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TITLUL I 1.

PRESCRIPŢII

GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament local de urbanism este
General al oraşului Chitila.
'---__;::s....- -4--- - - - -

1.2. Regulamentul local de urbanism cuprinde şi

detaliază prevede · referitoare la
modul de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare a
construcţiilor pe întreg teritoriul oraşului Chitila, atât în intravilan, cât şi în extravilan.

1.3. Prezentul regulament are un caracter director şi de reglementare

specifică.

Prevederile sale permit autorizarea directă . ln situaţii speciale în care este necesară
modificarea locală a prevederilor prezentului regulament este necesara elaborarea
unui Plan Uerbanistic de Detaliu, sau Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu
Legea 350/2001 a Urbanismului şi Amenajării Teritoriului.

2.

CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII

2.1. Prezentul Regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent
PUG comuna Chitila şi le modifică acolo unde acestea nu mai corespund statutului
actual de oraş sau evoluţiilor economice şi sociale din ultimii ani.

2.2. Prezentul Regulament preia prevederile Planurilor Urbanistice de Detaliu şi Zonale,
aflate în valabilitate şi care nu au fost anulate prin Hotarâre a Consiliului Local
Chitila.

2.3. Prezentul Regulament a preluat unele prevederi ale Regulamentului de Construcţii
şi Alinieri ale municipiului Bucureşti din 1936, valabile şi astăzi prin claritate şi
precizia definirii termenilor.
2.4.Având în vedere situarea oraşului Chitila la limita municipiului Bucureşti , pentru
asigurarea continuităţii'spaţiale în cuprinsul prezentului regulament au fost preluate
prevederi ale RLU - PUG municipiul Bucureşti

3.

CONDIŢII

DE APLICARE

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de
Urbanism şi le aplică în corelare cu condiţiile specifice oraşului Chitila.
3.2. în cazul operaţiunilor urbanistice importante ca suprafaţă , volum de construcţii şi
complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul Regulament va fi
detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice
Zonale , realizate şi aprobate conform legii.
3.3. Pentru terenurile proprietate privată situate în zonele de extindere între intravilanul
existent şi intravilanul propus prin prezentul PUG, este obligatorie elaborarea unor
Planuri Urbanistice Zonale, condiţie a includerii acestora în intravilan şi a schimbării
destinaţiei şi încadrării modului de impozitare a terenurilor.

3.4. Pentru toate terenurile proprietate privată situate în zonele introduse în intravilan
prin prezentul PUG, acolo unde nu există drumuri amenajate, reţele de alimentare
cu energie electrică, alimentare cu apă potabilă şi canalizare este obligatoriu ca
Autoriza~a de construire pentru clădiri să fie precedată de Autorizaţia de construire
a lucrărilor de infrastructură (drumuri, alimentare cu apă potabilă şi canalizare).
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3.5.

Restricţii

3.5.1. În conformitate cu Adresa CNAIR nr. 190/66221/
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O.G. 43/1997 se stabilesc limitele zonelor drumurilor astfe :
cuprinsă de la limita exterio
drumului până la:
- 1,50 m pentru DN7 de la marginea exterioară a trotuarului ;
- 1,50 m pentru Centura Veche (Şoseaua Chitila-Mogoşoaia) de la marginea
exterioară a trotuarului sau a părţii carosabile;
- 1,50 m pentru D.N.C.B. nou, de la marginea exterioară a şanţului/trotuarului
sau a parapetului New Jersey;
- Zona de protecţie este cuprinsă între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile drumului, delimitat astfel:
-22,0 m pentru D.N.7, D.N.C.B. nou şi Centura Veche (Şoseaua Chitila-Mogoşoaia) şi se măsoară după zona de siguranţă ;
- Limita construibil, delimitată astfel:
- 21 ,0 m pentru D.N.7 din axul drumului, în localitate;
- 13,0 m pentru Centura Veche (Şoseaua Chitila-Mogoşoaia) din axul
drumului, în localitate;
- 22,0 m pentru D.N.C.B. nou, din marginea zonei de siguranţă , pentru
obiectivele care nu atrag trafic (mijloace publicitare, staţii de carburanţi ,
locuinte, garaje), respectiv 30,00 m pentru obiectivele care atrag trafic.
3.5.2. În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/07.07.1998,
actualizată în 29.11.2016, se instituie zona de siguranţă a infrastructurii publice
feroviare, care cuprinde fâşiile de teren , în limita de 20,0 m fiecare, situate de o
parte şi de alta a axei căii ferate , în care este interzisă executarea oricăror
construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu excepţia proiectelor de
infrastructuri publice şi a celor pentru care s-a emis aviz favorabil de către
Ministerul Transporturilor.
De asemenea se instituie zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice,
cuprinzând terenurile limitrofe situate de o parte şi de alta a axei căii ferate,
indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate.
Pentru construcţiile care se vor amplasa în zona de siguranţă şi protecţie a
infrastructurii feroviare se va solicita Avizul Sucursalei Regionala Căi Ferate
Bucuresti si apoi se va obtine Avizul CNCF "CFR" S.A.
3.5.3. În conformitate cu Avizul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare nr. 208 din
12.04.2018, se interzice executarea de construcţii (clădiri , instalaţii de orice fel,
împrejmuiri, anexe, etc.) în zona de protecţie a infrastructurii de îmbunătăţiri
funciare:
- 2,00 m de o parte şi de alta a axului antenelor: A20 , A22 , A23, A24, A25, A5,
A5a, A5b, A5c;
- 2,50 m de o parte şi de alta a axului conductelor principale: CP1, CP2, CP3,
CP1 bivalent;
- 3,00 m de o parte şi de alta a axului conductei de aducţiune CA;
-4,00 m de zona staţiei de pompare.
Proprietarii ale căror terenuri sunt traversate sau sunt limitrofe cu antenele,
conductele principale, conducta de aducţiune şi staţia de pompare menţionate ,
anterior eliberării autorizaţiei de construire vor obţine aviz din partea ANIF Filiala Teritorială Prahova în vederea stabilirii măsurilor de protecţie, deviere,

- Zona de siguranţă a drumurilor este

asigurarea funcţionalităţii, precum şi pentru stabilire
·~
lucrărilor de îmbunătătiri funciare.
3.5.4. În conformitate cu aviz.ul Agenţiei Apele Române, cdta~~llîilclat~a.teWl.EmillL:..__
Lacul Chitila (Regulamentul de exploatare) este 90,45 - măs rată î sistem
Stereo '70. Este interzisă autorizarea construcţiilor, altele decât Cel aprobate de
Agenţia Apele Române pe terenuri aflate sub această cotă.
3.5.5. Zona de protecţie a Văii Mangului în care este interzisă autorizarea construcţiilor,
altele decât cele de infrastructuri publice este de 15,00 m de la malul acesteia.
Excepţie fac dotările publice care se pot amplasa până la o distanţa de minimum
7,50 m de malul Văii Mangului.
3.5.6. În conformitate cu Adresa Apa Nova nr. 91807745 din 08.06.2018 şi scrisoarea
Apele Române nr. 6686 din 18.07.2016, zona de protecţie cu regim sever
aferentă apeductelor este de min. 10,0 m, măsurată fată de generatoarele laterale
ale apeductelor. În zona de protecţie severă a apeductelor este interzisă orice
amplasare de folos inţă sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau
impurificarea apei şi fără avizul Apa Nova.
Pentru Canalul de derivaţie Dragomireşti-Chitila , administrat de Consiliul General
al municipiului Bucureşti , lăţimea zonei de protecţie este de 3,0 m de-a lungul
canalului. Extinderea zonelor de locuire se va face maximum până la limita
zonelor de protecţie sanitară aferentă obiectivelor de alimentare cu apă ale
municipiului Bucureşti şi ale oraşului Chitila şi satului Rudeni existente în
intravilanul propus.
Circulaţia vehiculelor grele şi agabaritice peste apeducte este restricţionată , iar
posibilităţile de trecere cu vehicule grele peste apeducte se vor analiza separat,
prevăzându-se lucrări speciale de protecţie , cu avizul Apa Nova.
Conform HG 930/2005, pe terenurile agricole cuprinse în zona de protecţie
sanitară cu regim sever aferente obiectivelor de alimentare cu apă ale
municipiului Bucureşti, existente pe teritoriul administrativ Chitila, dar şi a celor
propuse pentru alimentarea cu apă a locuitorilor oraşului Chitila şi a satului
Rudeni sunt admise: exploatarea numai pentru culturi de plante perene, de plante
păioase şi de pomi fructiferi, în condiţii în care să nu provoace degradarea
lucrărilor respective.
3.5.7. În conformitate cu avizul TRANS GAZ NR. 8760/266/10.03.2017, vor fi respectate
următoarele distanţe minime pe orizontală între axa conductelor de transport gaze
naturale DN700; DN500; DN 100; DN80 precizate în aviz:
- 20,0 m - locuintele individuale/colective, constructii industriale, sociale si
administrative cu până la 3 etaje inclusiv;
- 20,0 m - clădire sau spaţiu exterior cu o suprafaţă bine definită (teren de joacă,
zonă de recreere sau alt loc public etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe
persoane, cel puţin 5 zile pe săptămână , timp de 1O săptămâni , în orice
perioadă de 12 luni;
- 200,0 m - clădiri cu patru sau mai multe etaje;
- 6,0 m - construcţii uşoare fără fundaţii, altele decât cele destinate a fi ocupate
de oameni;
- 6,0 m - zone împădurite ;
- 20,0 m - staţii electrice şi posturi de transformare energie electrică ;
- 50,0 m - depozite de gunoaie;
- 30,0 m - depozite de GPL, ca rburanţi, benzinării
- 20,0 m - staţii de epurare, gospodărie de apă ;
- 5,0 m - parcări auto;
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- 250,0 m - poligoane de tragere, depozite de maten
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- paralelism cu drumuri:
- ex~res, auto străzi - 50, 1 r. .4~ ~!f./t!
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- nat1ona e , m
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- judeţene - 20,0 m
· ··
e ·
- de interes local - 18,0
- de utilitate privată - 6,0 m
- 50,0 m - paralelism cu reţele de utilităţi (apă , canalizare, cabluri electrice sau
telecomunicaţii etc.);
- 6,0 m - cămine vizitare.
Distanţa minimă dintre împrejmuirea SRM Rudeni-Chitila, SRM Speed (Direct)
Chitila, SRM Oprea Edil Chitila şi construcţii este următoarea:
- 20,0 m - pentru clădiri cu până la 3 etaje inclusiv;
- 200,0 m - pentru clădiri cu 4 sau mai multe etaje, fără posibilitatea de reducere
a acestei distanţe.
Pentru alte obiective cum ar fi drumuri de acces, retele
de utilităti, , conducte de
,
distribuţie, cabluri electrice şi de telecomunicaţii etc. care afectează conductele de
transport gaze naturale şi/sau instalaţiile aferente acestora se va obţine Aviz de
amplasament din partea Transgaz.
La intersecţia drumurilor cu conductele de transport gaze se vor lua măsuri de
protejare si/sau deviere a conductelor cu Aviz Transgaz.
În conformitate cu art. 109-113 din Legea Energiei electrice şi a Gazelor naturale
nr. 123/2012, SNTGN Transgaz S.A. Mediaş beneficiază de dreptul de uz şi de
servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele şi instalaţiile
aferente în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare şi
întretinere a acestora pe toată durata lor de existentă.
3.5.8. SERVITUTI AERONAUTICE ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTAREA
AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind stabilirea zonelor cu servituţi
aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente
obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole
pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în
spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015:
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2. Servituti aeronautice civile
2.1. Generalităţi
2.1.1 . Pentru siguranţa zborului şi a activităţilor aeronautice, pe terenurile de
aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora trebuie să se instituie şi să se respecte
cerinţele, condiţiile şi restricţiile prevăzute de reglementările aeronautice civile naţionale
şi/sau internaţionale aplicabile.
2 .1.2. Condiţiile, restricţiile şi obligaţiile impuse sau recomandate de reglementările
aeronautice civile naţionale şi/sau internaţionale pentru realizarea şi men\jnerea
siguranţei zborului şi manevrelor aeronavelor în spaţiul aerian şi la sol, constituie
servituti aeronautice civile, care definesc un regim de protecţie adecvat, în interes
aeronautic civil.
2.1.3. Servitu\jle aeronautice civile se stabilesc şi se instituie în corelaţie directă cu
specificul terenurilor de aeronautică civilă (categorie, caracteristici fizice, infrastructură şi
echipamente, conditii de exploatare/operare), cu procedurile de zbor instrumental
publicate şi cu particularităţile mijloacelor CNS şi meteorologice implicate (tip,
caracteristici tehnice, performante operaţionale) .
2.1.4. în funcţie de natura lor, servituţile aeronautice civile pot fi clasificate în:
a) servituţi de degajare;
b) servituţi de balizare;
c) servituţi radioelectrice (electromagnetice);
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de confuzie şi/sau de orbire;
·--·11 . interzicerea/eliminarea suprafeţelor foarte reflecta ·zante .. .
riscului de orbire;
L---.:.....:::::.._.....:..-f- - - - - 12. interzicerea lansării de focuri de artificii, lampioane şi înălţării de b
aeromodele - pentru prevenirea riscurilor de incendiu şi de coliziune;
13. interzicerea/eliminarea surselor potenţiale de incendiu, explozie (staţii şi/sau
depozite de combustibili ori de materiale explozibile, aplicaţii pirotehnice) - pentru
reducerea pericolelor pe care le prezintă;
14. semnalarea liniilor electrice aeriene, prin marcare pentru zi (vopsire, balize) şi
balizare pentru noapte (lumini), a firelor, respectiv a stâlpilor de traversare a
drumurilor naţionale, autostrăzilor şi cursurilor principale de apă - pentru reducerea
riscului de coliziune;
15. identificarea şi interzicerea/eliminarea obstacolelor care obturează mijloacele
vizuale pentru navigaţia aeriană (inclusiv lămpile dispozitivelor luminoase de
apropiere) - pentru asigurarea vizibilităţii corespunzătoare a mijloacelor respective;
16. respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice
aplicabile referitoare la activitatea şi mijloacele meteorologice (cerinţe tehnice de
amplasare, instalare, protecţie) - pentru determinarea şi evaluarea corectă a
condiţiilor meteorologice;
17. identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective care, prin prezenţă sau
funcţionare, afectează ori pot afecta siguranţa zborului.
2.2.4. În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile se consideră obstacole cel
puţin acele obiecte care au o înălţime egală sau mai mare de 100,0 m faţă de cota
terenului.

