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REGULAMENTUL DE URBANISM - conŃinut
Preambul
I. DispoziŃii generale
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism
2. Baza legală
3. Domeniu de aplicare
II. A – Reguli privind modul de ocupare al terenului din extravilan.
1. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii, protejarea patrimoniului natural şi
construit şi a posibilităŃilor de evoluŃie urbanistică.
2. Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public.
II. B - Reguli generate privind modul de ocupare a terenurilor din intravilan.
1. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii, protejarea patrimoniului natural şi
construit şi a posibilităŃilor de evoluŃie urbanistică.
2. Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public.
II. C - InterdicŃii, restricŃii sau condiŃionări de construire ce decurg din
reglementări şi norme în vigoare.
III.
Reguli specifice zonelor funcŃionale.
Zonele funcŃionale
Reguli pentru zonele funcŃionale
IV. - Reguli specifice unităŃilor teritoriale de refererinŃă.
ConŃinutul regulilor
UnităŃile teritoriale de referinŃă
Reguli pentru UTR
ANEXA
ZONELE FUNCłIONALE ŞI DELIMITAREA U.T.R.
plan teritoriu administrativ – sc.1:50.000
Corbu---------------------------- sc.1:10.000
Vadu ---------------------------- sc.1:10.000
LuminiŃa ------------------------ sc.1:10.000
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PREAMBUL

1. PREVEDERILE ACESTUI REGULAMENT DE URBANISM ACłIONEAZĂ DUPĂ
APROBAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL
2. ACEST REGULAMENT DE URBANISM ESTE VALABIL PÂNĂ LA APROBAREA
P.U.G. ŞI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT - EDIłIA 2008
-

FrumuseŃea, calitatea şi specificul unei localităŃi se formează cu fiecare casă,
cu fiecare gard, cu fiecare pom.

-

Toate măsurile urbanistice vor urmări confortul general şi binele public, şi
respectarea regulilor de dezvoltare durabilă.

-

În tot ce se întreprinde în domeniul urbanistic se va respecta scara localităŃii,
ceea ce corespunde şi eficienŃei economice. Meschinăria şi grandomania sunt
la fel de nocive şi costisitoare.

În prezentul regulament se vor face referiri la :
localitate ca fiind fiecare din satele componente ale comunei
(inclusiv trupurile izolate) ce Ńin de acestea
vatra localităŃii ca fiind trupul principal al fiecăruia din satele componente
trupuri izolate – ca fiind terenuri construite situate separat sau adiacent la
trupul principal al satelor componente
Prezentul Regulament de Urbanism va servi la întocmirea temelor de proiectare
pentru P.U.Z. şi P.U.D. şi la întocmirea certificatelor de urbanism până la aprobarea
PUG –ediŃia 2008. În acest sens se vor corela cu reglementările din :
- REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM – aprobat cu HG 525/1996 privind
aprobarea REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM
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D E

U R B A N I S M

I. DISPOZIłII GENERALE
1.- Rolul Regulamentului Local de Urbanism
1.1. Regulamentul Local de Urbanism este o documentaŃie de urbanism cu
caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de
utilizare a terenurilor, de conformare, realizare şi utilizare a construcŃiilor pe
întreg teritoriul comunei Corbu.
1.2. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al AdministraŃiei
Publice Locale şi se aprobă de către Consiliul local pe baza avizelor obŃinute ,
în conformitate cu prevederile Legii 50 / 1991.
1.3. Dacă prin prevederile unor documentaŃii de urbanism (Planuri Urbanistice
Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru părŃi componente ale
localităŃii se schimbă concepŃia generală care a stat la baza PUG aprobat,
este necesară modificarea PUG, conform legii.
1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în spiritul
Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUG şi
implicit ale RLU se poate face numai cu respectarea filierei de avizare –
aprobare pe care urmat-o şi documentaŃia iniŃială.
1.5. Prezentul Regulament Local de Urbanism conŃine prevederi specifice comunei
Corbu, suplimentar reglementărilor cuprinse în Regulamentul General de
Urbanism care constituie documentul legal de bază pentru autorizarea
construcŃiilor de orice fel.
2. – Baza legală
2.1. La baza elaborării R.L.U. stau -în principal - următoarele legi şi reglementări :
- Legea 18 / 1991 -- A fondului funciar (cu modificările şi completările ulterioare).
- Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru
realizarea locuinŃelor (cu modificările şi completările ulterioare).
- Legea 107/1996-Legea Apelor– modificat şi completat cu L. 310/2004
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – modificată şi
completată cu - Legea 289/2006
- Legea 597/2001 – privind unele măsuri de protecŃie şi autorizare a construcŃiilor în
zona de coastă a Mării Negre – modificat cu OrdonanŃa 32/2006
-Legea 280/2003 – pentru aprobarea şi modificarea OUG 202/2002 privind
gospodărirea integrată a zonei costiere
- Legea 265/2005 privind protecŃia mediului
- HGR 62 / 1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investiŃii şi de dezvoltare,
precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul
Statului Major General.
- HGR nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.
- HGR 540/2000 pentru aprobarea încadrării în categorii funcŃionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaŃiei publice.
- HGR 546/2004 – privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea domeniului
public al statului în zona costieră
- HGR 930/2005-pt. aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea
zonelor de protecŃie sanitară şi hidrogeologică
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- Ordinul 80 / N / 1996 al MLPAT pentru aprobarea Ghidului cuprinzând precizări,
detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea Regulamentului Local de
Urbanism de către consiliile locale.
- Ordinul comun al MLPAT, MApN, MI, SRI pentru aprobarea precizărilor privind
avizarea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a
documentaŃiilor tehnice pentru autorizarea construcŃiilor.
- Ordinul 536 / 1997 al Ministerului SănătăŃii pentru aprobarea Normelor de igienă a
populaŃiei şi a recomandărilor privind mediul de viaŃă al populaŃiei.
- Ordinul nr.571 / 1997 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi panourilor
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje , viaducte şi tuneluri rutiere.
- OrdonanŃa nr.43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
- Ordinele ministrului transporturilor nr :
43 / 1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a
drumurilor naŃionale.
44 / 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecŃia mediului ca urmare a
impactului drum – mediu înconjurător
45 / 1998 pentru aprobarea privind proiectarea , construirea şi modernizarea
drumurilor
46 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice
47 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor
edilitare, a stâlpilor pentru instalaŃii şi a pomilor în localităŃile urbane şi rurale
49 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea
străzilor în localităŃile urbane
- Ordinul 13 N / 1999 al MLPAT pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conŃinutul – cadru al Planului Urbanistic General.
- Ordinul nr.1430/2005 al ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1992 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcŃii.
- Ordinul MCC 2.314/2004 –pt. aprobarea Listei monumentelor istorice
- Normativ P 132 / 93 – privind parcajele
- Codul civil – SecŃiunea II art. 610
- SecŃiunea III art. 611 - 614
- SecŃiunea IV art. 615
- SecŃiunea V art. 616 - 619
2.2
În cadrul R.L.U. au fost preluate elemente din :
PATN - SecŃiunea I- ReŃele de transport (aprobat cu Legea 363/2006)
PATN – secŃiunea II – Apa (aprobat cu Legea 171/1997)
PATN – secŃiunea III – zone protejate (aprobat cu Legea 5/2000)
PATN – secŃiunea IV – reŃeaua de localităŃi (aprobat cu Legea 351/2001)
PATN – secŃiunea V – zone de risc natural (aprobat cu Legea 575/2001)
- Regulamentul cadru de urbanism care să asigure respectarea valorilor de peisaj şi
tradiŃiile arhitectonice locale în perimetrul REZERVAłIEI BIOSFEREI DELTA
DUNĂRII
3. Domeniul de aplicare
3.1. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul local de Urbanism
aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcŃiilor pe orice
categorie de terenuri în intravilan şi extravilan, în limitele teritoriului administrativ al
comunei Corbu, în vatra localităŃilor şi trupurile izolate.
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Comuna Corbu cuprinde în intravilan :
A – trupul principal (vatra) satului Corbu
B – trupul principal (vatra) satului Vadu
C – trupul principal (vatra) satului LuminiŃa
Vatra satului Corbu este formată din vatra satelor Corbu de Sus şi Corbu de Jos,
care au figurat ca localităŃi distincte până în anul 1968 când s-a aplicat reorganizarea
administrativ teritorială conform Legii 2/1968.

∗ terenurile propuse la extinderea vetrei satului Corbu
∗ terenul propus la extinderea vetrei satului Vadu
∗ trupurile izolate existente
∗ trupurile izolate propuse
3.2. Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşa de Reglementări
urbanistice- zonificare funcŃională a P.U.G., va fi marcat pe teren, prin borne,
potrivit Legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare – nr.7 / 1996. PoziŃia bornelor va fi
stabilită prin coordonate Stereo 70.
3.3. Zonificarea funcŃională a localităŃilor este stabilită în funcŃie de categoria de
activităŃi şi de ponderea acestora şi este evidenŃiată în planşele de Reglementări
urbanistice- zonificare funcŃională a P.U.G.; pe baza acestei zonificări s-au stabilit
condiŃiile de amplasare şi conformare a construcŃiilor ce se vor respecta în cadrul
fiecărei zone funcŃionale.
3.4. În cadrul zonelor funcŃionale propuse se pot accepta şi alte funcŃiuni decât
cele stabilite prin planşa de propuneri şi reglementări din P.U.G., cu condiŃia de a fi
compatibile cu funcŃiunea de bază şi să nu facă parte din funcŃiunile sau activităŃile
interzise sau cu restricŃii specificate pentru fiecare zonă funcŃională sau U.T.R.
3.5 ÎmpărŃirea teritoriului în unităŃi teritoriale de referinŃă (UTR) s-a făcut conform
planşelor cuprinzând delimitarea UTR – care fac parte integrantă din acest
Regulament; UTR – este o reprezentare convenŃională cuprinzând o zonă a
teritoriului construit sau construibil cu o funcŃiune predominantă, omogenitate
funcŃională, caracteristici morfologice unitare, sau pentru care sunt necesare PUZ
sau PUD.
3.6.
-

Prezentul Regulament de urbanism este structurat astfel :
Reguli privind modul de ocupare a terenului din extravilan
Reguli generale în intravilan
InterdicŃii, restricŃii sau condiŃionări de construire ce decurg din reglementări şi
norme în vigoare
Reguli specifice zonelor funcŃionale
Reguli specifice UnităŃilor Teritoriale de ReferinŃă (UTR)
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II.A–REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN
Terenurile din extravilan aflate în teritoriul administrativ al Comunei CORBU, în
sensul prezentului regulament se împart în următoarele categorii :
terenuri agricole
Lacul Corbu
drumurile DJ 226, Dc 83, Dc 85
traseele de linii electrice de înaltă şi medie tensiune
traseele majore de aducŃiune apă potabilă, canalizare
traseele conductelor de petrol şi gaze
grindul Chituc
terenul dintre grindul Chituc, Marea Neagră şi platforma teritorială
văile care debuşează în Lacul Corbu
carierele de calcar şi terenurile degradate prin exploatarea calcarului
terenurile aflate în zonele de protecŃie ale elementelor de mediu:
• RezervaŃia biosferei Delta Dunării
• SPA Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoe
• Zona costieră – conf. L.280/2003

Terenurile din extravilan adiacente la teritoriul administrativ al Comunei
CORBU- influenŃate de activităŃile din teritoriul comunei:
zona acvatică din Marea Neagră adiacentă teritoriului administrativ al
Comunei Corbu
Lacul Taşaul
∗ se încadrează la această categorie de reglementare:
a- terenurile agricole extravilane în prezent – ce îşi menŃin starea actuală şi în
etapa de perspectivă.
- se aplică reglementările de la cap.IIA-pct.1.1, 1.1.a, 1.1.b.
b- terenurile extravilane în prezent – propuse la introducere în intravilan
- se aplică reglementările de la UTR în care sunt cuprinse şi cele de la zona
funcŃională prevăzută în PUG; în aceste terenuri se poate construi numai după
aprobarea unui PUZ elaborat pentru întregul UTR.
- pentru terenurile ce se introduc în intravilan ca trupuri izolate se vor aplica
reglementările pentru zona funcŃională prevăzută în PUG.
c- terenurile extravilane în prezent – preconizate la extindere prin planul
strategic de dezvoltare al comunei Corbu (între Dc83, parcelel A552, A571,
limita extinsă a vetrei localităŃii Corbu şi incinta poligonului de tir al
Ministerului Apărării)
- construirea se poate face numai pe baza unui proiect în faza PUZ ce se elaborează
Ńinând seama de reŃeaua stradală preconizată şi de restricŃiile şi condiŃionările
determinate de reŃele edilitare.
1. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului, protejarea patrimoniului
natural şi construit şi a posibilităŃilor de evoluŃie urbanistică
1.1. La autorizarea construcŃiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole se respectă
prevederile art.3 din Regulamentul general de urbanism (RGU).
1.1.a- pe terenurile extravilane se poate construi în condiŃiile art.2 şi 4 din Legea
50/1991-completată; se acceptă executarea de anexe gospodăreşti ale exploataŃiilor
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agricole numai pentru terenuri cu suprafaŃa mai mare de 5.000mp, şi numai pe baza
dovezii utilizării terenului ca exploataŃie agricolă.
1.1.b- parcelările de teren agricol în loturi sub 2000mp se vor face cu căi de acces
din drumul public cu lăŃimea minimă de 10m.
1.2. Pentru suprafaŃa Lacului Corbu şi pentru zona adiacentă se vor respecta
prevederile Legii 107/1996 (modificată şi completată cu Legea 310/2004), inclusiv
prin delimitarea zonei cu lăŃimea de 5m în care se pot executa lucrări numai cu avizul
CN AR DADL.
1.3. În mare, în zona adiacentă malului corespunzător comunei Corbu se interzice
deversarea de ape neepurate; lucrările de orice natură inclusiv cele ce privesc
protecŃia plajei, a malului se vor face fundamentate pe studii de specialitate.
1.4. În zonele cu faleză înaltă taluzările se fac astfel încât să asigure protecŃie la
eroziune a malului; în prima etapă se rezervă terenul necesar pentru realizarea
pantei optime, spaŃiul necesar efectuării lucrărilor corespunzătoare precum şi a
spaŃiului public adiacent (promenadă, belvedere, dotări) şi a posibilităŃii drenării
falezei.
1.5. Orice lucrare în siturile arheologice 166,175, 464, 465, 466, 467 (transpuse în
partea desenată a RLU-teritoriul administrativ) care necesită săpătură se va face cu
cercetare prealabilă din partea specialiştilor în arheologie şi se va solicita avizul
DirecŃiei JudeŃene de Cultură.
1.6. Terenurile aflate în RezervaŃia Biosferei Delta Dunării se supun reglementărilor
din Legea 82/1993.
1.7. În terenurile aflate în SPA (sit de protecŃie avifaunistică) Delta Dunării şi
Complexul Razim Sinoe – se aplică prevederile şi reglementările privind ReŃeaua
NATURA 2000.
1.8. Terenurile degradate prin exploatarea calcarului se vor amenaja pentru a fi
introduse în circuitul util ca spaŃii construibile sau în care se pot amplasa obiective
economice sau de interes public. Se va respecta limita de exploatare a carierelor de
calcar şi se vor ameliora tehnologiile de exploatare pentru mărirea randamentului de
utilizare a zăcămintelor.
1.9. Pe firul de vale al văilor orientate spre Lacul Corbu nu se vor executa construcŃii
sau amenajări ce pot duce la obturarea firului de vale, la reducerea debitului de
scurgere; pe partea finală a firului de vale se vor executa şanŃuri, casiuri pentru
preluarea debitului de apă din ploi. Se va evita construirea în zonele cu exces de
umiditate.
1.10. În teritoriul comunei Corbu există areale cu vestigii arheologice supuse
protecŃiei, specificate în Lista Monumentelor Istorice (aprobată cu Ordinul
2.314/2004 al ministrului culturii şi cultelor) la poziŃiile: 166 (parŃial), 175, 464, 465,
466, 467, delimitate în planşa scara 1:50.000.
Pentru construcŃiile şi lucrările de pe aceste areale care necesită săpături se cere ca
acestea să fie precedate de cercetare şi se va solicita avizul DirecŃiei JudeŃene de
Cultură.
1.11. Terenul dintre grindul Chituc, Marea Neagră şi platforma teritorială îşi va
menŃine în cea mai mare parte starea naturală.
1.12. Se interzice construirea în terenul cu lăŃimea de 50m de la linia apei – conf.
Legea 280/2003 –art.60
2. Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public
2.1. În teritoriul extravilan se vor executa numai acele construcŃii permise în Legea
50 /1991; Pentru siguranŃa acestora se va respecta Legea 10 / 1995 privind calitatea
în construcŃii .
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2.2
În terenul extravilan nu se vor executa lucrări şi nu se vor întreprinde acŃiuni
care să aducă atingere interesului public cu efecte asupra sănătăŃii, bunăstării,
confortului locuitorilor din vatra satelor şi din trupurile izolate, a locuitorilor din
localităŃile învecinate.
2.3
Autorizarea în zona drumurilor DJ226, Dc 83, Dc 85, se face conform art. 18
din RGU.
2.4. Autorizarea în zona liniei ferate se face conform art.20 din R.G.U.
2.4.1.În zona de protecŃie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
a) – amplasarea oricărei construcŃii, depozite de materiale sau înfiinŃarea de plantaŃii
care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare.
b) – efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren,
surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de
materiale de construcŃii sau care modifică echilibrul pânzei freatice.
∗ prin zona de protecŃie a infrastructurii feroviare se înŃelege fâşia de teren, indiferent de proprietar,
cu lăŃimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte şi de alta a căii
ferate.

