurul elevaţiilor 
se vor construi trotuare etanşe. Se vor respecta cu stricteţe a normelor de 
protecţie a muncii, pe timpul fazei de execuţie, iar la faza excavării pământului se 
vor lua masuri de asigurare a stabilitaţii terenului din jur, a construcţiilor sau 
amenajărilor existente în apropiere. 

 
Descriere situaţie propusă 
Pentru realizarea obiectivului propus se doreşte integrarea amplasamentului 

in zona agrement si spatii verzi amenajate astfel incat beneficiarul să se poată 
extinde cu activitaţile dorite. Se propune amenajarea unui camping cu maxim 
100 locuri. Cazarea turistilor se va face in corturi si in rulote/autorulote. 

 
In interiorul campingului se vor amenaja: 

- drumuri de incinta carosabile si parcari  - dalate sau pietruite; 
 -  alei pietonale, terase si taluzuri; 
 -  ZONA RULOTE - parcele de campare destinate rulotelor / autorulotelor; 
 - ZONA CORTURI – zona campare pentru corturi; 
 - ZONA AGREMENT – loc de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate 

peisagistic;  
 - zonele de campare vor fi dotate cu prize pentru racordarea la reteaua 

electrica; 
 - In zona accesului pe LOT 2 se va amplasa o constructie parter ce va 

adaposti: receptia, grupuri sanitare si dusuri pe sexe, oficiu pentru 
preparare hrana si terasa servire masa, etc.; 
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 -  cladirea existenta va adaposti administratia, fara a se interveni asupra 
structurii existente; 

 - se va imprejmui intreaga incinta iar accesul va fi controlat; 
 
 

Zona de agrement si spatii verzi amenjate va avea urmatoarele reglementari : 
 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 
 ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  

- spatii plantate; 
-  circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea 

spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise; 
- drumuri dimensionate corespunzător pentru acces direct din drum public a 

masinilor de pompieri; 
- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 
-  mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 
-  parcaje;  
-  amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite; 
- puncte de belvedere, observatie, monitorizare, fotografie; 
- Terenuri de sport în aer liber; 
- Loc de joacă pentru copii in spatii descoperite ; 
- Camping (corturi, rulote/autorulote, si cabane) ; 
- Grupuri sanitare publice ; 
- alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cofetărie, cafenea, 

bar; 
- locuri de campare amenajate 

 - comerţ cu amănuntul; 
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi se admit cu condiţia 

de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii ; 
- se admite utilizarea pentru agrement cu condiţia ca prin 

dimensionarea şi configurarea  spaţiilor libere fără  vegetaţie înaltă să nu fie 
diminuat efectul de ameliorare a climatului  local ;  
 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

- construcţii provizorii de orice natură; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze construcţiile de pe 

parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor 

pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor 
meteorice; 

-  se interzice diminuarea suprafeţelor verzi, realizarea caselor de 
vacanţă, a locuinţelor permanente sau a oricăror construcţii care nu servesc 
funcţiunii  de agrement si spatii verzi.  

-  se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate; 
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-  nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază caracterul zonei 
verzi;  
 
 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 
 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din zona de agrement 

si spatii verzi se admit cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună 
interdicţia liberei circulaţii.  

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- retragere 6,00 m față de aliniament; 
 

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

-  clădirile se vor retrage cu min. 3,00 m fată de limitele laterale si 
posterioare ale parcelei ( se poate micsora distanta la cod civil – 2 m numai cu 
realizarea unui studiu de însorire). 

-  cu acordul vecinului se poate construi pe limita de proprietate, la 
calcan comun, fără a depăsi înăltimea calcanului existent.  

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

 -  clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; 

-  distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin 
de 6,0 metri numai în cazul în care faţadele prezintă ferestre care nu asigură 
luminarea unor încăperi pentru alte activităţi permanente ce necesită lumină 
naturală; 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 
 - Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista  

posibilităti de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform 
destinatiei constructiei.  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita 
interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara 
indeplinirea conditiilor anterioare, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este 
permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei 
constructiei. 

- pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile 
separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare; 

În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute: 
-  alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului; 
-  platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate 

de aleile carosabile destinate consumatorilor; 
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- accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin 
mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
-  staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, 

deci în afara circulaţiilor publice; 
- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice 

conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate;   
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR  
-  înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi P + 1 nivel.  

 
    ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

-  aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul şi 
reprezentativitatea funcţiunii şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de 
arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co-vizibilitate. 

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor 
categorii de  spaţii plantate. 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă 

şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu 
plantat în care este admis accesul publicului.  

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

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

ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE 
- plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru 

fiecare categorie de spaţii plantate; 
-  toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la 

patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime; 
-  se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a 

cheltuielilor de întreţinere, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice 
şi favorabile faunei antropofile specifice, cu excepţia segmentelor decorative cu 
caracter special din zonele verzi. 
 
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 

 -  conform normelor specifice existente; se recomandă împrejmuiri 
transparente de max. 1,80 metri înălţime din care un soclu opac de 0,60 metri 
dublate de gard viu.  
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SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. 
 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
P.O.T. MAXIM PROPUS = 10% (pentru constructii) 
P.O.T. PROPUS = 25%(cladiri, circulatii carosabile si parcari, alei pietonale, mobilare 
urbanistica) 
 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
C.U.T. MAXIM PROPUS = 0.2 (pentru constructii) 
C.U.T. PROPUS = 0.3 (cladiri, circulatii carosabile si parcari, alei pietonale, mobilare 
urbanistica) 

 

 
 
 
Întocmit,            
Urbanist Bogdan Tudor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