2.3. Servituţi aeronautice de balizare
2.3.1. Servituţile aeronautice de balizare se

referă la semnalarea prezenţei obstacolelor
care constituie un risc potenţial de coliziune pentru aeronave şi a zonelor de aerodrom
cu restricţii de utilizare.
2.3.2. Semnalizarea obstacolelor se realizează prin:
a) marcaje (vopsire specifică) sau balize (steguleţe, corpuri specifice) - pe timp de zi cu
vizibilitate bună;
b) lumini specifice (balizare luminoasă) - pe timp de noapte sau de zi cu vizibilitate
redusă .

2.3.3. În zonele cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi balizate
pentru noapte obstacolele care:
a) depăşesc/penetrează suprafeţele de limitare a înălţimii obstacolelor;
b) prezintă pericol pentru zborul aeronavelor (coşuri de fum industriale, piloni şi/sau
stâlpi instalaţi pe proeminenţe de teren ori pe terasele unor clădiri înalte, construcţii
şi/sau instalaţii de mare gabarit, inclusiv clădirile aeroportuare şi mijloacele CNS şi
meteorologice.
2.3.4. În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi
balizate pentru noapte obstacolele care:
a) au înălţimi de 45,0 m şi mai mari;
b) au fost identificate, pe baza unei analize de specialitate, că prezintă pericol pentru
zborul aeronavelor.
2.3.5. - (1) Liniile electrice aeriene cu înă~imea stâlpilor de peste 25,0 m şi care
traversează drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate sau cursuri principale de apă trebuie
semnalizate după cum urmează :
a) conductorii din deschiderea de traversare, prin marcare pentru zi (cu balize);
b) stâlpii de traversare, prin marcare pentru zi (vopsire).
(2) Stâlpii de traversare cu înă~imi de 45,0 m şi mai mari trebuie să fie balizaţi pentru zi
(vopsire) şi pentru noapte (lumini).
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(3) În cazurile stabilite pe baza unei analize de specialita ~80Ji1d~~i di»J ~~~·~ ~r.~.„
de traversare trebuie să fie marcaţi pentru zi(cu balize) şi p~ruÎ\<'.i~ .„
· · ·
specifice).
: t: şei.
2.3.6. Pentru siguranţa operării aeronavelor, zonele de aen:mfilB~txestq~i:..ru~:..__--
utilizare: piste şi căi de rulare închise (sau părţi ale acestora), zone în tili
suprafaţa pistei până la prag etc., trebuie semnalizate corespunzător pe ·
timp de noapte, prin marcaje, panouri, balize şi lumini specifice.
2.3.7. Mijloacele vizuale utilizate (marcaje, panouri, balize, lumini) trebuie să fie
conforme cu prevederile reglementărilor aeronautice de profil.
2.4. Servituţi aeronautice radioelectrice
2.4.1. Servituţile aeronautice radioelectrice se referă la necesitatea realizării sau
menţinerii degajării de orice obiective care, prin fonne, dimensiuni, orientare, suprafeţe
şi/sau materiale folosite, pot perturba propagarea nedistorsionată în spaţiu a radiaţiei
electromagnetice emise sau recepţionate de mijloacele CNS şi meteorologice, precum şi
la prevenirea ori asigurarea protecţiei acestor mijloace contra diferitelor radiaţii
electromagnetice parazite emise sau generate de obiectivele respective.
2.4.2. Pe terenurile de aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora (inclusiv în
perimetrul infrastructurilor aeroportuare şi în împrejurimi), siguranţa zborului impune:
1. stabilirea unor suprafeţe în jurul mijloacelor CNS şi meteorologice, în care sunt
interzise amplasarea şi utilizarea echipamentelor electrice, electrotehnice sau
electronice generatoare de perturbaţii electromagnetice, precum şi
existenţa/amplasarea obiectelor de orice natură (construcţii , autovehicule, denivelări
de teren) - pentru prevenirea modificării parametrilor operaţionali ai mijloacelor
respective;
2. stabilirea poziţiilor de aşteptare pe căile de rulare spre pistă în corelaţie directă cu
fonna şi dimensiunile zonelor sensibile ILS şi consecutiv, amplasarea mijloacelor
vizuale aferente (marcaje, barete-stop) în afara acestor zone - pentru prevenirea
accesului vehiculelor şi/sau aeronavelor în zonele respective şi implicit, evitarea
modificării inacceptabile a semnalului ILS;
3. instituirea unui regim de control şi limitare asupra dimensiunilor, fonnelor şi
poziţiei/orientării diferitelor obiecte (clădiri , panouri) - pentru prevenirea reflexiilor
parazite ale radiaţiei electromagnetice şi implicit, conservarea performanţelor
operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice;
4. înlocuirea/eliminarea materialelor metalice utilizate la realizarea componentelor
diferitelor obiecte (faţade, învelitori, împrejmuiri) - pentru prevenirea reflexiilor parazite
ale radiaţiei electromagnetice şi implicit, conservarea performanţelor operaţionale ale
mijloacelor CNS şi meteorologice;
5. considerarea frecvenţei , directivităţii şi puterii de emisie a staţiilor de emisie (radio,
TV) - pentru prevenirea interferenţelor cu frecvenţele aeronautice;
6. interzicerea/eliminarea surselor de perturbaţii electromagnetice (acţionări electrice
de forţă, sudură electrică, reţele TV prin cablu) - pentru asigurarea compatibilităţii
radioelectrice, respectiv a funcţionării la parametri nominali a mijloacelor CNS şi
meteorologice;
7. identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective (surse de radiaţie invizibilă,
obiecte mobile sau fixe) care, prin prezenţă sau funcţionare, pot perturba sau afecta
buna funcţionare radioelectrică şi performanţa mijloacelor CNS şi meteorologice.
2.5. Alte servituţi aeronautice
2.5.1 . Terenurile de aeronautică civilă şi vecinătăţile lor, în special perimetrele
infrastructurilor aeroportuare şi împrejurimile acestora, se află sub incidenta unor
servituţi aeronautice civile referitoare la:
1. identificarea tuturor obstacolelor semnificative şi includerea acestora într-o bază
de date specifică - pentru stabilirea densităţii obstacolelor şi evaluarea riscului de
coliziune;
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- pentru menţinerea condiţiilor de siguranţă a zborului;
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3. evaluarea, unde este cazul, a implicaţiilor prezenţei î apr.
~o m
a anu
rutiere şi/sau feroviare cu trafic greu, intens, atât sub as c
autovehiculelor şi al garniturilor de tren), cât şi sub aspectul influenţei~ io lectrice
asupra bunei funcţionări a mijloacelor CNS şi meteorologice (mase meta 1
considerabile, aflate în mişcare sau staţionare) - pentru stabilirea şi aplicarea
măsurilor operaţionale care se impun;
4. identificarea amplasării şi utilizări i dispozitivelor pirotehn ice/explozive cu detonare
prin telecomandă radio - pentru adoptarea măsurilor de coordonare a activităţilor cu
deţinătorii/utilizatorii dispozitivelor respective şi prevenirea detonării accidentale
produse de radiaţiile radioelectrice emise de echipamente aeronautice de la sol sau
de la bordul aeronavelor care operează în zonă ;
5. posibilitatea ca unele terenuri aflate în vecinătatea aeroporturilor să facă , în
condiţiile legii, subiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică , în legătură cu
dezvoltarea aeroporturilor respective;
6 . identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective care, prin prezenţă sau
funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului şi activităţilor aeronautice;
7. impunerea de către AACR a unor restricţii locale suplimentare, determinate de
condiţii specifice, particulare.
d.in zb or, can
- d este cazu I, a pa ramet nor
·1 o
.
2 . ve rif1carea

3. Zone cu servituţi aeronautice civile

3.1. Generalităţi
3.1.1. În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă , proiecţiile
orizontale a le suprafeţelor de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a
procedurilor de zbor instrumental, ale suprafeţelor şi zonelor de protecţie a mijloacelor
CNS şi meteorologice, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe aeronautice (după
caz) definesc la sol (formă , dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub
incidenţa servituţilor de aeronautică civilă .
3 .1.2. - (1) Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea
următoarelor elemente: amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite,
caracteristici/condiţii, restricţii , obligaţii.