2.4.2. în zona de siguranŃă a liniei ferate – 20m de o parte şi alta axului liniei feratese interzic orice fel de construcŃii sau amenajări altele decât cele necesare pentru
semnalizarea şi siguranŃa circulaŃiei, de conducere operativă a circulaŃiei trenurilor.
2.5. Se interzice executarea de construcŃii în zona de protecŃie a reŃelelor electrice de
înaltă tensiune (20 m de o parte şi alta) şi medie tensiune (6 m de o parte şi de alta).
2.6. În lungul traseelor de conducte de gaze se instituie zona de protecŃie de 20m de
o parte şi alta a conductei şi se respectă prevederile Normei tehnice din 07.11.2006
pentru proiectarea şi execuŃia conductelor de alimentare din amonte şi de transport
gaze naturale
2.7. În lungul traseelor de conducte de petrol se vor respecta condiŃiile din ND
3.915/1994 – tabel 3.1.2.3
2.8. În lungul traseelor de conducte de aducŃiune de apă potabilă, a conductelor de
canalizare se instituie o zonă de protecŃie de 10 m de o parte şi de alta a axului
conductei, în care se interzic construcŃiile, iar la conductele de distribuŃie zona de
protecŃie este de 3m.
2.9. Este obligatoriu avizul Statului Major General pentru orice construcŃie sau
lucrări care se execută la o distanŃă mai mică de 2 400 m faŃă de obiectivele speciale
situate în extravilan, şi pe o adâncime de 2 km de la linia apei Mării Negre.
II. B. REGULI GENERALE PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
DIN INTRAVILAN
1. Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii şi protejarea patrimoniului natural şi
construit
1.1.
GeneralităŃi.
1.1.1. Se vor promova lucrările şi acŃiunile care contribuie la ameliorarea condiŃiilor
de trai ale populaŃiei.
1.1.2. Se va respecta zonificarea teritorială a localităŃilor Ńinând seama de funcŃiunile
dominante stabilite şi de relaŃiile diverselor zone funcŃionale.
1.1.3. În teritoriul comunei Corbu, în terenuri cuprinse în intravilan sau propuse la
introducere în intravilan există areale cu vestigii arheologice supuse
protecŃiei, specificate în Lista monumentelor istorice (aprobată cu Ordinul
2.314/2004 al ministrului culturii şi cultelor) la poziŃiile: 166 (parŃial), 171, 172,
311. Aceste zone sunt transpuse în partea desenată- pe planşele scara
1:10.000; pentru construcŃiile şi lucrările de pe aceste areale care necesită
săpături se cere ca acestea să fie precedate de cercetare şi se va solicita
avizul DirecŃiei JudeŃene de Cultură.
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1.2.
InterdicŃii de construire.
1.2.1. În vatra localităŃii nu se vor amplasa activităŃi nocive, poluante sau care
constituie sursă de perturbare pentru vecinătăŃi, sau pentru ansamblul localităŃii.
1.2.2. Se interzice construirea în raza de protecŃie a liniilor electrice de înaltă
tensiune.
1.2.3. Se interzice construirea în raza de protecŃie a conductelor de aducŃiune apă
potabilă şi a conductei de ape uzate menajere.
1.2.4. Se interzice construirea în banda litorală cu lăŃimea de 50m de la linia apei,
sau măsurat la 10m în spatele crestei falezei amenajate, care constituie şi domeniul
public al statului.
1.3.
RestricŃii de construire, condiŃionări.
1.3.1. În toate zonele libere din vatra localităŃilor se va putea construi respectând
zonarea funcŃională din P.U.G. – planşa de reglementări urbanistice – zonificare
funcŃională, pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. – în terenurile semnalate în acest sens,
iar în rest prin autorizarea directă.
1.3.2. Se vor rezerva terenurile pentru rezolvarea circulaŃiei în localitate, prin
restricŃie pe ampriza propusă, inclusiv în zona de intersecŃie a străzilor principale.
1.3.3. În cadrul P.U.Z. sau P.U.D. ce se vor întocmi se vor respecta şi se vor rezerva
amplasamentele propuse pentru spaŃiile publice, dotări, instituŃii prevăzute în P.U.G.
2.
Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi apărarea interesului public.
2.1. GeneralităŃi
2.1.1. Activitatea de construire în localităŃi potrivit propunerilor din P.U.G. se va
desfăşura după cum urmează :
pe terenurile libere din zona de locuit în loturi (curŃi)
prin restructurarea fondului existent degradat fizic sau moral
prin renovarea sau extinderea fondului construit existent
prin schimbarea de destinaŃie
pe terenurile libere din intravilanul existent, parcelate ca terenuri agricole sau
nu, ce devin construibile în urma aprobării de proiecte în faza P.U.Z. sau
P.U.D. pentru terenurile respective.
Pe terenurile libere introduse în intravilanîn vederea construirii.
2.1.2. Toate măsurile urbanistice vor avea ca scop confortul general şi binele public.
2.1.3. Firul văiilor care străbat localitatea Corbu se vor amenaja ca spaŃiu verde, iar
traseul pârâului Corbu se va amenaja prin mărirea secŃiunii de scurgere (adîncire,
pereierea malurilor). Se va întreŃine firul de vale astfel încât să nu se micşoreze
secŃiunea de scurgere.
2.1.4. Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale prin rigole şi şanŃuri
stradale în toate cele trei localităŃi.
2.2
InterdicŃie de construire.
2.2.1. Se interzice construirea de locuinŃe în distanŃa de 50 m de la limita cimitirelor.
2.2.2. Se interzice construirea în zona de mal în care este activ fenomenul de
eroziune şi în cel care se rezervă pentru amenajarea unei faleze taluzate şi a altor
lucrări de protecŃie a malului, inclusiv a unui pietonal în lungul malului Lacului Corbu.
2.2.3. Se interzice construirea în terenul cu lăŃimea de 5m de la malul Lacului Corbu.
2.3. RestricŃii de construire, condiŃionări.
2.3.1. La construcŃiile aliniate la trotuar se interzice ocuparea spaŃiului public cu
trepte,trape, rampe; dacă acestea sunt necesare vor fi rezolvate în terenul propriu.
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2.3.2. La intersecŃii construcŃiile şi împrejmuirile se vor realiza cu o teşitură care
poate fi în linie dreaptă sau curbă, pentru a asigura vizibilitatea în circulaŃie.