(2) Elementele/caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări
în timp, ca urmare a modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi
internaţionale aplicabile, dezvoltării terenurilor de aeronautică civ ilă , modernizării
mijloacelor CNS şi meteorologice.

3.2. Zone cu servituţi aeronautice civile
3.2.1. Zone de siguranţă asociate unui aerodrom, definite în funcţie de:
a) caracteristicile fizice şi de operare ale aerodromului;
b) caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor;
c) caracteristicile suprafeţelor de protecţie a procedurilor de zbor instrumental;
d) amenajarea şi dotarea tehnică de referinţă ale aerodromului;
e) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor CNS şi meteorologice din zona de
aerodrom ;
f) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a aerodromului şi a mijloacelor de
navigaţie aeriană aferente;
g) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile;
3.2.2. Suprafeţe şi zone de protecţie asociate mijloacelor CNS şi meteorologice, definite
în funcţie de:
a) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor în cauză;
b) caracteristicile suprafeţelor şi zonelor de protecţie ale mijloacelor respective;
c) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice;
d) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.
3.2.3. Spaţiul aerian controlat din vecinătatea aerodromurilor, definit în funcţie de:
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b) reţeaua căilor aeriene;
c) caracteristicile volumelor de acoperire ale mijloacelor C S şi meteo~rgo~·~er,i'1T."d) programul de dezvoltare şi/sau modernizare din do meni I ael"Oft0utio·oiVi '·· ············ ··· ·· ·
e) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale ap l b le.
3.2.4. Zone de protecţie asociate amplasamentelor unităţilor de control al tra 1 ului
aerian şi centrelor de informare a zborurilor, definite de tipul şi caracteristicile tehnice ale
mijloacelor CNS şi meteorologice şi de programele de dezvoltare specifice.
3.2.5. Suprafeţe şi zone de protecţie radioaltimetru stabilite înaintea pragului unei piste
cu apropiere de precizie.
3.2.6. Suprafeţe şi zone de protecţie a dispozitivului luminos de apropiere stabilite
înaintea pragului unei piste cu apropiere de precizie.

///,

3.3. Zone de siguranţă
3.3.1. - (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe
de siguranţă , în condiţiile paragraf. 3.2.1:
1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
a) banda pistei de decolare-aterizare;
b) prelungiri de oprire;
c) prelungiri degajate;
d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
e) banda căilor de rulare;
1.2. în perimetrul aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi) - suprafaţa de
siguranţă care încadrează suprafaţa de apropiere finală şi decolare (FATO).
(2) Zonele corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor, certificarea şi exploatarea
tehnică a aerodromurilor/heliporturilor şi cond~iile de avizare a documentaţiilor tehnice
pentru obiectivele aflate în zonele cu servituţi aeronautice civile.
3.3.2. în interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la paragraf. 3.3.1 ,
alin. (2), sunt interzise:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi fără avizul AACR (inclusiv
împrejmuiri, căi de rulare, platforme, mijloace CNS şi meteorologice);
b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice
de profil;
c) prezenta obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor CNS şi meteorologice
care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri
constructive şi/sau de montaj frangibile;
d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea
păsărilor sau animalelor sălbatice;
e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna
desfăşurare a activităţilor aeronautice;
f) prezenta surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloacele CNS şi
meteorologice;
g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie;
i) orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de aerodrom.
3.3.3. - (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe
de siguranţă, în condiţiile paragraf. 3.2.1.:
1.1. în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:
a) suprafaţa orizontală exterioară ;
b) suprafaţa conică;
c) suprafaţa orizontală interioară ;
d) suprafaţa de apropiere;
e) suprafaţa interioară de apropiere;
f) suprafaţa de tranziţie;
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g) suprafaţa interioară de tranziţie;
h) suprafaţa de aterizare întreruptă ;
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a) aria de siguranţă;
b) suprafaţa de apropiere;
c) suprafaţa de tranziţie;
d) suprafaţa de urcare la decolare;
e) prelungire degajată .
..
(2) Zonele corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă men onate la · ~,. ·
reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor, c
·
.. „ „ ···
tehnică a aerodromurilor/heliporturilor şi cond~iile de avizare a documenta ·i o tehnice
pentru obiectivele aflate în zonele cu servituţi aeronautice civile.
3.3.4. - (1) Caracteristicile tipice ale suprafeţelor de limitare a înălţimii obstacolelor la
aerodromurile terestre pentru avioane sunt evidenţiate în Anexa 1 (Fig. 1.1 şi Tabelele
nr. 1.1 şi 1.2).
(2) Caracteristicile tipice ale suprafeţelor de limitare a înălţimii obstacolelor la:
a) heliporturile de suprafaţă instrumentale sunt evidenţiate în Anexa 1 (Tabelele nr. 1.4,
1.5 şi 1.6 şi Fig. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 şi 1. 7);
b) heliporturile de suprafaţă cu operare la vedere şi similar, heliporturile în terasă cu
operare la vedere, sunt evidenţiate în Anexa 1 (Tabelul nr. 1.7 şi Fig. 1.8, 1.9, 1.10 şi
1.11 ).
(3) În funcţie de particularităţile infrastructurii şi instalaţiilor/sistemelor de aerodrom
existente sau preconizate, ale aeronavelor şi operaţiunilor specifice derulate sau
preconizate, pot exista diferenţe faţă de datele referite la alin. (1) si alin. (2).
(4) În condiţiile alin. (3), administratorii aerodromurilor vor stabili zonele cu servituţi
aeronautice civile specifice/particulare, prin adaptarea/modificarea adecvată a zonelor
generice corespunzătoare.
3.3.5. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la para. 3.3.3, alin.
(1 ), sunt interzise fără avizul AACR:
a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (inclusiv construcţii şi
echipamente/instalaţii destinate activităţilor aeronautice);
b) realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi care, prin
natura lor ori prin procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului
(obiective care produc fum ori ceaţă artificială, obiective care generează
turbulenţe/curenţi de aer, sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea
dispozitivului luminos de apropiere şi/sau a sistemului de balizare luminoasă a
elementelor de infrastructură amenajate pentru decolarea-aterizarea aeronavelor
(avioane, elicoptere);
c) amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe sau
perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS;
d) amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea
păsărilor sau animalelor sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole neadecvate,
depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare);
e) orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.
3.3.6. Cerinţele de limitare a obstacolelor aplicabile unui aerodrom pentru avioane se
diferenţiază în funcţie de caracteristicile fizice ale pistei (pistelor) aerodromului şi de tipul
operaţiunilor aeriene executate sau avute în vedere să se execute, pe baza unui cod de
referinţă al aerodromului, care asociază date privind facilităţile de infrastructură şi tipurile
de aeronave care ar putea opera pe aerodromul respectiv.
3.3.7. - (1) Codul de referinţă al aerodromului se compune din două elemente:
a) o cifră de cod, reflectând distanţa de referinţă a aeronavei; şi
b} o literă de cod, reflectând anvergura aripilor şi ecartamentul (distanţa dintre flancurile
exterioare ale anvelopelor) trenului principal de aterizare.
(2) Codul de referinţă al aerodromului este prezentat în Tabelul nr. 1:
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ELEMENTUL 1 DE COD

ELEMENTUL 2 DE COD

Cifra
de
cod

Distanta de referinţă
a aeronavei

Litera
de cod

(1)

(2)

1

Anvergura

r
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11ancurne
exterioar I anvelopelor
trenului principal de aterizare )
(5)

(4)

sub 800 m

(3)
A

2

între 800-1 200 m exclusiv

B

între 15 - 24 m exclusiv

între 4,5 - 6 m exclusiv

3

între 1 200-1 800 m exclusiv

c

între 24 - 36 m exclusiv

între 6 - 9 m exclusiv

4

1 800 m

D

între 36 - 52 m exclusiv

între 9 - 14 m exclusiv

E

între 52 - 65 m exclusiv

între 9 - 14 m exclusiv

F

între 65 - 80 m exclusiv

între 14 - 16 m exclusiv

şi

mai mult

până

la 15 m exclusiv

·-

până

la 4,5 m

3.3.8. În funcţie de tipul procedurilor de apropiere la aterizare pentru care sunt
amenajate şi echipate cu mijloace destinate navigaţiei aeriene, pistele de aerodrom se
clasifică astfel (vezi Tabelul nr. 2):
Tabelul nr. 2 - Clasificarea pistelor de aerodrom după categoria operaţiunilor de apropiere la
aterizare
ABREVIERE

TIPUL PISTEI

DESTINATIE ŞI CARACTERISTICI

NINST

Pistă

Pistă destinată

aeronavelor care execută zbor la vedere.

neinstrumentală
Pistă instrumentală

NONP

neprecizie
Pista instrumentală
de precizie, categoria
I

CATI

Pista instrumentală
de precizie, categoria

CATll

li
CAT III A

Pista instrumentală
de precizie,
categoria III A

CAT III B

Pista instrumentală
de precizie,
categoria III B

CATlllC

Pista instrumentală
de precizie,
cateaoria 111 C

Pistă destinată operării

aeronavelor cu folosirea procedurilor de apropiere
de neprecizie, deservită atât de mijloace vizuale cât şi de
mijloace instrumentale, care asigură ghidarea aeronavei numai în direcţie.
instrumentală

Pista instrumentală deservită de un ILS sau PAR şi de mijloace vizuale,
destinată operapunilor de apropiere urmată de aterizare cu o înălpme de
decizie nu mai mică de 60 m (200 ft) şi cu o vizibilitate nu mai m ică de 800 m
sau cu o distantă vizuală în lunoul pistei nu mai mică de 550 m.
Pista instrumentală deservită de un ILS şi de mijloace vizuale, destinată
operaţiunilor de apropiere urmată de aterizare cu o înălţime de decizie mai
mică de 60 m (200 ft), dar nu mai mică de 30 m(100 ft) sau cu o distanţă
vizuală în lungul pistei nu mai mică de 300 m.
Pista instrumentală deservită de un ILS către şi în lungul suprafeţei pistei,
destinată operaţiunilor de apropiere urmată de aterizare cu o înălpme de
decizie mai mică de 30 m (100 ft) sau fără înălţime de decizie sau cu o
distantă vizuală în lunoul pistei nu mai mică de 200 m.
Pista instrumentală deservită de un ILS către şi în lungul suprafeţei pistei,
destinată operapunilor de apropiere urmată de aterizare cu o înăl pme de
decizie mai mică de 15 m (50 ft) sau fără înălpme de decizie sau cu o
distantă vizuală în lungul pistei sub 200 m, dar nu mai m i că de 75 m.
Pista instrumentală deservită de un ILS către şi în lungul suprafeţei pistei,
destinată operapunilor de apropiere urmată de aterizare fără limitări ale
înălpmii de decizie sau ale distanţei vizuale în lungul pistei.

3.3.9. Caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor aferente pistelor utilizate
pentru aterizare sunt prezentate în Anexa nr. 1 (Tabelul nr. 1.1 ).
3.3.10. Caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor aferente pistelor utilizate
pentru decolare sunt prezentate în Anexa nr. 1 (Tabelul nr. 1.2) la prezenta
reglementare.
3.3.11. - (1) În zonele de siguranţă nu pot fi amplasate, construite şi/sau instalate
obiecte care penetrează suprafeţele de limitare a înălţimii obstacolelor.
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3.4. Suprafeţe şi zone de protecţie ale mijloacelor CNS şi met rol ic
A~~" „ .· „~ „ ... „ ..
3.4.1 - (1) Cu scopul prevenirii influenţelor negative asupra peff4Bfff:w:·H·i·~·~
· ·e··.:.:.
i · ~-+-----
operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice, în vecinătatea acestora se
stabilesc, în condiţiile para. 3.2.2 ., următoarele suprafeţe şi zone de protecţie:
a) suprafeţe de protecţie ILS constituite din suprafeţele critice ILS Loc (LLZ) şi ILS GP
şi suprafeţele sensibile ILS Loc (LLZ) şi ILS GP, zone de protecţie ILS;
b) suprafeţe şi zone de protecţie aferente sistemelor de supraveghere (mijloace CNS
de tip SSR, PSR şi WAM);
c) suprafeţe şi zone de protecţie VOR (mijloace CNS DVOR şi CVOR);
d) suprafeţe şi zone de protecţie DME/N ;
e) suprafeţe şi zone de protecţie NDB;
f) suprafeţe şi zone de protecţie Marker;
g) suprafeţe şi zone de protecţie a mijloacelor de comunicaţii ;
h) suprafeţe de protecţie a mijloacelor meteorologice.
(2) Zonele corespunzătoare suprafeţelor şi zonelor de protecţie menţionate la alin. (1)
fac obiectul reglementărilor aeronautice privind protecţia , omologarea şi autorizarea
mijloacelor CNS şi meteorologice.
(3) Adiţional , faţă de suprafeţele şi zonele de protecţie specificate la para. 3.4.1 - (1),
se definesc ca zone de protecţie:
a) volumele aeriene necesare comunicaţiilor radio sol-sol de date tip punct la punct,
efectuate prin intermediul radioreleelor/radiolink-urilor/rad iomodem-urilor, între
mijloacele CNS şi/sau meteorologice şi concentratoare de date la sol, utilizate atunci
când legăturile de date terestre nu pot fi puse în operă . Dimesiunile geometrice ale
acestor zone de protecţie - volume aeriene de formă elipsoidală - sunt definite în
funcţie de carateristicile tehnice ale echipamentelor radio de transmisie/recepţie punct
la punct şi de cele ale sistemelor de antene aferente acestora;
b) traseele cablurilor supraterane şi/sau subterane aferente mijloacelor CNS şi
meteorologice.
3.4 .2. - (1) Caracteristicile tipice ale suprafeţelor şi zonelor de protecţie a mijloacelor
CNS specificate la para . 3.4.1, sunt evidenţiate în Anexa nr. 2 a prezentei reglementări.
(2) Corespunzător particularităţilor funcţionale şi operaţionale ale fiecărui echipament
utilizat pot exista diferenţe faţă de datele referite la alin. (1 ).
(3) În cazul în care furnizorul echipamentului comunică forma şi/sau dimensiun ile
suprafeţelor şi zonelor de protecţie aferente, aceste date sunt prioritare.
(4) Pe baza datelor menţionate la alin. (3), administratorii mijloacelor CNS şi
meteorologice vor stabili zonele cu servituţi aeronautice civile specifice/particulare, prin
adaptarea/ modificarea adecvată a zonelor generice corespunzătoare.
3.4.3. În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele ş i zonele de protecţie
aferente mijloacelor CNS şi meteorologice nu pot fi amplasate, construite şi/sau
instalate niciun fel de obiective noi fără avizul AACR.
.• • '. ••

3.5. Spaţiul aerian controlat din vecinătatea aerodromurilor
3.5.1 . - (1) Cu scopul asigurării controlului traficului aerian din vecinătatea
aerodromurilor, în spaţiul aerian aferent se stabilesc, în cond iţiile para. 3.2.3. şi 3.2.4. ,
următoarele structuri de spaţiu aerian controlat:
a) zona de control de aerodrom/CTR (conf. AIP Romania, sectiunea AD 2);
b) regiune terminală de control/TMA (conf. AIP România ENR 2.1-3).
(2) Structurile de spaţiu aerian controlat, inclusiv cele menţionate la alin. (1 ), fac
obiectul reglementărilor aeronautice privind procedurile de navigaţie aeriană.
3.5.2. În interesul siguranţei traficului aerian , al protejări i rutelor de plecare/sosire
instrumentală standard (ŞI O/STAR), al procedurilor de apropiere instrumentală şi de
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decolare, al altitudinilor minime de vectorizare radar(MRV
sector(MSA), al altitudinilor minime de zonă (AMA) în stru~fllP..:f+P~~rnd!mnr---
controlat precizate la para. 3.5.1. - (1) sunt interzise fără avizul AACR:
a) amplasarea de obstacole/obiective de orice fel care, prin prezentă sau funcţionare,
implică risc de coliziune şi/sau pot afecta regularitatea traficului aerian;
b) concentrarea de obstacole peste limita/densitatea maximă reglementată .
3.5.3. Criteriile de proiectare/protecţie a procedurilor de zbor instrumental şi altitudinilor
minime MRVA, MSA, AMA sunt cele descrise în ICAO Doc 8168- PANS-OPS.
3.5.4. Propunerile privind modificarea sau anularea procedurilor de zbor instrumentale
sau a altitudinilor minime menţionate la para. 3.5.2 pot avea la bază studii aeronautice
întocmite doar de către furnizori de servicii de proiectare proceduri de zbor
instrumental recunoscuţi de către AACR, care îndeplinesc cerinţele reglementării
RACR-CPPZI şi ale reglementărilor ICAO specifice.
3.6. Suprafete si zone de protecţie a radioaltimetrului
3.6 .1. În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie a
radioaltimetrului nu pot fi amplasate, construite şi/sau instalate niciun fel de obiective
noi fără avizul AACR.
3.6.2. Caracteristicile zonelor de protecţie a radioaltimetrului sunt prezentate în Anexa
nr.1 (Tabelul nr. 1.3).
3.7. Suprafeţe si zone de protecţie a dispozitivului luminos de apropiere
3.7.1 . În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie a
dispozitivului luminos de apropiere, inclusiv traseele cablurilor supraterane şi/sau
subterane aferente, nu pot fi amplasate, construite şi/sau instalate niciun fel de
obiective noi fără avizul AACR.
3.7.2. Caracteristicile zonelor de protecţie a dispozitivului luminos de apropiere sunt
prezentate în Anexa nr. 1 (Tabelul nr. 1.3).
4 . Condiţii de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor care pot
constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau care pot afecta siguranţa zborului
4.1 . - (1) Obiectivele de orice fel din zonele cu servituţi aeronautice civile care
depăşesc limitele de înălţime specifice zonelor respective şi/sau care afectează sau
pot afecta parametrii nominali de funcţionare şi/sau performantele operaţionale ale
mijloacelor CNS şi meteorologice, reprezintă obstacole pentru navigaţia aeriană.
(2) Pot fi exceptate de la prevederile alin. (1) cazurile în care AACR stabileşte, pe baza
unui studiu aeronautic asumat de un agent aeronautic autorizat AACR, faptul că un
anumit obiectiv nu constituie obstacol pentru navigaţia aeriană.
4.2. Analiza aeronautică a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele din zone cu
servituţi aeronautice civile şi evaluarea impactului asupra siguranţei zborului se aplică
pentru fiecare şi tuaţie în parte şi se efectuează astfel:
a) în zonele cu servituţi aeronautice civile pentru care programele de dezvoltare ale
aeroporturilor/aerodromurilor prevăd modificarea condiţiilor operaţionale se aplică
limitarea/condiţia cea mai restrictivă ce rezultă din raportarea la următoarele 3 tipuri de
suprafeţe de obstacolare:
(i) geometrică, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări, ale Anexei 14 OACI
şi ale documentelor complementare;
(ii) electromagnetică , în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări , ale Anexei
1O OACI şi ale documentelor complementare;
(iii) operaţională , în conformitate cu cerinţele Doc. OACI 8168 PANS OPS şi ale
documentelor complementare;
b) în zonele cu servituţi aeronautice civile pentru care programele de dezvoltare ale
aeroporturilor/aerodromurilor nu prevăd modificarea condiţiilor operaţionale se aplică
limitarea/condiţia cea mai restrictivă ce rezultă din raportarea la suprafeţele de
obstacolare (ii) şi (iii) de la lit. a);
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c) în absenta informaţiilor referitoare la programele
aerodromurilor, pentru zonele cu servituţi aeronautic
cea mai restrictivă de la lit. a).
4.3. Pentru facilitarea identificării de către autorităţile a
fli ····· i··:··· ··· :············ ······
amplasamentelor aflate sub incidenţa servituţilor aeronautice civile şi a înălţimilor peste
care obstacolele corespondente trebuie evaluate şi avizate de AAC-~
4.3.1. Corelat cu zonele de siguranţă definite la Cap. III, secţiunea . 3.2., în vecinătatea
aerodromurilor pentru avioane se consideră zonele de referinţă cu următoarele
caracteristici generale:
4 .3.1.1 . -(1) Zona I:
- suprafaţă trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în prelungirea axului);
- baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei;
- simetrică faţă de prelungirea axului pistei;
- evazare spre exterior: 15°;
- extindere/distanţă orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcţia axului pistei: 8.500
m până la 15.000 m, în funcţie de categoria operaţiunilor de apropiere la aterizare;
- înălţimea bazei mari a trapezului la 8.500 m: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m
(panta 1:285 de la marginea benzii pistei, spre exterior);
- pentru înăl~mi în sectorul 8.500 m - 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0 m.
(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din
Zona I cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.
4.3.1.2. - (1) Zona li:
- suprafaţă conică, din care se exclude Zona I;
- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie : 4.500 m,
exclusiv Zona I (lăţimea benzii pistei: 150 m stânga/dreapta faţă de axul pistei);
- înălţimea marginii exterioare: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m (pantă 1: 150
de la marginea benzii pistei, spre exterior).
(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din
Zona li cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.
4.3.1.3. - (1) Zona III:
- suprafaţă orizontală care începe de la extremitatea Zonei li şi din care se exclude
Zona I;
- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie:
8 500 m
(exclusiv Zona I şi Zona 11);
- înălţimea suprafeţei: +30,0 m faţă de cota aerodromului (0,0 m);
(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din
Zona III cu înăl~mi egale sau mai mari decât cele menţionate.
4.3.1.4. - (1) Zona IV:
- suprafaţă conică , începând de la extremitatea Zonei III şi din care se exclude
sectorul Zonei I de la 8 500 m la 15 OOO m, după caz;
- extindere/distanţă orizontală : în orice direcţie, până la limita CTR/TMA;
- interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 45,0 m faţă de cota
aerodromului (0,0 m).
(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din
Zona IV cu înăltimi egale sau mai mari decât cele mentionate.
4.3.1.5. - (1) zonele situate dincolo de limitele Zonelor I, li, III şi IV, interesează
obstacolele cu înăltimi egale sau mai mari de 100,0 m fată de cota terenului.
(2) în zonele situate dincolo de limitele Zonelor I, li, III şi iv, este necesară solicitarea şi
obţinerea avizelor AACR pentru toate obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de
100,0 m faţă de cota terenului.
4.3.1.6. Proiecţia orizontală a Zonelor I, li, III şi IV aferente aerodromurilor pentru
avioane este prezentată în Anexa nr. 1 (Fig. 1.2) a prezentei reglementări.
4.3.2. Corelat cu suprafeţele şi zonele de protecţie definite la Cap. III, secţiunea. 3.4. ,
suprafeţele şi zonele de referinţă corespondente din vecinătatea amplasamentelor