2,0 m

2.3.3. Pe străzile principale – cu spaŃii publice la parter (comerŃ, servicii) înălŃimea
parterului va fi uniformă – de 3,50 m, cu cota pardoselii la cel mult 0,50 m peste cota
terenului. Fac excepŃie cazurile determinate de particularităŃile terenului.
2.3.4. Materialele publicitare şi de reclamă vor fi amplasate astfel încât să nu
perturbe condiŃiile de circulaŃie rutieră şi pietonală, mai ales în zona intersecŃiilor, şi
să nu obtureze vederile spre elementele cu valoare peisagistică.
2.3.5. Terenurile propuse la construire prin parcelări devin construibile după
executarea lucrărilor tehnico-edilitare care asigură condiŃiiile sanitare de funcŃionare:
almentare cu apă, canalizare, accese carosabile, alimentare cu energie electrică.
În acest fel se respectă şi prevederea Legii 280/2003 – pentru aprobarea şi
modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere – cu
referire la obligaŃia de evacuare a apelor uzate menajere în reŃea de canalizare,
dotată cu staŃie de epuraŃie - conf. art.28(2).
2.3.6. Construirea în terenul din zona adiacentă Lacului Corbu se va putea face după
delimitarea limitei lacului, a zonei de protecŃie a lacului şi după trasarea pietonalului
de pe mal.
2.3.7. Se interzice construirea în zona de siguranŃă aferentă poligonului de artilerie,
zonă delimitată pe planul la scara 1:50.000
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II C - INTERDICłII, RESTRICłII SAU CONDIłIONĂRI CE DECURG DIN
REGLEMENTĂRI ŞI NORME ÎN VIGOARE.
1. Se va solicita avizul M.Ap.N., M.I. şi S.R.I. :
- pentru P.U.Z. şi P.U.D. la obiective situate în afara localităŃilor.
2. Se vor realiza cu avizul Statului Major General lucrările cuprinse în lista aprobată
cu HGR. 60 / 1996 :
silozuri şi depozite cerealiere cu capacităŃi ce depăşesc 15 tone.
alte categorii de depozite cu capacităŃi mai mari de 5000 mc; depozitele
industriale de toate categoriile.
staŃii PECO
conducte magistrale de orice fel, aeriene sau subterane
drumuri publice ce se construiesc sau se modenizează
căi ferate ce se construiesc sau se dezvoltă
poduri, bazine portuare, cheiuri, dane şi lucrări hidrotehnice aferente
3. Autorizarea executării construcŃiilor de locuinŃe noi, indiferent de natura proprietăŃii
sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigenŃelor minimale prevăzute
în anexa nr.1 la Legea nr. 114 / 1996 (legea locuinŃei).
4. – Conform Ordinului 47 / 1996 al Ministrului Transporturilor :
٠ lucrările edilitare se amplasează, de regulă, în afara părŃii carosabile a drumului
sau în galerii vizitabile.
٠ la ampalsarea instalaŃiilor în sistem izolat sau combinat se va avea în vedere
următoarea ordine de preferinŃă :
sub zonele verzi
sub insulele de dirijare a circulaŃiei
sub trotuare sau alei pentru ciclişti
distanŃele de la marginea părŃii carosabile până la trunchiurile de arbori şi
arbuşti trebuie să fie de minim 1,0 m
5. DistanŃele minime de protecŃie sanitară conform Ordinului 536/1997 al Ministerului
SănătăŃii, dintre zonele protejate (locuinŃe, dotări social – culturale) şi unităŃi care
produc discomfort şi unele riscuri sanitare sunt :
- Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 de capete
...
200 m
- Ferme şi îngrăşătorii de taurine, peste 500 de capete
...
500 m
- Ferme de păsări, până la 5.000 de capete
...
500 m
- Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale
... 1.000 m
- Ferme de ovine
...
100 m
- Ferme de porci, până la 2.000 de capete
...
500 m
- Ferme de porci între 2.000-10.000 de capete
... 1.000 m
- Complexe de porci cu peste 10.000 de capete
... 1.500 m
- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale
...
100 m
- Abatoare, târguri de vite şi baze de recepŃie a animalelor
...
500 m
- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală
... 300 m
- Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcŃie de mărimea
unităŃilor zootehnice deservite
... 500 m
- Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin
... 1.000 m
- Cimitire de animale, crematorii
... 200 m
- StaŃii de epurare a apelor uzate orăşeneşti
... 300 m
- Paturi de uscare a nămolurilor
... 300 m
- Depozite controlate de reziduuri solide
... 1.000 m
- Autobazele serviciilor de salubritate
... 200 m
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport
... 50 m
- Cimitire
... 50 m.
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6. – Primăria poate intra în posesia unor terenuri prin căile admise de lege :
cumpărare
confiscare (pentru cazurile prevăzute de lege)
expropriere ( pentru cazurile prevăzute de lege)
preluare a terenurilor rămase fără proprietar (decedaŃi fără moştenitori,
nedeclarate, nerevendicate)
donaŃii
schimburi
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III. REGULI SPECIFICE ZONELOR FUNCłIONALE
1. Zonele funcŃionale
1.1. DefiniŃie: terenul intravilan în care predomină o funcŃiune urbană cu caracteristici
comune
1.2. Din analiza situaŃiei existente şi a propunerilor de evoluŃie în următorii 10-15 ani
au rezultat următoarele zone funcŃionale :
L - locuinŃe individuale în loturi (clădiri P÷ P+2)
Lb - locuinŃe colective în blocuri
D - dotări, instituŃii publice şi servicii de interes general
TL - preponderent turistic (turism, locuire, agroturism)
A - centre de producŃie agricolă, zootehnică, piscicolă
I - industrie mică, servicii, depozitare, baze de producŃie pentru construcŃii
P - industrie petrochimică
C
- cariere (extracŃie, prelucrare)
V - spaŃii verzi, sport, agrement, protecŃie
G - gospodărie comunală
E - echipamente tehnico-edilitare
CT - circulaŃie, transporturi
M - teren cu destinaŃie specială
Pj - plaja
1.3. GeneralităŃi : Zonele funcŃionale au fost stabilite prin planşa de reglementări
urbanistice – zonificare funcŃională din cadrul Planului Urbanistic General, în care
este indicată funcŃiunea urbanistică predominantă a acestor zone.
1.4.
Reguli generale :
1.4.1. ConstrucŃiile şi amenajările cu alte destinaŃii, complementare sau diferite în
raport cu funcŃiunea dominantă a zonei respective, nu trebuie să creeze incomodări
sau disfuncŃionalităŃi, asigurându-se măsurile de protecŃie şi integrarea lor în
structura urbanistică stabilită prin P.U.G.
1.4.2. Se interzice realizarea construcŃiilor sau amenajărilor având funcŃiuni
incompatibile cu zonificarea propusă prin PU.G.
1.4.3. Se interzice realizarea şi aşezarea de mobilier urban – standuri comerciale,
chioşcuri, amenajări diverse – pe amplasamente care stânjenesc circulaŃia pietonală
şi afectează estetica localităŃii.
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ZONA FUNCłIONALĂ – LOCUINłE INDIVIDUALE ÎN LOTURI (L)
Cap. 1 – GeneralităŃi :
1.1. Definirea zonei : Zona ocupată cu locuinŃe individuale amplasate în loturi, cu
regim de înălŃime P÷P+2, inclusiv construcŃiile de cazare turistică de tip vilă,
pensiune, minihotel.
1.2
FuncŃiunea dominantă : locuire
1.3
FuncŃiuni complementare admise :dotări şi servicii specifice zonei de locuit :
Şcoli, grădiniŃe, ateliere de reparaŃii şi întreŃinere, comerŃ, servicii, spaŃii verzi, spaŃii
cu funcŃiuni turistice (cazare permanentă sau sezonieră, alimentaŃie, agrement,
divertisment)
1.4. POT. maxim : în loturi cu locuinŃe - 30 % (conform Regulamentului General de
Urbanism – RGU – anexa 2 – zona rurală).
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi,
servicii, situate în zona de locuit: 70%
1.5. CUT. maxim : în loturi pentru locuinŃe –0,90
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi,
servicii, situate în zona de locuit: 1,4
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise : de locuire, turism.
2.2. Utilizări permise cu condiŃii : activităŃi de producŃie, ateliere, servicii, întreŃinere
cu condiŃia ca aceasta să se desfăşoare în interiorul loturilor şi fără a constitui
sursă de disconfort sau poluare pentru vecini.
În zonele cu lotizare urbanistică existentă, pe terenurile neconstruite se poate
construi cu autorizare directă, respectând regimul de înălŃime din zonă ( P ÷ P+2)
şi alinierea din loturile vecine, sau în conformitate cu prevederile din planul
urbanistic de detaliu sau zonal pe baza căruia s-a făcut lotizarea.
2.3 InterdicŃii temporare :
În zonele rezultate din introducerea în intravilan a unor terenuri parcelate agricol
prin aplicarea Legii 18/1991 în care se propun locuinŃe se va putea construi
numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat conform legii.
2.4. InterdicŃii permanente :
Se interzice orice activitate care poate constitui perturbare a confortului de locuire
permanentă şi sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranŃa şi
sănătatea locuitorilor.
Cap.3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1.Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
- Amplasamentul clădirilor noi, inclusiv retragerea faŃă de stradă, în zona de locuinŃe
existente, va Ńine seama de cadrul construit existent, de construcŃiile învecinate
situate de aceeaşi parte a străzii.
- Retragerea faŃă de aliniament (limita lotului spre stradă) va fi minim 3m, maxim 6m.
- Retragerile vor putea fi mai mari în loturile de la intersecŃie de străzi, în lungul unei
străzi curbe sau oriunde se pun probleme de vizibilitate sau de păstrare a vegetaŃiei
existente.
- FaŃă de vecinii alăturaŃi se permite un decalaj ± 2 m faŃă de aceştia a faŃadei
paralele cu strada.
- Aceste reguli se aplică corpului de clădire principal; balcoanele, scările închise
sau nu, sasurile de intrare, ieşindurile acoperişului nu se iau în considerare în limita
de 1 m, cu excepŃia aşezării la aliniament.
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- În cazul terenurilor cu adâncime mare, depăşind 15 m care permit implantarea în
zona din spate a celei de-a doua construcŃii, toate regulile de aliniere privesc numai
prima clădire.
- Loturile situate la intersecŃia a două străzi vor avea colŃul teşit, din motive de
vizibilitate rutieră, corelat cu raza de curbură a străzii (min.5,50 m).
- Pe aceeaşi proprietate, construcŃiile separate trebuie să fie amplasate unele în
raport cu celelalte la o distanŃă de peste 4 m
- Două construcŃii de locuit nealăturate trebuie să fie amplasate unul în raport cu
celălalt la o distanŃă cel puŃin egală cu înălŃimea clădirii mai înalte.
- Dacă există două construcŃii separate din care una este locuită şi cealaltă cu altă
folosinŃă, cu înălŃime mai mare de 4 m, înălŃimea acesteia din urmă determină
distanŃa minimă dintre cele două clădiri.
- Clădirile care au altă funcŃiune decât cea de locuit -în întregime sau numai la parter(cu funcŃiuni de interes public: comerŃ, servicii meşteşugăreşti, servicii intelectuale)
se vor putea amplasa lipit de aliniament, sau cu o retragere care să permită
amenajarea unei terase; în această situaŃie trebuie asigurat accesul la
parcarea/gararea auto în curtea din spate.
3.1a. Amplasarea clădirilor în raport cu limitele de separare dintre loturi :
- Se va prefera construirea locuinŃelor adiacent la una din limitele laterale,
eventual cuplat cu construcŃia învecinată.
- În cazul construirii în sistem izolat locuinŃele se vor amplasa respectând codul civil
–referitor la vederea către vecin (minim 1,90m-la peretele cu fereastră sau 0,60m la
perete cu vedere piezişă) şi picătura de apă de pe acoperiş şi având cel puŃin pe una
din părŃile laterale o distanŃă liberă de 3m faŃă de limita lotului.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- ConfiguraŃia lotului şi aşezarea construcŃiilor în lot vor fi în aşa fel încât să permită
accesul pietonal şi auto în interiorul lotului.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară:
- LocuinŃele din loturile individuale vor fi racordate la reŃeaua de electricitate, de apă
potabilă şi la reŃeaua de canalizare. Pentru încălzirea şi prepararea apei calde se vor
folosi centralele termice individuale sau sobele cu combustibili lichizi sau solizi.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
- Loturile vor avea frontul la stradă de minim 8 m pentru clădiri înşiruite sau 12 m
pentru clădiri cuplate sau izolate.
- Forma lotului va fi cât mai aproape de forma rectangulară şi va permite realizarea
unei construcŃii de locuit sau de cazare turistică în condiŃii optime.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- Fiecare lot îşi va rezolva necesităŃile de parcare în incinta proprie pe suprafaŃă
deschisă, acoperită sau închisă (garaj); garajul va fi înglobat în clădirea locuinŃei sau
adosat acesteia; se va prevedea minim un loc de parcare sau garare pentru fiecare
apartament.
- Împrejmuirile noi vor Ńine seama de materialele şi înălŃimea vecinătăŃilor, fără a
depăşi înălŃimea de 1,80 m
- În cazul lotizărilor noi, gardurile spre stradă se vor realiza unitar ca înălŃime şi
materiale folosite.
Cap. 4 – Alte reglementări şi prescripŃii :
4.1. Se pot defini alte reguli în următoarele cazuri :
- atunci când e recunoscută imposibilitatea de a construi după regulile din prezentul
regulament.
- atunci când adaptările sau modificările sunt recunoscute ca justificate prin calitatea
urbanistică şi arhitecturală a propunerii.
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- Atunci când pe terenurile alăturate de o parte şi de alta există construcŃii realizate
altfel decât regulile stabilite în prezentul regulament .
4.2. ConstrucŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit pot acoperi 70% din suprafaŃa parcelei pornind de la
aliniament, oricare ar fi adâncimea lotului, cu condiŃia de a respecta regimul de
înălŃime impus în zonă, de a nu crea discomfort în vecinătăŃi, de a asigura necesarul
de parcare/garare în propria incintă şi de a nu perturba circulaŃia rutieră şi pietonală.
4.3. Aspectul exterior :
arhitectura - Sunt interzise construcŃiile menite să aducă atingere caracterului sau
interesului zonelor învecinate, ale sitului, ale peisajului localităŃii.
Ca regulă generală, toate construcŃiile noi vor trebui, prin arhitectură şi
proporŃii, să fie compatibile cu cadrul construit. Acelaşi lucru este valabil şi pentru
modificări şi extinderi la construcŃii existente.
faŃadele - se vor finisa cu materiale durabile şi se vor păstra în stare bună; ori de
câte ori apar deteriorări ale faŃadelor, mai ales cele orientate spre stradă, acestea vor
fi remediate în cel mai scurt timp.
acoperişurile – pot fi în terasă sau cu şarpantă; în acest sens se va Ńine seama de
integrarea în vecinătăŃi; Se va prefera acoperişul în pantă.
Panta acoperişurilor va fi de maxim 70 % (35°).
Materialele de învelitoare vor fi: Ńigla, olana, tabla zincată, Ńigla metalică.
Se interzic acoperişurile cu şiŃă, şindrilă sau alte materiale ce contrazic
specificul zonei.
Se va urmări ca prin arhitectura acoperişului să se realizeze unul din
elementele de specific local.Se vor evita înălŃimile abuzive.
împrejmuirile - se pot face cu gard ce respectă ca material şi înălŃime caracterul
celor din vecinătate şi nu vor depăşi 1,80 m înălŃime, decât în cazuri în care se
demonstrează necesitatea.
- în cazul zonelor noi pentru locuinŃe se va urmări ca la străzile principale să se
realizeze garduri unitare ca material, înălŃime şi tratare (materiale de construcŃie,
înălŃime soclu)
portalurile şi porŃile - vor fi cât mai simple posibil şi în armonie cu restul împrejmuirii.
cofretele pentru telefonie şi electricitate - vor fi încastrate cât mai discret în peretele
construcŃiei sau în volumul împrejmuirii.
antenele de televiziune – nu vor parazita faŃadele spre stradă.
platforma pentru gunoi a fiecărei gospodării va fi astfel amplasată încât să permită
evacuarea rapidă şi fără să creeze disconfort vecinilor, cu posibilitatea colectării în
pubele pe sortimente reciclabile.
4.4. În zonele de extindere se va realiza în prealabil echiparea tehnico-edilitară şi
reŃeaua de străzi.
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__________________________________________________________________
ZONA FUNCłIONALĂ – LOCUINłE COLECTIVE ÎN BLOCURI – ( Lb )
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei : terenul ocupat de locuinŃele colective în blocuri – cu regim
minim P+1 etaje.
1.2. FuncŃiunea dominantă : locuire colectivă.
1.3. FuncŃiuni complementare admise:. comerŃ, dotări, servicii şi instituŃii publice.
1.4. POT. maxim :
- 30 % - pentru clădiri de până la 5 niveluri (P+4 etaje)
1.5. CUT maxim: 1,2
Cap. 2 - Utilizare funcŃională.
2.1. Utilizări permise : de locuire.
2.2. Utilizări permise cu condiŃii : comerŃ, servicii, dotări de interes public la parterul
clădirilor amplasate la străzile principale cu condiŃia ca acestea să nu fie sursă de
disconfort sau poluare pentru celelalte funcŃiuni, în primul rând pentru locuire.
2.3. InterdicŃii temporare : fără obiect .
2.4. InterdicŃii permanente : se interzic acele utilizări care pot genera disconfort sau
noxe.
Cap. 3. CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii .
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
- clădirile tip bloc care au funcŃiuni publice la parter se vor amplasa lipit de limita
dinspre stradă sau cu o retragere maximă de 3m.
- clădirile tip bloc utilizate în întregime pentru locuire se vor amplasa în lot astfel încât
să se respecte condiŃiile din codul civil şi să permită desfăşurarea funcŃiunilor anexă
în bune condiŃii şi la capacităŃile prevăzute de norme: parcare, loc de joacă pentru
copii, platformă gospodărească, accese.
- clădirile tip bloc se vor amplasa faŃă de alte clădiri de locuit la distanŃe care să elimine
posibilitatea perturbării şi disconfortului, mai ales în ceeace priveşte însorirea acestora.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
Fiecare clădire va avea asigurată posibilitatea accesului carosabil şi pietonal cu
legături la trama stradală, fără a perturba alte zone sau funcŃiuni. Se acceptă numai
acces pietonal dacă există posibilitatea ca acesta să poată fi folosit la necesitate de
mijloacele auto : ambulanŃă, pompieri.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
Toate clădirile vor avea asigurat racordul la reŃelele tehnico-edilitare: apă, canalizare,
electricitate. Alimentarea cu căldură şi apă caldă se poate face din centralele termice
de bloc (cu sisteme acceptate tehnic).
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
- Terenul pe care se amplasează clădirile colective trebuie să aibă o suprafaŃă
suficientă care să permită desfăşurarea tuturor necesităŃilor locuitorilor: accese, locuri
de joacă pentru copii, parcări, servicii, echipare edilitară.
3.5.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- se va prevedea câte un loc de parcare pentru fiecare apartament
- se permite împrejmuirea cu gard viu
- tot terenul neocupat cu clădiri, platforme şi amenajări se va amenaja ca spaŃiu verde.
Cap.4 - Alte reglementări şi prescripŃii :
4.1. La blocurile existente se prevăd următoarele reglementări particulare :
- Aspectul faŃadelor se va ameliora prin finisaje de calitate.
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- Se pot executa acoperişuri în pantă în mod unitar la blocurile de acelaşi tip ; din
tablă, sau Ńiglă, mascate sau nu; Aceste acoperişuri se vor executa astfel încât
scurgerea apei să nu afecteze faŃadele.
- Garajele se vor realiza grupat şi unitar fără a afecta zonele verzi existente sau
celelalte zone de interes general; garajele care nu se conformează acestei prevederi
vor fi demolate.
- Se instituie o servitute privind aspectul pentru blocurile cu faŃade identice; ca
urmare se rezervă posibilitatea de a interveni asupra acestora prin adăugiri, extinderi
privind ameliorarea locuirii, a formelor arhitecturale pentru a rupe monotonia
ansamblului.
4.2. Aspectul exterior
- acoperişurile – vor fi de preferat cu şarpantă şi cu învelitori din Ńiglă sau tablă, cu
panta de până la 70 %; Se pot folosi şi alte materiale, cu condiŃia tratării unitare a
ansamblurilor de blocuri.
- antene TV – se vor amplasa numai pe terasă sau în/pe acoperiş; Se interzice
amplasarea antenelor TV de orice fel pe faŃadele blocurilor.
- platforma de gunoi se va amplasa pentru fiecare bloc sau pentru grupuri de blocuri
astfel încât să se asigure accesul carosabil al maşinilor serviciului de salubritate şi
distanŃa minimă de 10 m faŃă de orice bloc, şi de maxim 100 m de la orice intrare de
bloc.
Platforma va fi închisă cu zidărie sau vegetaŃie şi va trebui să fie racordată la sursa
de apă, cu posibilitatea colectării deşeurilor pe categorii reciclabile