în
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~~~:celor CNS şi meteorologice sunt prezentate în AnJl~~r.J.~Jeş~~;:~ . ·2~ „.41..
4.4. ln interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţ aeron ·
.
§b'eiate
aerodromurilor pentru avioane, realizarea de obiective OOi-est · ·
· · · · ai"crc „„ ...
avizul AACR, după cum urmează:
4.4.1. - (1) În Zona I, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodro
a) amenajări diverse (denivelări de teren, împrejmuiri);
b) instalaţii aeroportuare diverse (dispozitivul luminos de apropiere);
c) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice de aeroport;
d) orice fel de obiective cu destinaţie aeronautică din suprafeţele şi zonele critice şi
sensibile ILS, din suprafeţele şi zonele de protecţie ale mijloacelor de radionavigaţie ;
e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă .
(2) În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente
perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport):
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde,
turbine eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori metalice,
împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice);
c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă , dar constituie
obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
d) pasaje rutiere supraînălţate;
e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice
(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare);
f) staţii radio (radiodifuziune, TV);
g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS şi/sau
meteorologice (acţionări electrice de forţă , sudură electrică);
i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau depozite
de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus
(sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau rachetomodele;
I) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii
electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranta zborului.
(3) În zona dispozitivului luminos de apropiere şi a traseelor de cabluri supraterane
şi/sau subterane aferente:
a) clădiri, obiecte, structuri şi/sau amenajări diverse (inclusiv garduri, parapeţi, etc.);
b) pomi, arbori, etc.;
c) iluminat public, firme/reclame luminoase etc.;
d) căi de acces/tranzit pentru (auto)vehicule, animale şi/sau persoane;
e) canale, conducte subterane diverse, excavaţii , etc.;
f) alte obiective care prin prezenţă sau funcţionare pot ecrana luminile dispozitivului
sau pot afecta buna funcţionare a acestuia.
4.4.2. - (1) În Zona li, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport:
a) sisteme rutiere (pistă de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme);
b) clădiri (aerogară, hangar, ateliere, depozite) şi amenajări diverse (inclusiv
împrejmuiri, parapete antizgomot);
c) instalaţii aeroportuare diverse, inclusiv stâlpii pentru iluminatul platformei;
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d) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorolj 1 \ce1~~~i<1:~ a ·t~1 1to 1 iul 1 şi ~ banism
e) modernizare şi /sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
lN fi '6ft.I/..~ H,.. . .f!~..
f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă .
I _1 r. ··· ··· · ' - - A-.J-.::--:.:.:-.,,L--==--'
(2) În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri e erioare ·
"
şet.
perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport):
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fu , s nde,
turbine eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi /sau învelitori
metalice, împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice);
c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie
obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană ;
d) pasaje rutiere supraînălţate;
e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice
(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare);
f) staţii radio (radiodifuziune, TV);
g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară , radiorelee, translatori;
h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS sau
meteorologice (acţionări electrice de forţă , sudură electrică);
i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau depozite
de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus
(sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau rachetomodele;
I} instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
m) modernizare şi /sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii
electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranta zborului.
4.4.3. În Zona III:
'
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde,
turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene) care nu
depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale semnificative pentru

:Ja.d

navigaţia aeriană;

c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice
(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare)
d) staţii radio (radiodifuziune, TV);
e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS (acţionări
electrice de forţă , sudură electrică);
g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie generală
sau de lucru aerian permanente;
h} instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii
electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranta zborului.
4.4.4. În Zona IV:
·
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde,
turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene) care nu
depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale semnificative pentru
navigaţia aeriană ;
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c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor Ş~draniA"!'aleloî'·Sălb . ~1 ~ahnic0. de
(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, ~ "aiiW~~~ tt~i itor ulJi şi urbarnsm
d)
radio (radiodifuziune, TV);
Nr .
I.. .
e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, transla ·
-·-- ·
f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea
electrice de forţă, sudură electrică ;
..._-==;:;;..._ _.,___ _ _ _ _ _ .

staţii
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g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţ1
sau de lucru aerian permanente;
h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii
electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranta zborului.
4 .5. în interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate
heliporturilor de suprafaţă şi heliporturilor în terasă, în particular zonele de urcare la
decolare/ apropiere şi de tranziţie, realizarea de obiective noi este permisă numai cu
avizul AACR, pentru:
a) instalaţii şi amenajări de heliport diverse;
b) modernizare şi/sau dezvoltare de heliport;
c) obiective care depăşesc înălţimea admisibilă;
d) obiective care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale
semnificative pentru navigaţia aeriană ;
e) obiective care produc fum ori ceaţă artificială ;
f) obiective care generează turbulenţe/curenţi de aer;
g) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii
electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
h) deschidere de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian
permanente;
i) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
j) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau depozite
de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
k) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus
(sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
I} lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau rachetomodele;
m) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

4.6. În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate
mijloacelor CNS şi meteorologice realizarea de obiective noi este permisă numai cu
avizul AACR, după cum urmează :
4.6.1. în suprafeţele de protecţie a mijloacelor CNS şi meteorologice, inclusiv în zonele
critice şi sensibile ILS, sunt permise numai amenajări, lucrări , activităţi asupra
facilităţilor cu destinaţie aeronautică , stabilite prin reglementările specifice aplicabile şi
necesare în perimetrul acestor suprafeţe, astfel încât să nu fie influenţaţi parametrii
nominali de funcţionare ai mijloacelor CNS si meteorologice.
4.6.2. în zonele de protecţie a mijloacelor CNS şi meteorologice sunt permise
obiective în condiţiile menţionate în Anexa nr. 2 la prezenta reglementare, care nu
influenţează parametrii nominali de funcţionare ai mijloacelor CNS şi meteorologice.
4.7. - (1) În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile
asociate unităţilor de control al traficului aerian şi centrelor de informare a zborurilor nu
se admit obiective noi care pot afecta funcţionarea în parametrii nominali şi
performanţele operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice utilizate pentru
fumizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi/sau de control al traficului aerian.
(2) Realizarea obiectivelor menţionate la alin . (1) este permisă numai cu avizele AACR
corespunzătoare .
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4 .8. În exteriorul zonelor cu servituti aeronautice civile mai s idetîn~~'"Jti.rii~·~~~j~ii~t,îI;;?,F.
avizele AACR la documentaţiile tehnice (inclusiv studii de fe
~litate, !flrf>Îeţi;t _ isie; tehnice de
execuţie/instalare, după caz), pentru obiective cum sunt:
·i'c.men<.:jrn e a t.;.nto 1u!ui şi urbanism
a) obstacole cu înăţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă d ~J?ţ~~.~~~·: .
b) construcţii/structuri izolate (piloni, coşuri de fum, sonde) c ri;)..A
ălţi~
de 100,0 m, dar constituie obstacole locale semnificative;
• · ;· · ·1 •
c) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, condl)61e-f:~~~~lf:»ll--------
electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
d) deschidere, dezvoltare sau modernizare de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi;
e) deschidere, dezvoltare sau modernizare de terenuri de aviaţie generală sau de
lucru aerian permanente;
f) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
g) alte obiective care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta
siguranţa zborului.

'//l.P.) 0.//

5.7. - (1) Pentru declararea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi instituirea
regimului de protecţie corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale vor
include aceste zone în planurile de urbanism generale şi zonale şi vor integra datele
specifice referitoare la caracteristici, restricţii, obligaţii, condiţii/posibilităţi de utilizare
(inclusiv culturile şi lucrările agricole permise pe terenurile limitrofe aerodromurilor,
pentru prevenirea pericolului concentrării păsărilor şi animalelor sălbatice) .
(2) Planurile de urbanism generale şi zonale, incluzând zonele cu servituţi aeronautice
civile, trebuie avizate de către AACR.
(3) Dacă zonele cu servituţi aeronautice civile se extind peste mai multe unităţi
administrativ-teritoriale, procedura indicată la alin. (1) şi (2) trebuie să fie derulată de
fiecare dintre autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit părţii care îi
revine, astfel încât să se asigure continuitatea zonelor integrale şi unitatea regimului de
protecţie instituit.
ANEXA Nr. 2 - la reglementări
4 . Volumul de spaţiu protejat pentru mijloacele CNS omnidirecţionale
Pentru mijloacele CNS omnidirecţionale se consideră că volumul de spaţiu protejat
este compus, la modul general, din următoarele corpuri geometrice intersectate între
ele (figurile 2.2 şi 2.3):
- un cilindru de rază r (cilindrul 1), a cărei bază începe la nivelul solului şi în centrul
căreia se află poziţionat mijlocul CNS. Suprafaţa generată de conturul pe sol al acestui
cilindru îl reprezintă suprafaţa de protecţie a mijlocului CNS, în interiorul căreia
amplasarea obiectivului/obiectivelor supus(e) evaluării nu este permisă , conform
definiţiei de la pct. 1.4.1, poziţia (30) din reglementare;
- un con de rază R, cu vârful situat în centrul bazei cilindrului 1 şi având unghiul la vârf

n-2a;
- un cilindru de rază j (cilindrul 2), a cărui bază se află la cota h faţă de nivelul solului
şi intersectează conul de rază R. Zona de protecţie este cuprinsă între suprafaţa de
protecţie şi proiecţia ortogonală a acestui cilindru pe sol care reprezintă limita zonei de
protecţie.

ln procesul de evaluare tehnică se va utiliza volumul de spaţiu definit anterior pentru
mijloacele CNS DVOR şi CVOR.
Pentru celelalte mijloace CNS omnidirecţionale se va utiliza în procesul de evaluare
tehnică un volum de spaţiu simplificat, obţinut din cilindru de rază r (cilindrul 1)
intersectat cu conul de rază R. În acest caz, suprafaţa generată de conturul pe sol al
acestui cilindru reprezintă suprafaţa de protecţie, iar proiecţia ortogonală a bazei
conului pe sol determină limita zonei de protecţie, zona de protecţie fiind cuprinsă între
suprafaţa de protecţie şi limita zonei de protecţie.
În situaţia în care, datorită formei reliefului pe care este amplasat mijlocul CNS
omnidirecţional , obiectivul/obiectivele supus(e) avizării este/sunt poziţionat(e) în
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interiorul suprafeţei de protecţie aferente acestui mijloc, ar el~f'J:)~il.r~~~~~bi~JĂ~YJ
orizontal ce conţine proiecţia ortogonală la sol a sistemu ~~r.it~q~atmijl'l~.!!lW~rsi~RE
CNS, se consideră că obiectivul/obiectivele supus(e) avi ~~i~lt'Msuntrslt~at( ) în zon.a d
de p~~tecţie a mijlocului CNS ~~indir~cţional şi amplasaî!1:~~~~ra„esţ~Î~ . ·r\~e~;~~r~is~
cond1ţ1onat de rezultatul evaluam realizate de către AAC . .... ne.ia1c.re a t ui
IJ
.

/la fL

NOTĂ:

Această situaţie particulară poate apărea în cazul mijloa

Nr. .!J..~J.1....tf.. ..//f./ .I ··1•

J..
o-=r r<"l<'....-'.::'°='t::>z::rt'--~le
amplasate în munţi, pe dealuri abrupte, deasupra unor râ e , ·
iectiv 7 · iecf
supus(e) avizării este/sunt poziţionat(e) la cote naturale a e so u u1 in e · ar
la cota naturală la sol a mijlocului CNS.
De asemenea, această situaţie particulară poate apărea în cazul mijloacelor CNS
omnidirecţionale amplasate pe clădiri, iar obiectivul/obiectivele supus(e) avizării
este/sunt poz~ionat(e) la cote naturale ale solului inferioare, raportat la cota la care
este amplasat mijlocul CNS .
În situaţia în care, în suprafaţa de protecţie aferentă unui mijloc CNS omnidirecţional ,
există obiective deja construite în urma unor avize de construire emise de către AACR
şi/sau există obiective construite anterior amplasării mijlocului CNS respectiv, iar
obiectivul/obiectivele nou/noi supus(e) avizării este/sunt astfel poziţionat(e) încât nu
există vizibilitate directă între sistemul de antene al mijlocului de radionavigaţie şi
obiectiv/obiective, acestea fiind obturate în întregime de obiectivele deja construite, se
consideră că obiectivul/obiectivele supus(e) avizării este/sunt situat(e) în zona de
protecţie a mijlocului de radionavigaţie omnidirecţional şi amplasarea acestora este
permisă condiţionat de rezultatul evaluării realizate de către AACR.
NOTĂ:
Situaţia particulară,

de amplasare de noi mijloace CNS în zone în care există obiective
deja construite, poate apărea din considerente tehnice şi operaţionale , cu scopul
protejării navigaţiei aeriene civile. Spre exemplu , dotarea unei zone terminale aferente
unui/unor aerodrom/aerodromuri existent(e) cu sisteme DME/N sau senzori WAM.
Pentru mijloacele CNS de tip NAV, COM şi SUR, valorile parametrilor de calcul
corespunzători figurilor 2.2 şi 2.3 se regăsesc în tabelele nr. 2.1, 2.2 şi 2.3.
Evaluarea tehnică din punctul de vedere al compatibilităţii radioelectrice a impactului
obiectivului/obiectivelor supus(e) avizării amplasate în interiorul zonei de protecţie se
va executa considerându-se că limita acestei zone este un cerc cu raza 15.000 m,
având centrul în punctul în care proiecţia centrului de radiaţie al sistemului de antene al
mijlocului CNS omnidirecţional înţeapă planul orizontal ce conţine zona de protecţie.
Tabelul nr. 2.1 - Mijloace CNS cu

a-

Tipul
mijlocului
CNSNAV

r - raza
cilindrului
1 (m)

DME/N
DVOR

300
400

unghiul
la vârf
al
conului
(o)
1.0
1.0

CVOR

600

MKR
NDB

radiaţie omnidirecţională/NAV

Rraza
Conului
(m)

j - raza
cilindrului
2 (m)

h - cota
la care
se află
baza
cilindrului
2 (m)

3 OOO
3 OOO

-

-

15 OOO

52

1.0

3000

15 OOO

52

50

20.0

200

-

-

200

5.0

1 OOO

-

-

Originea vârfului conului
şi a axelor cilindrilor

Baza antenei la nivelul solului
Centrul sistemului de
antene la nivelul solului
Centrul sistemului de
antene la nivelul solului
Baza antenei la nivelul
solului
Baza antenei la nivelul
solului

~ 21

•

Tabelul nr. 2.3 - Mijloace CNS cu

radiaţie omnidirecţională/SUR

C Of.iS: ~l U L J UDE TEl\N
Tipul
mijlocului
CNS-SUR

3.6.

r- raza
cilindrului 1
(m)

a - unghiul
la vârf
al conului (o)

R- raza
Conului (m)

PSR

500

0.25

15 OOO

SSR

500

0.25

15 OOO

WAM

100

Unităţi

1 OOO

Originea vârfului
conului

1u=ov

w.: '\, -rx;.-~;z·1.,escr-i 1:-~~a

1

Baza antenei la
nivelul
solului
Baza antenei la
nivelul
solului
Baza antenei la
nivelul
solului

teritoriale protejate - UTP

Pe raza oraşului Chitila, în cadrul zonelor funcţionale deja determinate, există unităţi
teritoriale al căror interes istoric conduce la necesitatea unor măsuri speciale, ce
vizează protejarea caracteristicilor cultural-istorice care le definesc. Respectivele unităţi
teritoriale protejate sunt:
UTP 1 - monumentele istorice împreună cu zonele lor de protecţie delimitate în
planşa de reglementări a P.U.G.
UTP 2 - clădiri izolate cu valoare de interes local şi parcelele imediat învecinate cu
aceste imobile
UTP 3 - ansambluri de imobile (parcelar ş i construcţii) care reprezi ntă o etapă
importantă în dezvoltarea localităţii şi pot fi definite ca zone construite protejate de
interes local.
Condiţii funcţionale şi

de echipare

Pentru unităţile teritoriale protejate identificate se aplică regulile generale
determinate pentru zonele şi subzonele în care acestea se încadrează în ceea ce
priveşte utilizarea funcţională, echipare edilitară , împrejmuiri , spaţii libere şi plantate„
Restricţionarea lucrărilor

de desfiinţare

. În vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare se solicită prin certificat de urbanism
studii istorice preliminare de fundamentare. În temeiul prevederilor din Anexa 1 a Legii
50/1991 privind autorizarea în construcţii, capitolul B referitor la conţinutul cadru al
documentaţiilor tehnice pentru autorizarea desfiinţării , primăria poate autoriza
desfiinţarea unor clădiri aflate în UTP 1 şi UTP 2 numai dacă prin concluziile studiului
istoric aplicat şi detaliat pentru imobilul respectiv şi pentru contextul său imediat rezultă
că nu există valorile culturale estimate prin evaluarea generală la nivel de P.U.G.

Avizare
În conformitate cu prevederile generale ale Legii 50/1991 privind studiile de
specialitate necesare în cazul cerinţelor specifice ale unor zone cu restricţii stabilite prin
reglementări speciale şi avizarea acestora, ţinând cont de spiritul legii 350/2001 în ce
priveşte comisiile tehnice consultative, aparatul tehnic al Primăriei oraşului Chitila, poate
consulta Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 12 - Bucureşti , Ilfov, Giurgiu.

UTP 1
Interes cultural istoric general
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de două categorii - de interes arheologic şi de for public, confo~
c~i;U/9'Z/ul at~r-)'0i I
din normele de clasare a monumentelor istorice aprobate prin 1ărrltJI_
· ~MAE~ !.~~~··· ······ · ··
2828/2015cu modificările şi completările ulterioare.
Singurul monument cu elemente construite şi amenajări ur4!.li!l~Lll.iSt.:..W.i:at:.-+----
Monumentul Eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale, fiind şi singurul câre oate
genera necesitatea definirii unei zone de protecţie aferente.
În conformitate cu lista monumentelor istorice actualizată şi publicată în Monitorul
Oficial nr. 113bis/15.02.2016, monumentele istorice de pe raza oraşului Chitila sunt:

'""cras·

Monumen t e de forpu IC
Nr.
Denumire
Cod
crt.
704
lf-111-m-BObelisc în
15325
memoria
Eroilor căzuţi
în primul război
mondial

Adresă

Datare

în dreptul str. Banatului nr.
68, la intersecţia cu şos.

-

Mogoşoaia

Zone de protecţie ale monumentelor istorice clasate
1. Zona de protecţie a monumentului este determinată în coordonate stereo 70 şi
prin marcarea grafică pe planul localităţii . Nu s-au identificat factori de risc pentru
monumentul istoric, astfel încât sensul definirii zonei de protecţie este strict de a asigura
toate canalele vizuale în vederea perceperii corespunzătoare şi punerii în valoare a
acestui obiectiv.
Autorizare şi alte restricţii
Se autorizează în limitele zonei de protecţie exclusiv acele:
- construcţii pe loturile adiacente care generează faţade neutre, de tip ecran, fără
variaţii majore la cornişă, pe care imaginea obeliscului să se poată proiecta fără a i se
diminua sobrietatea caracterului monumental
- amplasări de elemente de signalectică care nu se interpun nepotrivit în câmpul
vizual asupra monumentului din spaţiul public
Se interzic toate formele de afişaj publicitar în zona de protecţie a monumentului.
Se limitează plantările înalte sau care pot obtura perceperea monumentului din
spaţiul public.