S.C. PRO URBA s.r.l • pr.nr. 9/2006• Comuna CORBU • 20 •

P.U.G.•REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

ZONA FUNCłIONALĂ – DOTĂRI, INSTITUłII PUBLICE ŞI SERVICII DE INTERES
GENERAL ( D )
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei: terenul ocupat de instituŃiile publice şi serviciile de interes
general inclusiv terenul aferent acestora.
Din această categorie fac parte :
- instituŃiile administrative (tip a)
- instituŃiile financiar – bancare, asigurări, agenŃii imobiliare (tip a)
- instituŃiile culturale (tip a)
- servicii intelectuale (tip a) – cabinete medicale, de avocatură, notariat,
- instituŃiile de sănătate (tip b): sanatoriu, spital, preventoriu
- instituŃiile de învăŃământ (tip b)
- instituŃiile de cult (tip b)
1.2. FuncŃiunea dominantă : de servire publică
1.3. FuncŃiuni complementare: comerŃ, alimentaŃie publică
În zonele de tip b (pentru sănătate, învăŃământ) care au incinte proprii se exclud alte
funcŃiuni.
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise :
În subzona de tip a) – utilizările sunt nediscriminatorii pentru instituŃii, comerŃ, servicii.
În zona de tip b) – utilizarea este exclusivă pentru funcŃiunea de destinaŃie.
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări :
Utilizarea pentru locuire se face la etajele superioare a unor clădiri care au la parter
utilizări publice (comerŃ, alimentaŃie publică, servicii intelectuale).
2.3. InterdicŃii permanente :
Se interzice orice altă utilizare decât cea stabilită prin P.U.G.
Cap.3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
ConstrucŃiile din subzona a) se vor amplasa astfel :
- clădirile cu funcŃiuni de interes public, mai ales cele comerciale şi cele pentru
alimentaŃie publică situate la străzi principale, în zone de trafic pietonal intens
(specificate în PUG), se vor construi în front continuu şi aliniat la trotuar.
La construcŃiile aliniate la trotuar se interzice ocuparea spaŃiului public cu trepte,
trape, rampe; dacã acestea sunt necesare vor fi rezolvate în terenul propriu.
- cu retragere de la trotuar, ca accent urbanistic de marcare a importanŃei clădirii – în
cazul clădirilor administrative, culturale sau de cult, mai ales în situaŃia în care trebuie
să asigure spaŃiu de parcare pentru personalul propriu şi pentru persoanele care
frecventează dotarea respectivă.
- cu retragere de până la 3m de la trotuar pentru a permite amenajrea unei terase
- cele din subzona b) se amplasează după necesităŃi funcŃionale.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
Orice obiectiv din această categorie va fi prevăzută cu acces auto şi pietonal.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
Toate construcŃiile instituŃiilor publice vor avea asigurate echiparea tehnico-edilitară :
Apă, electricitate, telefonizare, canalizare; încălzirea se va asigura din surse proprii .
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunea terenului şi construcŃiilor :
Forma şi dimensiunile terenului şi a clădirilor vor fi corespunzătoare funcŃiei;
- pentru dotările, serviciile şi instituŃiile unde există normative de dimensionare a
capacităŃilor, suprafeŃelor, se va Ńine seama de aceste norme (învăŃământ, sănătate);
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- tratarea arhitecturală, materialele utilizate, finisajele, regimul de înălŃime al clădirilor
vor răspunde la exigenŃele funcŃiei clădirii, a importanŃei acesteia şi cadrului construit
existent.
3.5.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- se va prevedea numărul de locuri de parcare dimensionat conform normelor pentru
personalul propriu şi pentru persoanele care frecventează instituŃia.
- se permite împrejmuirea cu gard viu, cu înălŃimea de cel mult 0,80m.
- tot terenul neocupat cu clădiri, platforme şi amenajări se va amenaja ca spaŃiu verde.
Cap.4 - Alte reglementări şi prescripŃii :
4.1.La clădirile existente se prevăd următoarele reglementări particulare :
- Aspectul faŃadelor se va ameliora prin finisaje de calitate.
4.2.Aspectul exterior şi conformarea clădirii: va fi în concordanŃă cu specificul
funcŃiei acestuia.
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___________________________________________________________________
ZONA FUNCłIONALĂ – PREPONDERENT TURISTICĂ-turism, locuire- (TL) Cap. 1 - GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei: zonele de extindere din partea de la nord de malul Lacului
Corbu şi din zonele adiacente la malul mării.
1.2. Tipuri de subzone :
- subzona de coexistenŃă a locuirii, a cazării turistice în construcŃii destinate acestui
scop (minihoteluri, vile) sau cu cazare de tip pensiune, a spaŃiilor pentru alimentaŃie,
servicii şi dotări pentru populaŃie şi turişti;
- subzona destinată turismului, organizată în sistem de tabără, de club turistic, sat de
vacanŃă, grupând într-o incintă partea de cazare, alimentaŃie, agrement, dotare şi
echipare.
1.3. FuncŃiunea dominantă: turism, locuire
1.4. FuncŃiuni complementare admise: complementare locuirii şi turismului (dotare,
comerŃ, servicii, echipare, agrement, alimentaŃie publică, terenuri de sport).
1.5. POT. maxim : 30%
1.6. CUT maxim: 0,90 (criteriul de bază va fi asigurarea necesarului de parcare în
propria incintă: 1loc parcare/ 2locuri cazare).
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise: locuire şi turism, inclusiv activităŃile complementare
2.2. Utilzări permise cu condiŃionări : fără obiect.
2.3. InterdicŃii temporare: fără obiect
2.4. InterdicŃii permanente :
Se interzice orice activitate care poate constitui perturbare a confortului de
locuire permanentă şi sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranŃa şi
sănătatea locuitorilor şi turiştilor.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
Pentru această zonă funcŃională se prevăd reglementări specifice pentru :
A . construcŃii de locuit sau/şi turistice în loturi individuale
B . dotări, construcŃii şi amenajări ce alcătuiesc unităŃi turistice complexe (tabere,
cluburi, sate de vacanŃă, hoteluri)
categoria A.
- ConstrucŃiile noi vor avea regimul de înălŃime P ÷ P+2.
- Retragerea faŃă de aliniament (limita lotului spre stradă) va fi minim 3m, maxim 6m.
- Retragerile vor putea fi mai mari în loturile de la intersecŃie de străzi, în lungul unei
străzi curbe sau oriunde se pun probleme de vizibilitate sau de păstrare a vegetaŃiei
existente.
- FaŃă de vecinii alăturaŃi se permite un decalaj ± 2 m faŃă de aceştia a faŃadei
paralele cu strada.
- Aceste reguli se aplică corpului de clădire principal; balcoanele, scările închise
sau nu, sasurile de intrare, ieşindurile acoperişului nu se iau în considerare în limita
de 1 m, cu excepŃia aşezării la aliniament.
- În cazul terenurilor cu adâncime mare, depăşind 15 m care permit implantarea în
zona din spate a celei de-a doua construcŃii, toate regulile de aliniere privesc numai
prima clădire.
- Loturile situate la intersecŃia a două străzi vor avea colŃul teşit, din motive de
vizibilitate rutieră, corelat cu raza de curbură a străzii (min.5,50 m).
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- Pe aceeaşi proprietate, construcŃiile disparate trebuie să fie amplasate unele în
raport cu celelalte la o distanŃă de peste 4 m
- Două construcŃii de locuit/cazare turistică nealăturate trebuie să fie amplasate unul
în raport cu celălalt la o distanŃă cel puŃin egală cu înălŃimea clădirii mai înalte.
- Dacă există două construcŃii separate din care una este locuită şi cealaltă cu altă
folosinŃă cu înălŃime mai mare de 4 m, înălŃimea acesteia din urmă determină
distanŃa minimă dintre cele două clădiri.
- Clădirile care au altă funcŃiune decât cea de locuit sau de cazare turistică -în
întregime sau numai la parter- (cu funcŃiuni de interes public: comerŃ, servicii
meşteşugăreşti, servicii intelectuale) se vor putea amplasa lipit de aliniament, sau cu
o retragere care să permită amenajarea unei terase; în această situaŃie trebuie
asigurat accesul la parcarea/gararea auto în curtea din spate.
categoria B.
- amplasamentul construcŃiilor se face Ńinând seama de înscrierea în cadrul
construit, la orientarea străzior adiacente, vederea spre elementul natural valoros
(mare, lacul Corbu), orientarea faŃă de punctele cardinale.
- regimul de înălŃime nu va depăşi P+4 etaje sau 15 m la cornişă.
- organizarea incintelor se va face pe baza unui proiect PUD.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- Toate loturile şi incintele funcŃionale vor avea asigurat accesul auto.
- ConfiguraŃia lotului şi aşezarea construcŃiilor în lot vor fi în aşa fel încât să permită
accesul pietonal şi auto în interiorul lotului.
3.3
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
- Toate construcŃiile pentru dotări, de locuit sau cu funcŃiune turistică vor fi racordate
la reŃeaua de electricitate, de apă potabilă şi la reŃeaua de canalizare. Pentru
încălzirea şi prepararea apei calde se vor folosi centrale termice individuale sau
sobele cu combustibili lichizi sau solizi.
3.4
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor.
- Loturile vor avea fronturile la stradă de minim 8 m pentru clădiri înşiruite sau 12 m
pentru clădiri cuplate sau izolate.
- Forma lotului va fi cât mai aproape de forma rectangulară şi va permite realizarea
unei construcŃii de locuit sau de cazare turistică în condiŃii optime.
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- Incintele cu funcŃiune turistică, loturile cu construcŃii de locuit sau de cazare
turistică îşi va rezolva necesităŃile de parcare în incinta proprie pe suprafaŃă
deschisă, acoperită sau închisă (garaj); garajul va fi înglobat în clădirea locuinŃei sau
adosat acesteia.
- Toate spaŃiile libere neconstruite din loturi, din incintele turistice complexe sau din
domeniul public se vor amenaja ca spaŃii verzi.
- Gardurile spre stradă se vor realiza unitar ca înălŃime şi materiale folosite, nu mai
înalte de 1,80 m.
toate structurile de cazare turistică vor fi prevăzute cu necesarul de parcaje
(conform RGU – 4 locuri parcare/10 locuri cazare la hoteluri şi 4-10 locuri
parcare/10 locuri cazare la moteluri)
Cap. 4 – Alte reglementări şi prescripŃii :
4.1. Se pot defini alte reguli în următoarele cazuri :
- atunci când e recunoscută imposibilitatea de a construi după regulile din prezentul
regulament.
- atunci când adaptările sau modificările la prezenta reglementare sunt recunoscute
ca justificate prin calitatea urbanistică şi arhitecturală a propunerii .
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- atunci când pe terenurile alăturate de o parte şi de alta există construcŃii realizate
altfel decât regulile stabilite în prezentul regulament.
4.2.Aspectul exterior :
arhitectura – Sunt interzise construcŃiile de natură să aducă atingere caracterului sau
interesului zonelor învecinate, ale sitului, ale peisajului localităŃii.
Ca regulă generală, toate construcŃiile noi vor trebui, prin arhitectură şi proporŃii, să
fie compatibile cu cadrul construit. Acelaşi lucru este valabil şi pentru modificări şi
extinderi la construcŃii existente.
faŃadele - se vor finisa cu materiale durabile şi se vor păstra în stare bună ; ori de
câte ori apar deteriorări ale faŃadelor , mai ales cele orientate spre stradă, acestea
vor fi remediate în cel mai scurt timp.
acoperişurile - pot fi cu terasă sau cu şarpantă; în acest sens se va Ńine seama de
integrarea în vecinătăŃi; Se va prefera acoperişul în pantă.
- Panta acoperişurilor va fi de maxim 70 %.
- Materialele de învelitoare vor fi : Ńigla, olana, tabla zincată, Ńigla metalică, stuf.
- Se interzic acoperişurile cu şiŃă, şindrilă sau alte materiale ce contrazic specificul
zonei.
- Se va urmări ca prin arhitectura acoperişului să se realizeze unul din elementele de
specific local - utilizarea stufului.
- Se vor evita înălŃimile abuzive.
portalurile şi porŃile - vor fi cât mai simple posibil şi în armonie cu restul împrejmuirii.
cofretele pentru telefonie şi electricitate - vor fi încastrate cât mai discret în peretele
construcŃiei sau în volumul împrejmuirii.
antenele de televiziune - nu vor parazita faŃadele spre stradă.
platforma pentru gunoi a fiecărei locuinŃe sau spaŃiu turistic va fi astfel amplasată
încât să permită evacuarea rapidă şi fără să creeze disconfort vecinilor; spaŃiul
prevăzut va corespunde exigenŃei colectării pe sortimente reciclabile.
∗Pentru construcŃiile ce se propun în zona RBDD se vor aplica prevederile din
„regulamentul cadru de urbanism care să asigure respectarea valorilor de peisaj şi
tradiŃiile arhitectonice locale în perimetrul RezervaŃiei Biosferei Delta Dunării”
4.2.

În zonele de extindere se va realiza în prealabil echiparea tehnico-edilitară şi
reŃeaua de străzi .
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__________________________________________________________________
ZONA FUNCłIONALĂ–CENTRE DE PRODUCłIE AGRICOLĂ, ZOOTEHNICĂ,
PISCICOLĂ (A)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei: terenul ocupat pentru activităŃi de producŃie agricolă, centre
agricole, centre de prelucrare primară a produselor agricole, centre zootehnice,
centre de mecanizare, cente piscicole (cherhanale, prelucrare peşte) .
1.2. Tipuri de subzone : - centre agricole (sedii unităŃi agricole)
- centre zootehnice (ferme zootehnice)
- staŃii de pompare
- construcŃii pentru irigaŃii şi îmbunătăŃiri funciare
- centre de prelucrare primară a produselor agricole
(abatoare, căşării, fabrici de mezeluri, mori, fabrici de nutreŃuri)
- centre piscicole (cherhanale, prelucrare peşte)
1.3. FuncŃiuni dominante : cele specifice
1.4. FuncŃiuni complementare admise : locuinŃe de serviciu
Cap. 2 - Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise : cele specifice destinaŃiei
2.2
Utilizări permise cu condiŃionări : - adăposturi şi remize pentru utilaje agricole
- adăposturi, grajduri, padocuri ptr.animale
- baze de furaje
2.2
InterdicŃii temporare: până la întocmirea unui P.U.D. (plan urbanistic de
detaliu) de organizare a incintei existente sau propuse.
2.3. InterdicŃii permanente : se va Ńine seama la amplasarea de incinte noi de
,,DistanŃele minime de protecŃie sanitară conform Ordinului 536/1997 al Ministerului
SănătăŃii” faŃă de zonele de locuit, dotări social-culturale, turism.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii : nu se pun probleme de
amplasare şi de retrageri în incinte agricole; organizarea incintelor se va face după
criterii tehnologice specificate în PUD (PUZ) pentru incinta respectivă.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii : se va asigura legătura
acestor incinte la drumurile publice precum şi la drumurile de exploatare agricolă
spre terenurile pe care le lucrează.
3.3.Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
- Incintele agricole trebuie racordate la reŃeaua electrică
- Alimentarea cu apă potabilă se va face din resurse proprii (puŃuri) sau prin
racordarea la reŃeaua publică.
- Încălzirea se va face din surse proprii, prin centrale termice sau sobe.
- Apele uzate menajere se vor evacua în reŃeaua de canalizare locală sau în
microstaŃii proprii de epurare; apele uzate tehnologice se evacuează în reŃeaua
locală după preepurare sau în microstaŃii proprii de epurare.
3.4.Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcŃiilor :
Dimensionarea terenurilor şi dispunerea construcŃiilor cuprinse în incinte se face
Ńinând seama de necesităŃile tehnologice şi în conformitate cu prevederile din PUD
(PUZ)
3.5.Reguli cu privire la amplasare de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- Parcajele pentru automobile şi celelalte mijloace de transport se vor face exclusiv
în interiorul incintelor
- Zonele libere din incintă vor fi amenajate cu spaŃii verzi ; pe conturul incintelor se
va prevedea plantaŃie înaltă.
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Cap. 4 – Alte reglementări şi prescripŃii :
4.1.Se pot defini alte reguli în următoarele cazuri :
- atunci când e recunoscută imposibilitatea de a construi după regulile din prezentul
regulament.
- atunci când adaptările sau modificările la prezenta reglementare sunt recunoscute
ca justificate prin calitatea urbanistică şi arhitecturală a propunerii .
- atunci când pe terenurile alăturate de o parte şi de alta există construcŃii realizate
altfel decât regulile stabilite în prezentul regulament.
- când specificul funcŃional determină alte reguli de amplasare şi conformare a
construcŃiilor şi amenajărilor.
4.2.Aspectul exterior :
arhitectura – Sunt interzise construcŃiile de natură să aducă atingere caracterului sau
interesului zonelor învecinate, ale sitului, ale peisajului localităŃii.
Ca regulă generală, toate construcŃiile noi vor trebui, prin arhitectură şi proporŃii, să
fie compatibile cu cadrul construit. Acelaşi lucru este valabil şi pentru modificări şi
extinderi la construcŃii existente.
faŃadele - se vor finisa cu materiale durabile şi se vor păstra în stare bună ; ori de
câte ori apar deteriorări ale faŃadelor, mai ales cele orientate spre stradă, acestea vor
fi remediate în cel mai scurt timp.
acoperişurile - pot fi cu terasă sau cu şarpantă; în acest sens se va Ńine seama de
integrarea în vecinătăŃi; Se va prefera acoperişul în pantă.
- Panta acoperişurilor va fi de maxim 70 %.
- Materialele de învelitoare vor fi : Ńigla, olana, tabla zincată, Ńigla metalică, stuf.
- Se interzic acoperişurile cu şiŃă, şindrilă sau alte materiale ce contrazic specificul
zonei.
- Se va urmări ca prin arhitectura acoperişului să se realizeze unul din elementele de
specific local.
- Se vor evita înălŃimile abuzive.
portalurile şi porŃile - vor fi cât mai simple posibil şi în armonie cu restul împrejmuirii.
cofretele pentru telefonie şi electricitate - vor fi încastrate cât mai discret în peretele
construcŃiei sau în volumul împrejmuirii.
antenele de televiziune - nu vor parazita faŃadele spre stradă.
platforma pentru gunoi a fiecărei locuinŃe sau spaŃiu turistic va fi astfel amplasată
încât să permită evacuarea rapidă şi fără să creeze disconfort vecinilor.
4.3. În zonele de extindere se va realiza în prealabil echiparea tehnico-edilitară şi
reŃeaua de străzi .
4.4. RelaŃia cu alte reglementări: amplasarea în cadrul localităŃii a incintelor de la
această zonă funcŃională se va face Ńinând seama de prevederile normativului sanitar
referitor la distanŃa faŃă de zona de locuit.
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ZONA FUNCłIONALĂ – INDUSTRIE MICĂ, PRODUCłIE, SERVICII, DEPOZITE (I)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1 Definirea zonei: În această zonă se află activităŃi de producŃie industrială,
artizanală, mică industrie, ateliere de reparaŃii şi întreŃinere, baze de construcŃii,
depozite de materiale, depozite de materiale de construcŃii.şi de bunuri de larg
consum care împreună cu alte activităŃi similare formează o suprafaŃă semnificativă a
comunei,
1.2. Tipuri de subzone : subzonele funcŃionale se pot diferenŃia astfel :
- după felul activităŃii :
- producŃie industrială
- ateliere de întreŃinere şi reparaŃii, baze de construcŃii
- depozite
- după impactul asupra vecinătăŃilor şi a zonelor sensibile :
- nenocive
- nocive (surse de poluare a aerului, apei sau solului)
1.3. FuncŃiunea dominantă : producŃie industrială, servicii, depozite.
1.4. FuncŃiuni complementare admise : nu sunt admise alte funcŃiuni.
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1 . Utilizări permise : conform funcŃiunii de destinaŃie
2.2 . Utilizări permise cu condiŃionări : nu
2.3 . InterdicŃii temporare : nu
2.4 . InterdicŃii permanente :
- se interzic activităŃile care produc poluarea aerului, apei, solului.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
Se interzice amplasarea de activităŃi de producŃie în zona în care pot constitui sursă
de perturbare sau disconfort pentru alte funcŃiuni.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- UnităŃi care generează un mare volum de trafic rutier se vor amplasa astfel încât să
se asigure legătura cât mai directă la arterele rutiere de acces în zonă, la arterele
rutiere teritoriale, la staŃia CF.; se va evita ca această legătură să traverseze alte
zone funcŃionale;
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
- UnităŃile din această zonă vor fi asigurate cu echipare edilitară care să le satisfacă
necesarul de apă, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice în reŃeaua de
canalizare a localităŃii sau în microstaŃie de epuraŃie proprie, electricitate.
Alimentarea cu căldură se va putea asigura din instalaŃii proprii .
- ActivităŃile care produc ape uzate cu caracteristici diferite de cele prevăzute în
Normativul privind condiŃiile de evacuare a apelor uzate în reŃelele de canalizare ale
localităŃilor (indicativ NTPA-002/2002) vor fi supuse în prealabil preepurării.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunea terenului şi construcŃiilor :
- Forma şi dimensiunile terenului vor corespunde cerinŃelor tehnologice din momentul
execuŃiei precum şi pentru eventuale extinderi; rezervarea pentru extinderi va fi
justificată ca şi pentru faza iniŃială.
- Din considerente de economie de teren procentul de ocupare al terenului (POT)
va fi cel din regulamentul general de urbanism şi din STAS –urile specifice.
- ConstrucŃiile din incintă, pentru activităŃile principale cât şi pentru funcŃiunile anexă
se vor amplasa comasat; excepŃiile se acceptă din motive tehnologice sau de
securitate.
3.5.Reguli cu privire la amplasare de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :

S.C. PRO URBA s.r.l • pr.nr. 9/2006• Comuna CORBU • 28 •

P.U.G.•REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

- SpaŃiile libere din incintele de producŃie, pe cât posibil, vor fi amenajate ca spaŃii
verzi cu rol de protecŃie;
- Toate spaŃiile de parcare necesare pentru personal, pentru vizitatori sau dictate de
necesităŃi tehnologice se vor amenaja în interiorul incintei;
- Se pot amenaja spaŃii de parcare comune pentru mai multe unităŃi de producŃie,
amplasate pe teren domeniu public concesionat de la Primărie sau care aparŃine
acestor unităŃi sau uneia din ele.
- Împrejmuirile se vor face din materiale durabile, de preferinŃă opace; spre stradă
pot fi şi de tip transparent (grilaje) dacă activitatea are loc numai în clădire;
împrejmuirile se vor face pe tot conturul terenului unităŃii.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
- UnităŃile existente cu un coeficient slab de utilizare al terenului, cu activitate mai
redusă decât cea pentru care a fost proiectată se vor reanaliza în cadrul unor
proiecte în faza P.U.Z. sau P.U.D. în vederea măririi gradului de utilizare a terenului.
- Zonele de extindere vor fi racordate la reŃelele tehnico-edilitare care să corespundă
necesităŃilor tehnologice.
Coşurile de fum vor avea înălŃimea care să permită dispersia fumului şi a gazelor la
concentraŃii sub limita admisibilă prevăzută în norme.
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ZONA FUNCłIONALĂ – INDUSTRIE PETROCHIMICĂ (P)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1 Definirea zonei: În această zonă se află activităŃi de producŃie industrială de
prelucrare a produselor petroliere.
1.2. Tipuri de subzone : subzonele funcŃionale se pot diferenŃia astfel :
- după felul activităŃii : - depozitare
- bază de exploatare petrol din Marea Neagră (PETROMAR)
- după impactul asupra vecinătăŃilor şi a zonelor sensibile :
- nenocive
- nocive (surse de poluare a aerului, apei sau solului)
1.3. FuncŃiunea dominantă : producŃie industrială-prelucrare produse petroliere,
Depozitare, bază exploatare petrol din Marea Neagră.
1.4. FuncŃiuni complementare admise : nu sunt admise alte funcŃiuni.
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise : conform funcŃiunii de destinaŃie
2.2 . Utilizări permise cu condiŃionări : nu
2.3. InterdicŃii temporare : nu
2.4. InterdicŃii permanente : nu
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
Se interzice amplificarea producŃiei cu activităŃi ce pot constitui sursă de poluare,
perturbare sau disconfort pentru alte funcŃiuni.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- UnităŃi care generează un mare volum de trafic rutier se vor amplasa astfel încât să
se asigure legătura cât mai directă la arterele rutiere de acces în zonă, la arterele
rutiere teritoriale, la staŃia CF.; se va evita ca această legătură să traverseze alte
zone funcŃionale;
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
- UnităŃile din această zonă vor fi asigurate cu echipare edilitară care să le satisfacă
necesarul de apă, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice în reŃeaua de
canalizare a zonei, cu staŃie de epuraŃie proprie, electricitate. Alimentarea cu căldură
se va putea asigura din instalaŃii proprii .
- ActivităŃile care produc ape uzate cu caracteristici diferite de cele prevăzute în
Normativul privind condiŃiile de evacuare a apelor uzate în reŃelele de canalizare ale
localităŃilor (indicativ NTPA-002/2002) vor fi supuse în prealabil preepurării.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunea terenului şi construcŃiilor :
- Forma şi dimensiunile terenului vor corespunde cerinŃelor tehnologice din momentul
execuŃiei precum şi pentru eventuale extinderi; rezervarea pentru extinderi va fi
justificată ca şi pentru faza iniŃială.
- Din considerente de economie de teren procentul de ocupare al terenului (POT)
va fi cel din regulamentul general de urbanism şi din STAS –urile specifice.
- ConstrucŃiile din incintă, pentru activităŃile principale cât şi pentru funcŃiunile anexă
se vor amplasa comasat; excepŃiile se acceptă din motive tehnologice sau de
securitate.
3.5.Reguli cu privire la amplasare de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- SpaŃiile libere din incintele de producŃie, pe cât posibil, vor fi amenajate ca spaŃii
verzi cu rol de protecŃie;
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- Toate spaŃiile de parcare necesare pentru personal, pentru vizitatori sau dictate de
necesităŃi tehnologice se vor amenaja în interiorul incintei sau în spaŃii ce aparŃin
unităŃii de producŃie;
- Se pot amenaja spaŃii de parcare comune pentru mai multe unităŃi de producŃie,
amplasate pe teren domeniu public concesionat de la Primărie sau care aparŃine
acestor unităŃi sau uneia din ele.
- Împrejmuirile se vor face din materiale durabile, de preferinŃă opace; spre stradă
pot fi şi de tip transparent (grilaje) dacă activitatea are loc numai în clădire;
împrejmuirile se vor face pe tot conturul terenului unităŃii.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
- UnităŃile existente cu un coeficient slab de utilizare al terenului, cu activitate mai
redusă decât cea pentru care a fost proiectată se vor reanaliza în cadrul unor
proiecte în faza P.U.Z. sau P.U.D. în vederea măririi gradului de utilizare a terenului.
- Zonele de extindere vor fi racordate la reŃelele tehnico-edilitare care să corespundă
necesităŃilor tehnologice.
Coşurile de fum şi de gaze vor avea înălŃimea care să permită dispersia fumului şi a
gazelor la concentraŃii sub limita admisibilă prevăzută în norme, Ńinând seama de
vecinătatea localităŃilor Corbu, LuminiŃa, Năvodari şi a extinderii localităŃii Corbu spre
sud-est.
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ZONA FUNCłIONALĂ – CARIERE (C)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1 Definirea zonei: În această zonă se află activităŃi de producŃie care Ńin de
exploatarea calcarului din zona dintre lacurile Corbu şi Taşaul, vatra satului LuminiŃa,
şi care constau în extragere din carieră, prelucrare (concasare, fabrica de var).
1.2. Tipuri de subzone : subzonele funcŃionale se pot diferenŃia astfel :
- după felul activităŃii :
- cariere de extracŃie calcar
- prelucrare primară în vederea expedierii - concasare
- prelucrare pentru produs finit: fabrica de var
- după impactul asupra vecinătăŃilor şi a zonelor sensibile :
- nenocive
- nocive (surse de poluare a aerului-praf, )
1.3. FuncŃiunea dominantă : exploatare calcar
1.4. FuncŃiuni complementare admise : nu sunt admise alte funcŃiuni.
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1.
Utilizări permise : conform funcŃiunii de destinaŃie
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări : nu
2.3. InterdicŃii temporare : nu
2.4. InterdicŃii permanente :
- se interzic activităŃile care produc poluarea aerului, apei, solului.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
Se interzice amplasarea de activităŃi de producŃie în zona în care pot constitui sursă
de perturbare sau disconfort pentru alte funcŃiuni.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- UnităŃile care generează un mare volum de trafic rutier se vor amplasa astfel încât
să se asigure legătura cât mai directă la arterele rutiere de acces în zonă, la arterele
rutiere teritoriale, la staŃia CF.; se va evita ca această legătură să traverseze alte
zone funcŃionale, în special cele de locuit;
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară :
- UnităŃile din această zonă vor fi asigurate cu echipare edilitară care să le satisfacă
necesarul de apă, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice în reŃeaua de
canalizare a localităŃii sau în microstaŃie de epuraŃie proprie, electricitate.
Alimentarea cu căldură se va putea asigura din instalaŃii proprii .
- ActivităŃile care produc ape uzate cu caracteristici diferite de cele prevăzute în
Normativul privind condiŃiile de evacuare a apelor uzate în reŃelele de canalizare ale
localităŃilor (indicativ NTPA-002/2002) vor fi supuse în prealabil preepurării.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunea terenului şi construcŃiilor :
- Forma şi dimensiunile terenului vor corespunde cerinŃelor tehnologice din momentul
execuŃiei precum şi pentru eventuale extinderi; rezervarea pentru extinderi va fi
justificată ca şi pentru faza iniŃială.
- Din considerente de economie de teren procentul de ocupare al terenului (POT)
va fi cel din regulamentul general de urbanism şi din STAS –urile specifice.
- ConstrucŃiile din incintă, pentru activităŃile principale cât şi pentru funcŃiunile anexă
se vor amplasa comasat; excepŃiile se acceptă din motive tehnologice sau de
securitate.
3.5.Reguli cu privire la amplasare de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- SpaŃiile libere din incintele de producŃie, pe cât posibil, vor fi amenajate ca spaŃii
verzi cu rol de protecŃie;
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- Toate spaŃiile de parcare necesare pentru personal, pentru vizitatori sau dictate de
necesităŃi tehnologice se vor amenaja în interiorul incintei;
- Se pot amenaja spaŃii de parcare comune pentru mai multe unităŃi de producŃie,
amplasate pe teren domeniu public concesionat de la Primărie sau care aparŃine
acestor unităŃi sau uneia din ele.
- Împrejmuirile se vor face din materiale durabile, de preferinŃă opace; spre stradă
pot fi şi de tip transparent (grilaje) dacă activitatea are loc numai în clădire;
împrejmuirile se vor face pe tot conturul terenului unităŃii.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
- UnităŃile existente cu un coeficient slab de utilizare al terenului, cu activitate mai
redusă decât cea pentru care a fost proiectată se vor reanaliza în cadrul unor
proiecte în faza P.U.Z. sau P.U.D. în vederea măririi gradului de utilizare a terenului.
- Zonele de extindere vor fi racordate la reŃelele tehnico-edilitare care să corespundă
necesităŃilor tehnologice.
- se vor lua măsuri de ameliorare a proceselor tehnologice prin reducerea emisiilor
de praf, producerii de zgomot şi pentru creşterea randamentelor de utilizare a
materiei prime.
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ZONA FUNCłIONALĂ – SPAłII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECłIE (V)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei :
Terenul utilizat pentru sport şi recreere, inclusiv terenul neconstruibil sau construibil
condiŃionat în zone de protecŃie sanitară, arheologică, zonă de protecŃie reŃele
edilitare, petrol, gaze, zonă inundabilă.
1.2. Tipuri de subzone :
- spaŃii verzi, parcuri
- terenuri pentru sport
- agrement
- protecŃia zonelor arheologice
- protecŃie reŃele edilitare (LEA, aducŃiune apă, refulare canalizare)
- protecŃie conducte petrol, gaze
- spaŃiu verde pe teren neconstruibil-inundabil
1.3. FuncŃiunea dominantă : - spaŃiu plantat
1.4. FuncŃiuni complementare admise : - nu se admit alte funcŃiuni decât cele ale
subzonei.
Cap. 2 - Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise : numai cele specifice subzonei
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări :
Zonele de protecŃie şi de separare între funcŃiuni pot fi utilizate şi ca spaŃii verzi de
agrement sau de sport ;
2.3. InterdicŃii temporare : fără obiect
2.4. InterdicŃii permanente :
este interzisă micşorarea sub orice formă a suprafeŃelor plantate ca spaŃii
verzi, parcuri, a suprafeŃelor amenajate pentru sport.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1.Reguli cu privire la amplasare de parcaje, împrejmuiri :
- Stadionul va fi prevăzut cu spaŃiu de parcare dimensionat după categoria de
capacitate a stadionului, inclusiv pentru oficiali şi autocare sportivi.
- împrejmuirea stadionului se va face astfel încât să asigure condiŃiile de siguranŃă
specifice; terenurile de sport zonale pot să nu fie împrejmuite, decât, eventual, cu
gard viu.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
4.1. SpaŃii verzi, parcuri.
- Mărimea suprafeŃelor de spaŃii verzi în intravilan va deveni o preocupare principală
a administraŃiei locale; se va rezerva terenul pentru spaŃiile verzi în zonele de
extindere a localităŃii şi mai ales în zona dinspre mare, din jurul Lacului Corbu.
Calitatea spaŃiului verde poate să determine şi calitatea turistică a localităŃii.
4.2. Zonele pentru sport.
- se vor amenaja spaŃii noi pentru sport în zonele de extindere a locuinŃelor; terenul
destinat stadionului se va amenaja pe măsura existenŃei resurselor materiale, mai
întâi ca teren de fotbal urmând construirea de gradene, vestiare şi alte terenuri
pentru baschet, handbal, volei, tenis de câmp.
- se vor amenaja terenuri de sport (volei, tenis, baschet) pe terenuri disponibile în
zona de locuit.
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ZONA FUNCłIONALĂ – GOSPODĂRIE LOCALĂ (G)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei :
La această categorie sunt cuprinse terenurile ocupate pentru salubritatea locală şi
gospodărie comunală.
1.2. Tipuri de subzone : - cimitire
- baze de tranzit deşeuri menajere
- bază de salubritate
1.3. FuncŃiunea dominantă : salubritate şi gospodărie comunală.
1.4. FuncŃiuni complementare admise : nu
Cap. 2 - Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise : numai în scopurile pentru care funcŃionează.
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări : fără obiect.
2.3. InterdicŃii temporare : fără obiect.
2.4. InterdicŃii permanente : fără obiect.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
- cimitirele au o zonă de protecŃie sanitară de 50 m faŃă de zona de locuit.
- baza de tranzit deşeuri manjere este asimilată cu depozit de gunoi, care are o zonă
de protecŃie sanitară de 1000 m, zonă în care se interzice orice fel de construcŃie
care trebuie să adăpostească activităŃi sau cazare.
- autobaza de salubritate – zona de protecŃie sanitară – 200m
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- cimitirele vor fi prevăzute cu acces carosabil şi parcare în zona de intrare,
dimensionate conform normelor; bazele de tranzit deşeuri menajere şi autobaza de
salubritate vor fi asigurate cu acces carosabil.
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară: cimitirele, bazele de tranzit
deşeuri menajere şi autobaza de salubritate vor avea sursă de apă, alimentare cu
energie electrică, racord la reŃeaua de canalizare sau o microstaŃie de epuraŃie
proprie.
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunea terenului şi construcŃiilor : fără obiect.
3.5. Reguli cu privire la amplasare de parcaje, spaŃii verzi, împrejmuiri :
- toate obiectivele care fac parte din această categorie funcŃională vor fi prevăzute
cu împrejmuire; împrejmuirea pentru autobaza de salubritate şi cea a bazelor de
tranzit deşeuri menajere vor fi opace.
- spaŃiile libere din cimitire se vor amenaja ca spaŃiu verde.
- autobaza de salubritate şi bazele de tranzit deşeuri menajere vor fi plantate pe zona
de contur cu vegetaŃie înaltă.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
4.1. Activitatea de salubrizare va cuprinde şi etapa de recuperare a materialelor
refolosibile. Pentru utilajele folosite la salubrizarea localităŃilor şi pentru
transportului deşeului menajer se va organiza o incintă adecvată ca autobază
de salubritate sau în incinta bazei de tranzit deşeuri menajere.
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___________________________________________________________________
ZONA FUNCłIONALĂ - ECHIPAMENTE TEHNICO – EDILITARE ( E )