Având în vedere că monumentul clasat este din categoria valorică "B", de interes
local, pentru UTP 1 se procedează conform legii, în sensul că toate autorizările de
desfiinţare/construire din interiorul imobilelor şi din zonele lor de protecţie se avizează
de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural a Judeţului Ilfov.
UTP2
Interes cultural istoric general
Lista clădirilor izolate al căror interes cultural impune procedura elaborării unui
studiu istoric anterior avizării inteivenţiilor de desfiinţare/construire este:

Nr.
crt.
1

Denumire

Adresa

Relevanţa/obiectivele protejării

Clădirea Primăriei

str. Ion Olteanu nr.
6

Construcţie

de

influenţă

românească, edificată

neoîn scopul de a

23

2

Şcoala "sat"

str. Ion Olteanu nr.

2

3

Şcoala şi grădiniţa

str.

Şcolii

"cartier"

4

5

6

str. Ion Olteanu nr.

Biserica Parohiei
Chitila I

4

Fostul dispensar
comunal

70

Ansamblul
industrial al morii
fostei asociaţii
cooperatiste
"Dimitrie Căruntu"

şos.

şos .

Banatului nr.

Banatului nr.

74

7

Blocurile C.F.R.

str. Aurel Vlaicu nr.
2 şi nr. 4

8

Casă

strada

Păcii

nr. 2

Clădire

specifi a mce.. ., şe r .
secol XX, pri :-:--:-':"":l::-~~u~b-;-1-+- ...---.+.:.:~-
localităţii , menţinând încă
en e
autentice, exemplu pentru pr esul
de reformă şi întărire a rolului
învă ământului iniţiat de Spiru Haret.
Clădiri şcolare specifice primei
jumătăţi a secolului, semnificative
pentru istoricul dezvoltării unei
parcelări în epocă , cu rezervarea
locului pentru astfel de servicii
publice.
Biserică impunătoare pentru o
localitate care în epocă era doar un
cătun; arhitectura nearomânească
foarte bine proporţionată şi
conservată o scoate în evidenţă în
contextul judeţului Ilfov. Înrudită
tipologic dar anterioară bisericii
Buna Vestire Belu din şoseaua
Giur iului, Bucure ti.
Clădire nearomânească robustă ,

care conservă multe elemente
autentice, semnificativă pentru
evoluţia centrului localităţii după
parcelarea făcută în anii 1920 alături
de vatra ora ului
Ansamblu dezvoltat încă din anii
1920, e baza unei in iţiative
cooperatiste locale. Alături de fosta
fabrică de zahăr reprezintă unul
dintre primele nuclee ale dezvoltării
economice a loca lită ii.
Clădiri de factură nearomânească
din seria locuinţelor de serviciu CFR,
marchează importanta localităţii
pentru reţeaua feroviară naţională.
Probabil primele locuinţe colective
din Chitila. Încă mai menţin
elemente de autenticitate care ar
permite restaurarea şi punerea lor în
valoare.
Fostă casă despre care în trecut se
spunea că ar fi fost "casa Bibescu".
Posibil una dintre rimele construc ii
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-

- aer~drom din ţară ce era amplasat
·················· ···· ············ într~ strada Păcii de azi şi şoseaua
~
de centură. Radical transformată
după 1990, are totuşi un potenţial
arheologic şi istoric ce nu poate fi
determinat decât printr-o analiză
istorico-arhitecturală detaliată .

Gara şi

9

str. Păcii

amenajările

supraterane ale
pasajului pietonal
pe sub calea
ferată

10

Canton de control
al fostei bariere
C.F.

str. Castanilor

Gara, iniţial de tipul gării din Periş ,
este una dintre cele mai vechi din
ţară ca urmare a situării pe axa
principală către vest şi nord
dezvoltată în 1873. Intervenţiile
postbelice au modificat aspectul
actual şi au introdus pasajul pietonal
subteran, cu amenajarea
peroanelor. Copertinele pasajului
sunt remarcabile pentru designul şi
arhitectura sfârşitului anilor 1950 şi
începutul anilor 1960 şi ar merita
consolidarea, restaurarea şi punerea
în valoare.
Important punct al memoriei locale,
bariera fiind până târziu, în anii
1980, singurul loc de legătură rutieră
între zona cartierului Regina Maria şi
centrul administrativ al localităţii.
Reprezentativ pentu arhitectura
feroviară , este o clădire care ar
trebui utilizată în interesul public al
localitătii .

Parte din clădirile anexe ale gării fostul dispensar CF şi fostul sediu al
poliţiei gării - reprezintă o etapă din
dezvoltarea de început de secol XX
a ansamblului gării , care menţin
caracteristici ale arhitecturii tipice
instalaţiilor feroviare.
Se urmăreşte punerea în valoare a caracteristicilor/elementelor de interes public
menţionate în tabel pentru fiecare obiectiv în parte, conform elementelor istorice
preliminare rezultate din studiul istoric general asupra evoluţiei localităţii. Se introduce o
zonă minimală de protecţie care se limitează la imobilele învecinate direct. Scopul zonei
astfel definite serveşte scopului de a asigura un context vizual favorabil clădirilor de
interes local.
11

Fostul dispensar
al gării

Autorizare

şi

alte

Aleea

Gării

restricţii
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intervenţilor
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unui studiu istoric de fundamentare.
Nr.
r / /(~l,d;, ~
- Autorizarea lucrărilor de desfiinţare sau de construire în im · •
„ . „ . \ „ . • "« ·.eft""'i:~·
·
cu cele indicate în tabel se face numai cu ilustrarea impactului vi ual e ·
; ·
perspective/montaje foto ale propunerilor, cu puncte de privire di
., ~ „„ · . „ „ · - „ „ „ „ „ „ „
puţin din două direcţii opuse, din care să reiasă modul de percepere împreună c
imobilele protejate local.
- Se interzice autorizarea desfiinţării construcţiilor evidenţiate în tabel în lipsa unui
studiu istoric de evaluare a elementelor cultural-istorice indicate de studiul istoric
general privind evoluţia localităţii.

„„.1.57.a{tfu

UTP3
Zona construita protejata de interes local.
Lista ansamblurilor care determină zone de interes cultural local ce impun
procedura avizării oportunităţii intervenţiilor de desfiinţare/construire este:

Denumire

1

Vatra localităţii
Chitila

Trama stradală vernaculară ,
interesul se rezumă la menţinerea
acestei trame.

2

Vatra localităţii
Rude ni

Trama stradală vernaculară ,
interesul se rezumă la menţinerea
acestei trame.

3

Ansamblul centrului
civic al localităţii
Chitila

Şoseaua

Banatului,
Chitila Mogoşoaia, Strada
Ion Olteanu

Păstrează clădiri individuale,
fiecare în parte nominalizate ca
imobile de interes local.
Configurarea urbanistică conţinând
primăria , şcoala , biserica,
dispensarul comunal şi scuarul
public cu obeliscul memorial
reflectă aspiraţia locuitorilor de la
începutul secolului XX de a trece
de la statutul de cătun la centru de
comună. Înglobează zona de
protecţie a monumentului istoric
memorial.

Ansamblu de
locuinţe de
serviciu/ieftine
"Colonie"

Intrarea Banatului

Exemple de locuinţe ieftine pentru
personalul angajat al fabricii de
zahăr în condiţiile în care vatra de
locuire se afla la mare distanţă . Au
creat un nou pol de locuire. Menţin
multe detalii tipice arhitecturii
industriale de sfârşit de secol XIX
şi început de secol XX asociate

4

Localizare

Relevanţa/obiectivele protejării

Nr.
crt.

Şoseaua

5

6

i industrii azi dispărute. Detaliile
~....::i;..~ 1erioare şi configurarea
ur anistică necesită conservare şi
L-~=:ţ:s:::.:.:.::=.fY~==:...L.ooJ ere în valoare.
Ansamblu de
Tip de dezvoltare parcelară cu
locuinţe de
locuinţe de serviciu tipizate,
cuplate, specifice perioadei
serviciu/ieftine baza
interbelice.
de aprovizionare
CFR
Ansamblul fostei
Şoseaua Banatului
Element fundamental pentru
fabrici de zahăr
existenta economică a localităţii
Chitila. Prima fabrică de zahăr din
Regatul României , dispărută
aproape integral fără a fi fost
suficient documentată istoric. Este
importantă impunerea unei
supravegheri arheologice în acest
perimetru pentru determinarea
configurării istorice a ansamblului.
Teren ce necesită dezvoltarea unui
plan urbanistic zonal. Din fostul
ansamblu se mai păstrează
elemente disparate, azi cuprinse în
zona de locuire "Colonie".

Se urmăreşte punerea în valoare a caracteristicilor/elementelor de interes public
menţionate în tabel pentru fiecare obiectiv în parte, conform elementelor istorice
preliminare. În cadrul zonelor determinate, prin marcare distinctă pe planul de
reglementare, sunt identificate corpurile principale de clădire asupra cărora se instituie
restricţii regulamentare în ce priveşte autorizările de construire sau de desfiinţare până
la întocmirea unui studiu istoric de evaluare a elementelor cultural -istorice ..
Pentru determinarea unei reglementării mai precise, aceste zone vor putea fi
detaliate prin planuri urbanistice zonale. Până la adoptarea unor planuri urbanistice
zonale, regulamentul P.U.G. prevede câteva măsuri elementare privind protejarea
acestor perimetre urbane.
Autorizare şi alte restricţii până la adoptarea P.U.Z.
- Autorizarea interventilor asupra anvelopei clădirilor principale existente în
ansamblurile indicate în tabel - faţade şi acoperiş - se face în baza unui studiu istoric
de fundamentare.
- Autorizarea lucrărilor de desfiinţare sau de construire în zonele indicate în tabel se
face numai cu ilustrarea impactului vizual estimat, prin perspective/montaje foto ale
propunerilor, cu puncte de privire din spaţiul public, cel puţin din două direcţii opuse, din
care să reiasă modul de percepere împreună cu imobilele protejate local.
- În lipsa unui studiu istoric de evaluare a elementelor cultural-istorice indicate de
studiul istoric general privind evoluţia localităţii se interzice autorizarea desfiinţării
construcţiilor principale ale imobilelor, identificate pe planul de reglementare şi situate în
limitele zonelor indicate în tabel. Pot fi făcute astfel de autorizări numai pentru
construcţiile anexă din aceste perimetre.
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CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR I :::le~;..Ţ;J'/tt~l?':;:'~

4.1. Pentru a fi construibilă, o parcelă nou constituită după apr barea preze · ·r
regulament trebuie să îndeplineasca următoarele condiţii mtr''tt'ffiS"~·-;IE·~
„ :o:EiSb:J,titilli.t~t:.:.:__
- posibilitate de acces cu o lăţime de min 3,50 m la drum public sau pn
- suprafaţă minimă 150 mp pentru locuinţe înşiruite;
- suprafaţă minimă 200 mp pentru locuinţe cuplate;
- suprafaţă minimă 300 mp pentru locuinţe izolate;
- adâncimea mai mare, sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei;
- unghiul format de frontul la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei: 75-105
grade.
Parcelele cu suprafaţă mai mică , existente în această formă înainte de aprobarea
prezentului regulament, pot deveni construibile numai în baza aprobarii unui Plan
Urbanistic de Detaliu însoţit de ilustrare de arhitectură care să demonstreze că
noua clădire respectă normele de igienă în raport cu vecinătatea în care se
încadrează .