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei :
Terenul ocupat de staŃiile şi traseele de reŃele tehnico – edilitare (apă, canalizare,
electrice, conducte de gaze, petrol).
1.2. Tipuri de subzone :
- zona pentru alimentare cu apă (staŃii de înmagazinare, staŃii de pompare, conducte
de aducŃiune).
- zona pentru canalizare menajeră (conducte de refulare, conducte de evacuare
apă uzată menajeră) şi de evacuare a apelor pluviale.
- zonă de alimentare cu energie electrică (staŃii de transformare, posturi de
transformare, linii electrice aeriene de înaltă şi medie tensiune).
- trasee de conducte de petrol
- trasee de conducte de gaze
1.3. FuncŃiunea dominantă : cea care ocupă terenul.
1.4. FuncŃiuni complementare admise : nu sunt admise alte funcŃiuni.
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise : în fiecare zonă se permit utilizările specifice
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări : fără obiect.
2.3. InterdicŃii temporare : fără obiect .
2.4. InterdicŃii permanente : fără obiect
Cap.3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii :
- pentru traseele de conducte de aducŃiune apă majore se asigură un culuar de
protecŃie neconstruibil cu lăŃimea de 10 m de o parte şi alta a conductei.
- pentru reŃelele de distribuŃie apă potabilă culuarul de protecŃie este de 3m de o
parte şi alta a conductei.
- pentru traseele de conducte de evacuare a apei uzate menajere (refulare) se
prevede o zonă de protecŃie de 2m de o parte şi alta, cu posibiltatea accesului auto şi
cu utilaje pe tot traseul.
- posturile de transformare vor fi prevăzute cu o zonă de protecŃie de 14 m de jur
împrejur.
- liniile electrice aeriene de înaltă tensiune au o zonă de protecŃie de 20 m, de o
parte şi de alta şi 6 m la liniile aeriene de medie tensiune.
- În lungul traseelor de conducte de gaze se instituie zona de protecŃie de 20m de o
parte şi alta a conductei şi se respectă prevederile Normei tehnice din 07.11.2006
pentru proiectarea şi execuŃia conductelor de alimentare din amonte şi de transport
gaze naturale
- În lungul traseelor de conducte de petrol se vor respecta condiŃiile din ND
3.915/1994 – tabel 3.1.2.3
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :
- posturile de transformare vor avea asigurate accesul carosabil.
- traseele reŃelelor (de apă, canalizare, petrol, gaze) vor avea asigurat accesul
carosabil în zona de protecŃie.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
4.1. Pentru staŃiile de înmagazinare – pompare apă potabilă zona de protecŃie este
formată din terenul aflat în incinta existentă.
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4.2. Traseele de conducte majore (apă, canalizare, petrol, gaze) vor fi marcate pe
teren de unitatea care le administrează.
4.3. Terenul ocupat de conductele majore de aducŃiune apă şi de canalizare
menajeră este domeniu public şi se scoate din circuitul civil; zonele unde aceste
trasee se află pe terenuri proprietate particulară acestea se vor expropria pentru
cauză de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii 33 / 1994.
4.4. Toate construcŃiile sau instalaŃiile care necesită consum de apă trebuie să fie
servite de o conductă, racordată la reŃeaua publică de apă potabilă sau la o sursă
proprie (puŃ forat) cu calitatea apei atestată sanitar pentru scopul utilizării.
4.5. Toate construcŃiile sau instalaŃiile din a căror funcŃionare rezultă ape uzate
menajere vor fi racordate la reŃeaua publică de evacuare a apei uzate menajere sau
vor fi servite de o microstaŃie de epuraŃie.
4.6. Apele uzate industriale sau provenind de la unităŃi agricole, zootehnice,
piscicole, evacuate în reŃeaua publică de canalizare, în cazul în care caracteristicile
acestora diferă de cele prevăzute de normativul privind condiŃiile de evacuare a
apelor uzate în reŃelele de canalizare a localităŃilor şi direct în staŃiile de epurare
trebuie să fie supuse în prealabil unei preepurări.
4.7. Amenajările şi sistematizările pe verticală executate pe teren trebuie să
garanteze scurgerea apelor pluviale spre colectoarele corespunzătoare: guri de
scurgeri, rigole, şanŃuri, canal colector
4.8. În absenŃa reŃelei publice sau de reŃea insuficient dimensionată, amenajările
necesare liberei scurgeri a apelor pluviale sunt în responsabilitatea şi sarcina
exclusivă a proprietarului terenului, inclusiv dirijarea către evacuările indicate de
administraŃia comunei.
4.9. Toate reŃelele electrice, telefonice, cablu TV, trebuie să fie îngropate sau
mascate pe faŃadele clădirilor; se vor evita traversările aeriene.
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ZONA FUNCłIONALĂ – CIRCULAłIE, TRANSPORT – (CT)
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei :
Terenurile ocupate pentru asigurarea legăturii între zonele funcŃionale în localităŃile
comunei şi între localităŃi - la nivel teritorial.
1.2. Tipuri de subzone :
- circulaŃie rutieră existentă, ce îşi menŃin caracteristicile.
- circulaŃie rutieră nou propusă.
- circulaŃie feroviară existentă.
- circulaŃie pietonală
1.3. FuncŃiunea dominantă : circulaŃia şi transportul.
1.4. FuncŃiuni complementare admise : depozitarea de tranzit în terenul adiacent
staŃiei C.F. în spaŃii special amenajate.
Cap. 2 – Utilizare funcŃională.
2.1. Utilizări permise: numai cele corespunzătoare destinaŃiei acestora.
Cap. 3 – alte reglementări şi prescripŃii :
3.1. Pentru circulaŃia rutieră:
- secŃiunea DJ 226 în zona de traversare a localităŃii Corbu va fi adaptat pentru a
prelua pe lângă traficul de traversare şi traficul local, inclusiv prin amenajarea de
locuri de parcare, a pistei de biciclişti, a trotuarelor pietonale şi a şanŃului de scurgere
a apelor de ploaie.
- StaŃiile Service amplasate la străzile principale sau pe un traseu de traversare vor
avea asigurată toată suprafaŃa de lucru în incinta proprie. Se interzice lucrul şi
parcarea pe carosabil.
- Se interzice perturbarea traficului de către accesul la staŃiile de alimentare cu
carburanŃi auto.
Accesele auto :
- Caracteristicile accesului auto trebuie să răspundă importanŃei şi destinaŃiei
imobilului sau ansamblului servit şi să permită satisfacerea regulilor minime de
securitate (protecŃie contra incendiilor, protecŃie civilă, ambulanŃă), privind lăŃimea,
raza de giraŃie.
- În cazul în care se cere acces de incendiu pentru partea din spate a unei incinte
înălŃimea minimă pe calea de acces va fi de 3,50 m.
- LocuinŃele pot, în mod excepŃional, să nu dispună decât de acces pietonal, sub
rezerva posibilităŃii utilizării ca acces auto ocazional pentru caz de urgenŃă.
- Orice drum public sau privat trebuie să aibă caracteristici adaptate pentru accesul
materialelor de intervenŃie contra incendiilor.
- Se va asigura acces rutier la nivelul plajei la Marea Neagră, la distanŃe convenabile
pentru a permite accesul rutier în situaŃii de urgenŃă, inclusiv pentru uzul
handicapaŃilor.
- Pe străzile principale din localitatea Corbu, mai ales pe cele orientate nord-sud –
Ńinând seama de lungimea drumurilor din localitate se vor amenaja piste de biciclişti.
Amplasarea lucrărilor edilitare în raport cu drumul.
- Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părŃii carosabile a
drumului sau în galerii vizitabile;
- La amplasarea instalaŃiilor în sistem izolat sau combinat se va avea în vedere
următoarea ordine de preferinŃă :
sub spaŃii verzi
sub insule de dirijare a circulaŃiei
sub trotuare
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sub partea carosabilă – numai în cazuri excepŃionale.
- Amplasarea reŃelelor subterane se face, de regulă, în afara părŃii carosabile a
străzilor. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic,
reŃelele se pot amplasa şi în partea carosabilă, cu următoarea ordine de prioritate :
canalizare ape pluviale
canalizare ape menajere
alimentare cu apă
gaze naturale
telecomunicaŃii
alte reŃele
- ReŃelele subterane electrice şi de telecomunicaŃii amplasate pe trasee paralele de
lungime mare, se recomandă să se pozeze separat, de o parte şi de alta a străzii.
- ReŃelele de telecomunicaŃii se recomandă să se pozeze în zona cuprinsă între
frontul de aliniere a construcŃiilor şi partea carosabilă a străzii.
- Conductele reŃelelor de distribuŃie se montează îngropat, montajul aerian fiind
admis în cazuri justificate tehnic şi economic.
- Traversările instalaŃiilor subterane prin conducte pentru lichide se execută la
adâncimea minimă de 1,50 m sub cota axului drumului, şi la minim 0,80 m sub cota
fundului şanŃului.
- DistanŃele de la marginea părŃii carosabile până la trunchiurile de arbori şi arbuşti
trebuie să fie de minim 1,00 m.
- Se va asigura la colŃul străzilor şi corespunzător zonelor marcate pentru traversare
pietonală racordarea trotuarelor la carosabil pentru a corespunde cerinŃelor
persoanelor cu handicap, cărucioarelor pentru copii.
- Parcajele se vor dimensiona conform Regulamentului General de Urbanism –
anexa 5 şi cu Normativul P.113 / 1993.
CirculaŃia rutieră nou propusă
- În zonele propuse la extindere se va rezerva terenul necesar pentru străzile noi, la
ampriză conform normelor- pentru carosabil, trotuare pietonale, şanŃ sau rigolă de
scurgere a apelor de ploaie, pistî de biciclişti, inclusiv prin asigurarea continuităŃii
tramei stradale existente.
- în zona falezei – în dreptul terenului utilizabil pentru construire – se va asigura
posibilitatea accesului rutier la nivelul plajei pentru intervenŃii de salvare şi urgenŃe.
3.2. CirculaŃia pietonală se va rezolva prin :
- Trotuarele adiacente carosabilului, cu lăŃimi corespunzătoare categoriei de stradă
şi fluxului de pietoni : se va lua limita minimă a trotuarului în zona de locuinŃe şi limita
maximă în zona comercială şi cu dotări de interes general.
- În lungul falezei, pe zona permisă utilizării pentru construire (în afara zonei de
siguranŃă a poligonului de artilerie) se va amenaja un traseu pietonal de promenadă
şi o pistă de biciclişti;
- Se vor asigura accese piatonale la zona plajei prin trepte practicate în taluzul
falezei
- În lungul străzilor principale şi pe cele din lungul falezei se vor amenaja piste pentru
biciclişti.
3.3. CirculaŃia feroviară :
Se instituie interdicŃii de construire în distanŃa de până la 20 m de axul căii ferate. Pe
banda de 100 m lăŃime, de o parte şi alta a liniei ferate se aplică regulile specificate
în R.G.U. art.20.
3.4. CirculaŃia navală:
-există un port tehnologic la Canalul Midia – Poarta Albă (la limita de est a Lacului
TaŃaul) al carierei LuminiŃa, care îşi păstrează caracteristicile tehnologice.
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__________________________________________________________________
ZONA FUNCłIONALĂ – TEREN CU DESTINAłIE SPECIALĂ ( M )
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei : teren aflat în folosinŃa Ministerului Apărării NaŃionale şi care îşi
păstrează utilizarea funcŃională pe perioada de acŃiune a PUG.
1.2. FuncŃiunea dominantă : incintă militară, poligon de artilerie
1.3. FuncŃiuni complementare admise : nu
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise: numai cele permise de regulamentele Ministerului Apărării
NaŃionale pentru astfel de funcŃiuni.
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări: numai cele permise de regulamentele
Ministerului Apărării NaŃionale pentru astfel de funcŃiuni.
2.3. InterdicŃii temporare . fără obiect
2.4. InterdicŃii permanente : fără obiect
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii
- fără obiect.
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
4.1. Se vor respecta normele şi reglementările Ministerului Apărării NaŃionale pentru
astfel de funcŃiuni;
4.2. Orice modificări în incinte se vor face pe bază de proiect aprobat conform
legislaŃiei.
4.3. IntervenŃiile care vizează modificări referitoare la dispunerea, volumetria şi
capacităŃile clădirilor, se vor face pe bază de proiect aprobat conform legii 50 / 1991.
4.4. Se interzice executarea de construcŃii în terenul delimitat ca zonă de siguranŃă a
Taberei de instrucŃie şi Poligonului de trageri Capu Midia, conform cu Minuta
încheiată pe 13.02.2007 între Ministerul Apărării – UM 01853 şi Primăria
Comunei Corbu
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ZONA FUNCłIONALĂ – PLAJĂ ( P )
Cap. 1 – GeneralităŃi
1.1. Definirea zonei :
SuprafaŃa cu nisip a plajei limitată la est de apa mării şi la vest de piciorul falezei sau
de teren cu vegetaŃie; plaja este domeniu public de interes naŃional.
1.2. Tipuri de subzone :
- plaja din partea de sud limitată la sud de incinta PETROMAR, la nord de terenul
poligonului de artilerie şi la vest de teren cu vegetaŃie (stufăriş) şi faleză
- plaja din partea de nord – situată pe grindul Chituc
1.3. FuncŃiunea dominantă : plajă turistică
1.4. funcŃiuni complementare admise : nu
Cap. 2 – Utilizare funcŃională
2.1. Utilizări permise :
Turism – utilizarea plajei este reglementată prin Normele aprobate cu HGR
107/1996.
2.2. Utilizări permise cu condiŃionări : fără obiect.
2.3. InterdicŃii temporare : fără obiect.
2.4. InterdicŃii permanente: se interzice orice fel de construcŃie pe suprafaŃa cu nisip
a plajei; toate dotările şi serviciile aferente funcŃionării plajei (grupuri sanitare,
salvamar, închirieri de obiecte de plajă) se vor amplasa în zona imediat limitrofă
plajei.
Cap. 3 – CondiŃii de amplasare şi retrageri minime obligatorii: fără obiect
Cap. 4 – Alte reguli şi prescripŃii
4.1. Se interzice sub orice formă reducerea suprafeŃei cu nisip a plajei.
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IV – REGULI SPECIFICE UNITĂłILOR TERITORIALE DE REFERINłĂ. – (U.T.R.)
- DefiniŃie : Unitatea teritorială de referinŃă este o zonă cu caracteristici omogene
având o funcŃiune dominantă şi fiind mărginită de limite fizice uşor de precizat şi de
reperat.
ConŃinutul regulilor pentru U.T.R. :
A – descriere U.T.R. :
1- Limite
2- Aprecieri asupra fondului construit existent
3- FuncŃiune dominantă ; alte funcŃiuni
4- Regim de înălŃime
5- DisponibilităŃi de teren
6- Echipare edilitară
B – reglementări propuse :
1- FuncŃiuni permise
2- Regim de înălŃime (minim / maxim)
3- Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere.
4- Caracteristici arhitecturale (materiale, finisaje).
5- P.O.T.maxim, CUT maxim
6- Zone în U.T.R. cu interdicŃii temporare sau definitive.
7- CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate
8- Alte situaŃii specifice
UnităŃile teritoriale de referinŃă din intravilanul comunei CORBU sunt cele din
intravilanul propus al satelor Corbu, Vadu şi LuminiŃa, extindere Corbu spre sud-est,
care au un caracter complex, multifuncŃional şi cele din trupurile izolate care au în
general caracter monofuncŃional.
În toate unităŃile teritoriale de referinŃă (UTR) pe terenuri propuse la extindere faŃă
de intravilanul existent se va putea construi numai pe bază de proiecte în faza P.U.D.
(Plan urbanistic de detaliu) sau P.U.Z. (Plan urbanistic zonal) aprobate conform legii.
Satul Corbu
• În zona existentă în intravilan
indicativ
UTR
denumire UTR
CE1 – Corbu de jos
CE2 – Corbu de sus-est
CE3 – Corbu de sus-vest
CE4 – AGROINDTOUR
CE5 – FERMA TAURINE (SEMLACT)
• În zona propusă la extindere :
indicativ
UTR
denumire UTR
indicativ din bilanŃ trupuri
CP1a – VEST LACUL CORBU-preponderent turistic - 1i
CP1b – VEST LACUL CORBU – locuinŃe
- 1i
CP2 –CORBU VEST – ZONA MEDIANĂ
- 1h
CP3 –CORBU VEST – ZONA NORD
- 1g
CP4 – CORBU EST
- 1f
CP5 –CORBU – STAłII C.F.
– 1j
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- 2a

Satul LuminiŃa
• în zona existentă în intravilan - LE
(satul LuminiŃa îşi păstrează limita de intravilan a vetrei existente).
În trupuri existente ce se menŃin:
Indicativ din
bilanŃ trupuri
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19-1
19-2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Denumire trup - UTR
cimitir LuminiŃa
PETROMIDIA
PETROMAR
staŃie tehnică C.F.Midia
st.concasare LuminiŃa –Taşaul -SC.ROMCIM LAFARGE
depozit explozibil
staŃie concasare Corbu - S.C.DOBROMIN SA
staŃie cf.- bază încărcare carieră
S.C.PESTOM S.A. – crescătorie piscicolă
Incintă agricolă (fost CAP)
S.C.AGROINDTOUR S.A. – fermă piscicolă
T.D.S.1 – MIDIA + far Midia
T.D.S. 2
T.D.S. 5
T.D.S. 6
T.D.S. 7 – grăniceri
Ferme agroturistice
rezervor apă – C.N.U. Vadu
foraj apă – C.N.U. Vadu
foraj apă - C.N.U. Vadu
foraj apă – Vadu
secŃie R.A.I.F.
bazin tampon +iaz final Vadu – staŃie epurare PETROMIDIA
staŃie punere sub presiune S.P.P. 5 – 5 - Sinoe
rezervor apă – fost C.A.P. Corbu de Sus
haldă nămoluri – R.A.J.A. ConstanŃa
fabrica de var CELCO
PETROCONST-PETROMAR
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În trupuri izolate propuse:
denumire trup
- extindere Corbu sud-est
- incintă management deşeuri
- staŃie epuraŃie
- locuinŃe LuminiŃa Sud
- locuinŃe Taşaul
- cariera CELCO
- extindere Vadu Sud (A266)
- extindere sud poligon

Indicativ din
bilanŃ trupuri izolate
31
32
33
34
35
36
37
38
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Satul Corbu
UTR CE1 – CORBU DE JOS
A. DESCRIERE :
1. Limite:
• la sud şi est –limita intravilan existent
• la est –Lacul Corbu + Valea Corbu
• la nord – str. Satu Nou (strada de delimitare de Corbu de sus)
2. Aprecieri asupra fondului construit: locuinŃe în loturi individuale, în stare medie;
mărimea lotului – 500 ÷ 4.000 mp.
3. FuncŃiunea dominantă : locuire în loturi individuale.
Alte funcŃiuni : spaŃii comerciale şi de alimentaŃie publică, dotări de interes public (şcoală,
poliŃie, primărie, cămin cultural, biserici, poştă, dispensar), incinte pentru activităŃi cu
profil agricol, construcŃii hidro-edilitare.
4. Regim de înălŃime : P ÷ P+2
5. DisponibilităŃi de teren : sunt posibile îndesiri prin construire în loturile existente, mai
ales prin reparcelarea fundurilor de loturi, mai ales în zonele unde distanŃa dintre
străzi este mai mare de 100m.
6. Echipare tehnico-edilitară : există alimentare cu apă şi electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1. – FuncŃiuni permise : locuire, servicii, dotări de interes public, activităŃi nenocive.
2. – Regim de înălŃime: P÷ P+2
3. – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere: se menŃin alinierile
existente, fără a depăşi limita incintelor;
- în cazul reparcelărilor de funduri de loturi retragerea construcŃiei principale faŃă de
limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
4. –Caracteristici arhitecturale (materiale, finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile şi
de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5. – P.O.T. maxim: - în loturi cu locuinŃe - 30 % (conform Regulamentului General de
Urbanism – RGU – anexa 2 – zona rurală).
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit: 70%
CUT maxim : în loturi pentru locuinŃe –0,90
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit: 1,4
6. – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive : interdicŃii de construire în
zona de protecŃie a LEA înaltă tensiune – 20m de o parte şi alta, LEA medie tensiune –
6m de o parte şi alta.
- în terenul cu lăŃimea de 50m din jurul cimitirului se interzice construirea de locuinŃe; se
pot construi spaŃii pentru alte folosinŃe: ateliere, depozitare, spaŃiu verde, servicii.
- se interzic construcŃiile pe firul văii Caraharman; se va mări capacitatea de scurgere
prin amenajarea de şanŃ colector cu debuşare în Lacul Corbu precum şi prin amenajarea
pentru subtraversarea şoselei DJ 226 (strada Principală) cu o secŃiune suficientă pentru
a prelua apele la ploi torenŃiale.
- se va menŃine neconstruită zona cu lăŃimea de 5m aferentă Lacului Corbu ca fiind zona
de protecŃie stabilită prin Legea Apelor nr.107/1996– modificat cu L. 310/2004
7. – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate :
- pentru orice lucrare care necesită săpătură în terenurile delimitate ca situri cu valoare
arheologică (poziŃiile 171,172 în lista aprobată de MCC cu ordin 646 bis/2004) se va
solicita prin certificatul de urbanism o prealabilă descărcare de arcină arheologică, fiind
în zonă de protecŃie arheologică în care este necesară cercetarea.
8. Alte situaŃii specifice: se va rezerva terenul pentru amplificarea amprizei la Strada
Principală –DJ 226- pentru ameliorarea traficului rutier, pietonal şi pentru biciclişti.
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UTR CE 2 – CORBU DE SUS- Est
A. DESCRIERE :
1 – Limite :
• la vest – pârâul Corbu
• la sud- strada de separaŃie cu Corbu de jos-str. Satu Nou
• la nord –Dc 83 – drumul spre Vadu
• la est – limita de intravilan.
2 – Aprecieri asupra fondului construit: locuinŃe în loturi individuale, în stare medie;
mărimea lotului – 500 ÷ 3.000 mp.
3 – FuncŃiunea dominantă: locuire în loturi individuale.
Alte funcŃiuni : spaŃii comerciale şi de alimentaŃie publică, dotări de interes public.
4 – Regim de înălŃime : P÷ P+2.
5 – DisponibilităŃi de teren : sunt disponibilităŃi de teren pe fundurile de lot situate în
partea de est a şoselei DJ 226 (strada Principală) – loturi cu adâncimea de 100200m.
6 – Echipare edilitară : există alimentare cu apă, electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : locuire, servicii, dotări de interes public, activităŃi nenocive.
2 – Regim de înălŃime: P÷P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere :
- se menŃin alinierile existente, fără a depăşi limita incintelor;
- în cazul reparcelărilor de funduri de loturi retragerea construcŃiei principale faŃă de
limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje): materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim :30 % (conform Regulamentului General de Urbanism – RGU anexa 2 – zonă rurală).
- în loturi cu locuinŃe - 30 % (conform Regulamentului General de Urbanism – RGU –
anexa 2 – zona rurală).
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi,
servicii, situate în zona de locuit: 70%
CUT maxim : în loturi pentru locuinŃe –0,90
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi,
servicii, situate în zona de locuit: 1,4
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- în terenul cu lăŃimea de 50m din jurul cimitirului se interzice construirea de locuinŃe;
se pot construi spaŃii pentru alte folosinŃe: ateliere, depozitare, spaŃiu verde, servicii.
- se interzic construcŃiile pe firul văii Corbu; se va mări capacitatea de scurgere prin
amenajarea firului de vale (pârâul Corbu).
- se va rezerva terenul necesar amenajării unei străzi la limita de est, stradă ce va
servi şi extinderea propusă.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate:
-terenul adiacent pârâului Corbu se va amenaja ca spaŃiu verde de interes public.
8. Alte situaŃii specifice: se va rezerva terenul pentru amplificarea amprizei la Strada
Principală –DJ 226- pentru ameliorarea traficului rutier, pietonal şi pentru biciclişti.
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UTR CE 3 – CORBU DE SUS- Vest
A. DESCRIERE :
1. – Limite :
• la vest : limita intravilanului existent
• la est : pârâul Corbu, firul de vale paralel cu Strada Principală
• la sud : strada Rozelor
• la nord : Drumul comunal Dc83 (spre Piatra)
2 – Aprecieri asupra fondului construit: locuinŃe în loturi individuale, în stare medie;
mărimea lotului – 500 ÷ 3.000 mp.
3 – FuncŃiunea dominantă: locuire în loturi individuale.
Alte funcŃiuni : spaŃii comerciale şi de alimentaŃie publică, dotări de interes public,
incinte de producŃie cu profil agro-zootehnic. .
4 – Regim de înălŃime : P÷ P+1.
5 – DisponibilităŃi de teren : sunt disponibilităŃi de teren pe fundurile de lot situate în
adiacent la strada Ion Stănei, atât la cele de pe latura vestică (spre limita de
intravilan) cât şi la cele de pe latura estică (spre pârâul Corbu, spre firul de vale
paralel cu Strada principală)– loturi cu adâncimea de 100-150m.
6 – Echipare edilitară : există alimentare cu apă, electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : locuire, servicii, dotări de interes public, activităŃi nenocive.
2 – Regim de înălŃime: P÷P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere :
- se menŃin alinierile existente, fără a depăşi limita incintelor;
- în cazul reparcelărilor de funduri de loturi retragerea construcŃiei principale faŃă de
limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje): materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim :30 % (conform Regulamentului General de Urbanism – RGU anexa 2 – zonă rurală).
- în loturi cu locuinŃe - 30 % (conform Regulamentului General de Urbanism – RGU –
anexa 2 – zona rurală).
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi,
servicii, situate în zona de locuit: 70%
CUT maxim : în loturi pentru locuinŃe –0,90
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi,
servicii, situate în zona de locuit: 1,4
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- se interzic construcŃiile pe firul văii Corbu şi pe firul de vale paralel cu Strada
principală; se va mări capacitatea de scurgere prin amenajarea firului de vale.
- se va rezerva terenul necesar amenajării unei străzi la limita de vest, stradă ce va
servi şi extinderea propusă.
- se va rezerva terenul necesar amenajării unei străzi (alei carosabile) spre firul de
vale şi spre pârâul Corbu, pentru a permite accesul la loturile rezultate din
reparcelarea fundurilor de loturi, în zonele în care nu există riscul inundării sau al
excesului de umiditate.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate:
- terenul adiacent pârâului Corbu şi văii paralele cu Strada principală se va amenaja
ca spaŃiu verde de interes public.
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UTR CE 4 – AGROINDTOUR
A. DESCRIERE :
1 – Limite :
•la nord şi est – limita intravilan
•la vest – firul văii Corbu, limita intravilan,
• la sud –Dc 83 (drumul spre Piatra).
2– Aprecieri asupra fondului construit: construcŃii agro-zootehnice, locuinŃe de
serviciu
3 – FuncŃiunea dominantă : agro-zootehnică
4 – Regim de înălŃime maxim : P+1
5 – DisponibilităŃi de teren : există terenuri libere între grupul de locuinŃe de serviciu
şi construcŃiile zootehnice şi la nord de construcŃiile zootehnice
6 – Echipare edilitară : există alimentare cu apă şi electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : agro-zootehnice (în condiŃiile respectării Ordinului 536 / 1997
al Ministerului SănătăŃii pentru aprobarea Normelor de igienă a populaŃiei şi a
recomandărilor privind mediul de viaŃă al populaŃiei), gospodărie comunală,
depozitare, ateliere, mică industrie –activităŃi nenocive.
2 – Regim de înălŃime : P÷ P+2.
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere : conform
exigenŃelor tehnologice sau funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului de spaŃii de
parcare în întregime în incintele proprii.
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5 – POT maxim : 50 %, cu condiŃia asigurării necesarului de spaŃii de parcare pentru
vehicolele tehnologice, ale personalului, clienŃilor sau altor vizitatiori în întregime în
incintele proprii.
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- se interzice construirea în zona inundabilă a văii Corbu
- se interzic funcŃiunile care nu asigură distanŃa de protecŃie faŃă de zona de locuit
prevăzută în Ordinul 536/1997.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: Pentru evidenŃierea terenului disponibil este necesar
întocmirea unui proiect în faza P.U.D.
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UTR CE 5 – FERMA DE VACI
A. DESCRIERE :
1 – Limite :
•la nord, vest şi sud – limita intravilan
•la est –zona de locuinŃe,
2– Aprecieri asupra fondului construit: construcŃii agro-zootehnice,
3 – FuncŃiunea dominantă : agro-zootehnică
4 – Regim de înălŃime maxim : P
5 – DisponibilităŃi de teren : există teren liber între incinta cu grajduri şi loturile cu
locuinŃe – batal de dejecŃii abandonat.
6 – Echipare edilitară : există alimentare cu apă şi electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise :
- agro-zootehnice (în condiŃiile respectării Ordinului 536 / 1997 al Ministerului
SănătăŃii pentru aprobarea Normelor de igienă a populaŃiei şi a recomandărilor
privind mediul de viaŃă al populaŃiei)
- sportive – valorificând butele batalului pentru amenajare tribune
2 – Regim de înălŃime : Parter.
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere : conform
exigenŃelor tehnologice sau funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului de spaŃii de
parcare în întregime în incintele proprii.
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5 – POT maxim : 50 %, cu condiŃia asigurării necesarului de spaŃii de parcare pentru
vehicolele tehnologice, ale personalului, clienŃilor sau altor vizitatiori în întregime în
incintele proprii, inclusiv necesarul de platforme şi spaŃii de depozitare exterioare
(furaje).
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- se interzic funcŃiunile care nu asigură distanŃa de protecŃie faŃă de zona de locuit
prevăzută în Ordinul 536/1997.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: Pentru evidenŃierea terenului disponibil din incintele agrozootehnice şi pentru valorificarea terenului fostului batal de dejecŃii ca teren sportiv
este necesar întocmirea unui proiect în faza P.U.D.
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UTR CP 1a – VEST LACUL CORBU – preponderent turistic
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- limita intravilan propus
• la vest – stradă propusă (lăŃime cca 100m de malul lacului)
• la nord – prelungire strada Morii
• la est – malul Lacului corbu
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren liber, neconstruit, agricol (excepŃie
incintă agroturistică, incintă amenajare piscicolă)
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
alte funcŃiuni : incinte agroturism, exploatare piscicolă
4 – Regim de înălŃime : P, P+1.
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: există alimentare cu apă, electricitate la spaŃiile construite
existente
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : cazare turistică, agroturism, locuinŃe de vacanŃă, servicii
turistice, locuire permanentă, zonă sportivă.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor de tip vilă, locuinŃă, bungalow, retragerea
construcŃiei principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- în cazul constituirii de incinte de cazare turistică complexă (tabere, complexe de
cazare, hoteluri) amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD, respectând
normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 40 %
CUT maxim: 1,2
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP1; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru aleea carosabilă şi de
promenadă, inclusiv cu pistă de biciclişti, pentru zona sportivă propusă în partea de
nord
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate :
- zona cu lăŃimea de 5m de la limita Lacului Corbu– partea de uscat – este zonă de
protecŃie a lacului (con. art.40 şi anexa 2-L.107/1996, modificată cu L.310/2004) în
care se poate construi numai cu avizul CN AR DADL.
8 – Alte situaŃii specifice:
- se va proteja vegetaŃia specifică de baltă din Lacul Corbu pentru scop piscicol dar şi
datorită condiŃiilor avifaunistice ce derivă din vecinătatea cu RBDD.
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UTR CP 1b – VEST LACUL CORBU – locuinŃe
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- limita intravilan propus
• la est – stradă propusă (la cca 100m de malul lacului)
• la nord – prelungire strada Morii
• la vest – limita intravilan propus
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren liber, neconstruit, agricol.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : nu are obiect
4 – Regim de înălŃime : nu are obiect
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: nu există alimentare cu apă, electricitate
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : locuire permanentă, cazare turistică, agroturism, locuinŃe de
vacanŃă, servicii turistice, activităŃi productive nenocive.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă, de tip vilă sau bungalow,
retragerea construcŃiei principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim
6m.
- în cazul constituirii de incinte de cazare turistică complexă (tabere, complexe de
cazare, hoteluri) amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD, respectând
normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
LOCUINłE INDIVIDUALE ÎN LOTURI (L)
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 %
CUT maxim: 0,90
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP1; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru zona de dotări
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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UTR CP 2 –CORBU VEST – ZONA MEDIANĂ
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- prelungire strada Morii
• la est – limită intravilan existent
• la nord – prelungirea străzii Derelei
• la vest – limita intravilan propus
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren liber, neconstruit, agricol.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : nu are obiect
4 – Regim de înălŃime : nu are obiect
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: nu există alimentare cu apă, electricitate
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : locuire permanentă, agroturism, activităŃi economice
nenocive, servicii meşteşugăreşti, depozitare, dotări, instituŃii şi servicii de interes
public.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă retragerea construcŃiei
principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- în cazul constituirii de incinte pentru activităŃi economice sau pentru dotări, instituŃii,
servicii de interes public amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD,
respectând normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
locuinŃe individuale în loturi
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
dotări, instituŃii publice şi servicii de interes general
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
industrie mică, producŃie, servicii, depozite
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 % - pentru loturile de locuit
- 50% - în loturile cu alte utilizări funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului
suprafeŃe tehnologice şi de parcare pentru vehicolele tehnologice, ale personalului şi
ale vizitatorilor/clienŃilor în incinta proprie.
CUT maxim: 0,90 – pentru loturile de locuit
- 1,50 în loturile pentru alte utilizări funcŃionale
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP2; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale;
- interdicŃii de construire în zona de protecŃie a LEA înaltă tensiune – 20m de o parte şi
alta, LEA medie tensiune – 6m de o parte şi alta.
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru zona de dotări
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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UTR CP 3 –CORBU VEST – ZONA NORD
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- prelungirea străzii Derelei
• la est – limită intravilan existent
• la nord – Dc 83 – drumul spre Piatra
• la vest – limita intravilan propus
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren liber, neconstruit, agricol, iazuri de
acumulare pe firul Văii Corbu.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : nu are obiect
4 – Regim de înălŃime : nu are obiect
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: nu există alimentare cu apă, electricitate
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise : locuire permanentă, agroturism, activităŃi economice
nenocive, activităŃi agrozootehnice în condiŃiile respectării Ordinului 536/1997,
servicii meşteşugăreşti, depozitare, dotări, instituŃii şi servicii de interes public, spaŃiu
verde public în jurul iazurilor de acumulare de pe firul Văii Corbu.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă retragerea construcŃiei
principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- în cazul constituirii de incinte pentru activităŃi economice sau pentru dotări, instituŃii,
servicii de interes public amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD,
respectând normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
locuinŃe individuale în loturi
-se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONELE FUNCłIONALE:
- dotări, instituŃii publice şi servicii de interes general
- centre de producŃie agricolă, zootehnică, piscicolă
– spaŃii verzi, sport, agrement, protecŃie
– industrie mică, producŃie, servicii, depozite
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 % - pentru loturile de locuit
- 50% - în loturile cu alte utilizări funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului
suprafeŃe tehnologice şi de parcare pentru vehicolele tehnologice, ale personalului şi
ale vizitatorilor/clienŃilor în incinta proprie.
CUT maxim: 0,90 – pentru loturile de locuit
- 1,50 în loturile pentru alte utilizări funcŃionale
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP3; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru zona de dotări
- se va rezerva terenul pentru amenajarea spaŃiului verde din jurul iazurilor de
acumulare, inclusiv ca terenuri de sport şi agrement.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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UTR CP 4 –CORBU EST
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- prelungire strada Corbului
• la vest – limită intravilan existent
• la nord – Dc 83 – drumul spre Vadu
• la est – limita intravilan propus – la cca 200m est de intravilanul existent
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren liber, neconstruit, agricol.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : nu are obiect
4 – Regim de înălŃime : nu are obiect
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: nu există alimentare cu apă, electricitate
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise: locuire permanentă, agroturism, activităŃi economice
nenocive, servicii meşteşugăreşti, depozitare, dotări, instituŃii şi servicii de interes
public.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă retragerea construcŃiei
principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- în cazul constituirii de incinte pentru activităŃi economice sau pentru dotări, instituŃii,
servicii de interes public amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD,
respectând normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
locuinŃe individuale în loturi
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
dotări, instituŃii publice şi servicii de interes general
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
industrie mică, producŃie, servicii, depozite
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 % - pentru loturile de locuit
- 50% - în loturile cu alte utilizări funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului
suprafeŃe tehnologice şi de parcare pentru vehicolele tehnologice, ale personalului şi
ale vizitatorilor/clienŃilor în incinta proprie.
CUT maxim: 0,90 – pentru loturile de locuit
- 1,50 în loturile pentru alte utilizări funcŃionale
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP4; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale
- se interzice construirea de locuinŃe în zona de protecŃie faŃă de cimitir – zona
existentă şi extinsă – cu lăŃimea de 50m
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru zona de dotări, pentru
extinderea cimitirului.
- interdicŃii de construire în zona de protecŃie a LEA înaltă tensiune – 20m de o parte şi
alta, LEA medie tensiune – 6m de o parte şi alta.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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UTR CP 4a –CORBU DE JOS - EST
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- drumul spre poligon
• la vest – limită intravilan existent
• la nord – incinta NUTRIVITA +AGROMEC
• la est – limita intravilan propus
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren parŃial liber, neconstruit, agricol.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : locuinŃe în loturi
4 – Regim de înălŃime : Parter
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: există alimentare cu apă, electricitate – la loturile cu clădiri de
locuit
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise: locuire permanentă, agroturism, activităŃi economice
nenocive, servicii meşteşugăreşti, depozitare, dotări, instituŃii şi servicii de interes
public, activităŃi agro-zootehnice (în condiŃiile respectării Ordinului 536 / 1997 al
Ministerului SănătăŃii.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă retragerea construcŃiei
principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- în cazul constituirii de incinte pentru activităŃi economice sau pentru dotări, instituŃii,
servicii de interes public amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD,
respectând normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
locuinŃe individuale în loturi
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
dotări, instituŃii publice şi servicii de interes general
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
industrie mică, producŃie, servicii, depozite
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 % - pentru loturile de locuit
- 50% - în loturile cu alte utilizări funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului
suprafeŃe tehnologice şi de parcare pentru vehicolele tehnologice, ale personalului şi
ale vizitatorilor/clienŃilor în incinta proprie.
CUT maxim: 0,90 – pentru loturile de locuit
- 1,50 în loturile pentru alte utilizări funcŃionale
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP4a; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru zona de dotări, pentru
extinderea cimitirului.
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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UTR CP 5 – CORBU – STAłII C.F.
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- staŃia c.f. CNU
• la est – şoseaua DJ 226
• la nord – intravilan existent – staŃia c.f. UM
• la vest – Lacul corbu
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren parŃial liber, neconstruit, agricol.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : platforme staŃii c.f. , linii c.f.
4 – Regim de înălŃime : Parter
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: există alimentare cu apă, electricitate – la zona gării CNU
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise: locuire permanentă, agroturism, activităŃi economice
nenocive, servicii meşteşugăreşti, depozitare.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă retragerea construcŃiei
principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- în cazul constituirii de incinte pentru activităŃi economice sau pentru dotări, instituŃii,
servicii de interes public amplasarea clădirilor se va face pe baza unui PUD,
respectând normele din Codul Civil şi celelalte condiŃii pentru acest UTR.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
locuinŃe individuale în loturi
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
industrie mică, producŃie, servicii, depozite
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 % - pentru loturile de locuit
- 50% - în loturile cu alte utilizări funcŃionale, cu condiŃia asigurării necesarului
suprafeŃe tehnologice şi de parcare pentru vehicolele tehnologice, ale personalului şi
ale vizitatorilor/clienŃilor în incinta proprie.
CUT maxim: 0,90 – pentru loturile de locuit
- 1,50 în loturile pentru alte utilizări funcŃionale
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR CP5; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi,
- se interzice construirea în zona adiacentă platformei staŃiei c.f. al UM (la elaborarea
PUZ se solicită aviz pentru delimitarea zonei de interdicŃie de construire)
- se interzice construirea în zona de siguranŃă a liniei c.f. cu lăŃimea de 20m de o
parte şi alta a liniei
- se interzice construirea în zona de influenŃă a DJ 226 (se solicită avizul DirecŃiei de
Drumuri şi Poduri JudeŃean ConstanŃa)
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : - zona cu lăŃimea de 5m de
la malul Lacului Corbu constituie zona de protecŃie a Lacului (conf. L.107/1996)
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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Satul VADU
UTR VE – zona existentă în intravilan
A. DESCRIERE :
1. Limite:
• suprafaŃa cuprinsă în intravilanul existent al vetrei satului
2. Aprecieri asupra fondului construit: locuinŃe în loturi individuale, în stare medie;
mărimea lotului – 500 ÷ 4.000 mp.
3. FuncŃiunea dominantă : locuire în loturi individuale.
Alte funcŃiuni : locuinŃe colective, spaŃii comerciale şi de alimentaŃie publică, dotări de
interes public, incinte pentru activităŃi cu profil agricol, incintă pentru activităŃi industriale
(CNU).
4. Regim de înălŃime : P ÷ P+3
7. DisponibilităŃi de teren : sunt posibile îndesiri prin construire în loturile existente, mai
ales prin reparcelarea fundurilor de loturi, mai ales în zonele unde distanŃa dintre
străzi este mai mare de 100m.
8. Echipare tehnico-edilitară : există alimentare cu apă şi electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1. – FuncŃiuni permise : locuire, servicii, dotări de interes public, activităŃi nenocive.
2. – Regim de înălŃime: P÷ P+2
3. – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere: se menŃin alinierile
existente, fără a depăşi limita incintelor;
- în cazul reparcelărilor de funduri de loturi retragerea construcŃiei principale faŃă de
limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
4. –Caracteristici arhitecturale (materiale, finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile şi
de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5. – P.O.T. maxim: - în loturi cu locuinŃe - 30 % (conform Regulamentului General de
Urbanism – RGU – anexa 2 – zona rurală).
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit: 70%
CUT maxim : în loturi pentru locuinŃe –0,90
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit: 1,4
6. – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive :
- în terenul cu lăŃimea de 50m din jurul cimitirului se interzice construirea de locuinŃe; se
pot construi spaŃii pentru alte folosinŃe: ateliere, depozitare, spaŃiu verde, servicii.
7. – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8. Alte situaŃii specifice:
- se va elabora un PUD pentru evidenŃierea disponibilului de teren din zona aferentă
incintei de producŃie agro-zootehnică.
- se va rezerva teren pentru extinderea cimitirului
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UTR VP – zona propusă la extindere
A. DESCRIERE :
1 – Limite:
• la sud- limita intravilan propus
• la est – limită intravilan existent
• la nord – limită intravilan propus
• la vest – limita intravilan propus
2 – Aprecieri asupra fondului construit: teren liber, neconstruit, agricol.
3 – FuncŃiunea dominantă: teren liber.
- alte funcŃiuni : nu are obiect
4 – Regim de înălŃime : nu are obiect
5 – DisponibilităŃi de teren : teren disponibil pentru construire
6 – Echipare edilitară: nu există alimentare cu apă, electricitate
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1 – FuncŃiuni permise: locuire permanentă, agroturism, activităŃi productive nenocive.
2 – Regim de înălŃime maxim: P+2
3 – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere:
- în cazul amplasării în loturi a construcŃiilor pentru locuinŃă retragerea construcŃiei
principale faŃă de limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
locuinŃe individuale în loturi
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
industrie mică, producŃie, servicii, depozite
- se vor respecta condiŃiile de amplasare prevăzute pentru ZONA FUNCłIONALĂ –
centre de producŃie agricolă, zootehnică
4 – Caracteristici arhitecturale (materiale,finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile
şi de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5– POT. Maxim : 30 %
CUT maxim: 0,90
6 – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive:
- interdicŃie temporară până la elaborarea şi aprobarea unui PUZ pentru terenul din
UTR VP; este necesară elaborarea unui PUZ pentru ansamblul zonei pentru
stabilirea corelată a traseelor stradale propuse
- se vor rezerva suprafeŃele pentru reŃeaua de străzi, pentru zona de dotări
7 – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8 – Alte situaŃii specifice: nu are obiect
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Satul LUMINIłA
UTR LE – zona existentă în intravilan
A. DESCRIERE :
1. Limite:
• suprafaŃa cuprinsă în intravilanul existent al vetrei satului
2. Aprecieri asupra fondului construit: locuinŃe în loturi individuale, în stare medie;
mărimea lotului – 500 ÷ 4.000 mp.
3. FuncŃiunea dominantă : locuire în loturi individuale.
Alte funcŃiuni : spaŃii comerciale şi de alimentaŃie publică, dotări de interes public,
4. Regim de înălŃime : P ÷ P+1
9. DisponibilităŃi de teren : sunt posibile îndesiri prin construire în loturile existente, mai
ales prin reparcelarea fundurilor de loturi, mai ales în zonele unde distanŃa dintre
străzi este mai mare de 100m.
10. Echipare tehnico-edilitară : există alimentare cu apă şi electricitate.
B – REGLEMENTĂRI PROPUSE
1. – FuncŃiuni permise : locuire, servicii, dotări de interes public, activităŃi nenocive.
2. – Regim de înălŃime: P÷ P+2
3. – Amplasamentele clădirilor faŃă de arterele de circulaŃie, aliniere: se menŃin alinierile
existente, fără a depăşi limita incintelor;
- în cazul reparcelărilor de funduri de loturi retragerea construcŃiei principale faŃă de
limita dinspre stradă va fi de minim 3m, maxim 6m.
4. –Caracteristici arhitecturale (materiale, finisaje) : materialele utilizate vor fi durabile şi
de calitate, adecvat cadrului existent şi funcŃiunii.
5. – P.O.T. maxim: - în loturi cu locuinŃe - 30 % (conform Regulamentului General de
Urbanism – RGU – anexa 2 – zona rurală).
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit: 70%
CUT maxim : în loturi pentru locuinŃe –0,90
- pentru construcŃiile de folosinŃă exclusiv comercială, de depozitare, activităŃi, servicii,
situate în zona de locuit: 1,4
6. – Zone în UTR cu interdicŃii temporare sau definitive : nu are obiect
7. – CondiŃii speciale de intervenŃie în zonele protejate : nu are obiect
8. Alte situaŃii specifice: se va elabora un PUD pentru evidenŃierea terenurilor libere şi a
posibilităŃilor de reparcelare, acces la loturile rezultate din reparcelare.
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TRUPURI IZOLATE ÎN TERITORIU-EXISTENTE CE SE MENłIN
ACEASTA CORESPUNDE TRUPURILOR (din tabelul trupurilor) 4-30
Pentru trupurile izolate din teritoriu se vor respecta reglementările pentru zona
funcŃională cu care este ocupat terenul trupului respectiv, specificat şi în lista
trupurilor.

TRUPURI IZOLATE ÎN TERITORIU NOI PROPUSE
- extindere Corbu sud-est- trup 31- se vor respect reglementările din PUZ
- incintă management deşeuri – trup 32 - se respectă reglementările din PUZ
pentru această incintă
- staŃie epuraŃie - trup 33 – se respectă reglemetările din PUZ pentru acestă incintă
- locuinŃe LuminiŃa Sud – trup 34
-se aplică reglementările pentru zona de locuit
-se aplică distanŃele de protecŃie faŃă de linia c.f.
- locuinŃe Taşaul – trup 35
- se aplică reglementările privind zona de protecŃie a lacurilor (5m)
- se interzice construirea în zona de siguranŃă a liniei c.f. cu lăŃimea de 20m
de o parte şi alta a liniei
- cariera CELCO – trup 36
- se aplică reglementările din PUZ pentru incinta carieirei CELCO
- extindere Vadu Sud (A266) – trup 37 – corespunde parcelei A226
- se va elabora PUZ
- se respectă prevederile pentru zonele funcŃionale- locuire şi turism
- se Ńine seama de situl arheologic –nr.465 din tabelul LMI -din partea de nord
a zonei; se aplică restricŃiile şi condiŃionările specifice pentru zonele
arheologice
- extindere sud poligon – trup 38
- se respectă prevederile şi reglementările PUZ elaborată pentru această zonă
- se Ńine seama de limitele din Legea 597/2001 privind zona costieră
- extindere pe grind – trup 39 - zonă aflată în RezervaŃia Biosferei Delta Dunării –
aflată în incidenŃa Legii 82/1993
- construirea în această zonă se poate face numai cu acordul AdministraŃiei RBDD

- se Ńine seama de limitele din Legea 597/2001 privind zona costieră
- construirea în această zonă se poate face numai pe baza unui PUZ aprobat
- construirea în această zonă se poate face numai prin asigurarea accesului
rutier şi asigurarea alimentării cu apă şi asigurarea evacuării apelor uzate
menajere în condiŃiile OUG 202 /2002 - privind gospodărirea integrată a
zonei costiere.