4.2. Pentru parcelele cu o suprafaţă peste 3000 mp şi cele cu raportul laturilor mai mic
de 1/3 pe care se realizează mai mult de o singură clădire , modul de construire se
va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu.
5.

DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE SI UNITĂTI TERITORIALE DE
REFERINTĂ
,
,
'

5.1. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unitaţi teritoriale de
referinţă :

M -ZONĂ MIXTĂ
M1a -

subzonă mixtă,

servicii, birouri, dotări

şi locuinţe

cu regim maxim de

înălţime

servicii, birouri, dotări

şi locuinţe

cu regim maxim de înălţi me

P+4 etaje
M1 b -

subzonă mixtă,

P+2 etaje
L - ZONĂ DE LOCUIT
L 1a - subzonă locuinţe individuale pe parcelă şi colective mici, cu maximum P+2
niveluri în zone constituite
L 1b - subzonă de locuit izolată în care este descurajată construirea de locuinţe noi
L1c - subzonă locuinţe individuale pe parcelă în enclave neconstruite şi în extinderi de
intravilan
L3 - subzonă locuinţe colective medii, cu înălţime de P+3 - P+4 niveluri
A - ZONĂ DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE ŞI DEPOZITE
V - ZONĂ SPAŢIILOR VERZI
V1 - subzonă spaţiilor verzi cu acces public;
V2 - subzonă pentru activităţi sportive, loisir şi agrement;
V3 - subzonă spaţiilor verzi de protecţie;
V5 - zonă verde în intravilan care va fi reglementată prin PUZ pentru stabilirea
destinaţiei finale (agrement, parc tematic, sport).
T - ZONĂ DE TRANSPORTURI FEROVIARE
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G - ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
G1 - subzonă echipamente tehnico-edilitare
G2 - subzonă cimitirelor

S - ZONĂ CU DESTINATIE
SPECIALĂ
,
P - PĂDURE CU INTERDICŢIE DEFINITIVĂ DE CONSTRUIR~--~L1-:.:._:__:·..:.:.:
···..:.:.:
···..:.:.:
···..:.:.:
···.:_
· EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN
EX1 -

subzonă aferentă lucrărilor

protecţie

EX2 -

6.

de

infrastructură

tehnic

majoră ,

inclusiv zonele de

ale acestora;

subzonă rezervată

pentru

activităţi

agricole;

OBSERVAŢII

6.1. La autorizarea oricărui fel de construcţie în extravilan şi în vecinătatea terenurilor
cu destinaţie specială din intravilan, se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr.
34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT,MApN, Ml, SRI pentru aprobarea
Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
prin care se reglementează distanţele minime de amplasare ale construcţiilor faţă de
obiectivele cu caracter special.
6.2. Autorizarea executării tuturor construcţiilor va tine seama de zonele de servitute
de protecţie ale reţele lor tehnico-edilitare.

şi

6.3. În scopul protejării imaginii spaţiului public, autoritaţile locale vor urmări evitarea:
- amplasării spre stradă a anexelor gospodareşti în cazul locuinţelor;
- amplasării spre stradă a depozitelor şi a construcţiilor anexe;
- amplasării construcţiilor cu faţada posterioară spre stradă ;
- folosirii zugrăvelilor, tencuielilor şi altor finisaje având culori stridente sau întunecate
(galben strălucitor, portocaliu, roz, verde, violet, grena, maro, cenuşiu, negru).

6.4. Culorile permise pentru finisajele exterioare:
- pentru învelitori : culoarea ceramicii arse, nesmălţuite ;
- pentru finisajele faţadelor exterioare: alb, bej deschis, gri deschis.
6.5. Alinierea clădirilor noi spre Domeniul public va respecta limita marcată cu linie
roşie în planurile de reglementări. Alinierea astfel precizată este limitativă, în sensul
că o retragere mai mare faţă de Domeniul public este admisă cu condiţia ca prin
aceasta să nu se dezvelească calcanul unei clădiri în stare bună, existentă pe
parcela alăturată .
Clădirile sunt:
a) principale, aşezate pe alinierea de faţadă
b) anexe, cu înălţimea de până la 2,50 m şi acoperite cu terase. Anexele nu pot
cuprinde încăperi locuibile, fiind destinate numai pentru garaje şi magazii. Anexele
pot fi aşezate şi în afara alinierii de fund, însă nu în spaţiul cuprins între alinierea
străzii si cea a fatadelor.
'

6.6.

.
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TITLUL 11- PRESCRIPŢII SPE_CIALE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI
TERITORIALE DE REFERINTA
M

ZONA MIXTA CONŢINAND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE
PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SE~~~AG
·:s·R-Y
, utt:;·~E,:?.
[f.
, N:=;-====\
TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTI E ŞI P~R~O ·_A ,
COMERŢ' HOTELURI, RESTAURANTE, RECREE r~rrJ.trf:Es~ \?E
PRODUCTIVE MICI-NEPOLUANTE I LOCUINTE .
ice d<"

I

·,,.m,,.n-'"''e a t.::1.to
.....

GENERALITĂTI:

CARACTERUL ZONEI

Nr.

y

ul:.:i ş: u1b;:inism

„f.?.f./t( „.1._·-!!!i.f!:/.I:.
C..C.JU'

Zona mixtă cuprinsă în interiorul orasului Chitila în întelesul preze f ,; .c „-.
„.
Regulament este definită ca o zonă cu potenţial de a deveni
·· „ ... ... „ „ „ . „ .. frăC i n
care, alături de locuire, într-o proporţie însemnată se găsesc dotări de folosin ,
periodică sau rară , servicii care se adresează unei populaţii mai numeroase ecât din
zona de servire directă , birouri , restaurante etc.
Se poate identifica o zona mixtă în curs de constituire adiacent principalelor artere
stradale şi penetraţii rutiere în oraş, sau punctual, în zone rezidenţiale nuclee cu rol
polarizator care prezintă tendinta de reconversie functională concomitent cu
atractivitatea pentru comerţ, bir~uri, servicii. în cuprinsul oraşului Chitila, aşa cum este
marcat în planurile de Reglementări & Zonificare funcţională - se pot întâlni următoarele
diferenţieri :

I - Diferenţieri din punct de vedere al statutului actual al zonei:
a) zone mixte constituite şi funcţionând ca atare şi în prezent;
b) teritorii ocupate şi destinate iniţial în exclusivitate funcţiei rezidenţiale , dar care prin
dezvoltarea oraşului se găsesc în prezent pe trasee de legătură între zone
funcţionale importante ale oraşului, conducând la potenţiale dezvoltări direcţionate
şi la constituirea unei zone centrale;
c) teritorii ocupate şi destinate iniţial în exclusivitate funcţiunilor de producţie, dar
care prin dezvoltarea oraşului se găsesc în prezent la contactul cu zona
rezidenţială şi care sunt propuse unei reconversii către funcţiuni puţin poluante:
mică producţie , servicii şi locuinţe.
li -

Diferenţieri

din punct de vedere al

potenţialului

de dezvoltare viitoare:

a) teritorii cu funcţionalitate mixtă existentă sau viitoare situate în zone cu
infrastructură puternic dezvoltată , capabilă să asigure accesibilitatea şi staţionarea
în zonă a unui public numeros, şi o utilizare intensiva a terenului evoluând spre
statut de centralitate - poli urbani.

~ 30

'&'

I

corvcl1~ 1 : '- .iuEa„ n.: AN
IL FO V

f'Vi}~~ ~· f.~~-fir!S'Ct-11!'.l s~,l....,..
RE
----.

!l\nE>xa l'i •>"'17'.•;! r";n .isici tehnice de
:.rnen~iU! e a ter rtor ul.ii ş; u1 t>anism

Strategia

generală propusă prin P.U.G. şi Regulamentul local

Nr

/~feţ~ . .1.l/~..'1- .......

1. Păstrarea, încurajarea si întărirea mixitătii functionale, prec m si · erif1 ' ., şet.
justă a zonei mixte - functie de locul si rolul să~ în teritoriul oraŞu ··· : ··:·„•······ ; ··;.eă „ ..„
a fost făcută în principal în privinţa re'gimului de înălţime admis. În lungul . elei
Banatului şi în vecinătatea grupărilor de locuinţe colective este admisă înălţimea
de P+4 niveluri, în vreme ce în zonele aflate la contactul cu zona locuinţelor
individuale pe parcela proprie, regimul de înălţime a fost limitat la P+2 niveluri.

.

.

2. Conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare directionată a orasului Chitila în
lungul unor artere de legătura între zone func~onale importante ale acestuia,
valorificând mai bine în acest scop infrastructura existentă.

3. Înlocuirea funcţiunilor de producţie incompatibile cu vecinătatea cu zone
rezidenţiale şi

dinamice

şi

de agrement şi transformarea lor în zone funcţionale mixte,
capabile să asigure rapid conversia funcţională dorită.

Pentru realizarea acestei strategii prezentul regulament propune o serie de
indicatori urbani (POT, CUT) încurajatori , care utilizaţi în paralel cu alte instrumente
(taxe şi impozite diferenţiate) vor permite Consilului Local al oraşului Chitila să pună în
practică o politică urbană . Totodată, pentru asigurarea unei eficienţe sporite a banilor
publici este propusă utilizarea la maxim a infrastructurii existente acceptând şi
încurajând un Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) majorat comparativ cu zona de
locuit.
De asemenea, este acceptat un CUT majorat în zonele propuse pentru conversie
funcţională (zonele industiale slab ocupate care conţin o rezervă importantă de teren
pentru dezvoltări ulterioare), pentru a încuraja si grăbi acest proces.
În interiorul zonei mixte alături de construcţii existente cu certă valoare
arhitectural-urbanistică sau de întrebuinţare există numeroase imobile în stare rea,
lipsite de valoare , care subutilizează un teren extrem de preţios pentru oraş.
Regulamentul urmăreşte valorificarea terenurilor de acest fel prin realizarea unor
construcţii noi alături de fondul construit existent, care să permită armonia prin contrast,
utilizarea unui limbaj formal şi a unor materiale de construcţie pe deplin contemporane.
Pentru a face posibile diferenţierile urmărite prin regulament zona a fost
în următoarele subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

-

subîmpărţită

LJ
LJ

SUBZONĂ MIXTĂ CU POTENTIAL DE CENTRALITATE CUPRINZÂND
SERVICII, BIROURI, DOTĂRI şi LOCUINŢE CU ÎNĂLŢIME MAXIMĂ P+4
ETAJE

-SUBZONĂ MIXTĂ CU POTENTIAL DE CENTRALITATE CUPRINZÂND
SERVICII, BIROURI, DOTĂRI şi LOCUINŢE CU ÎNĂLŢIME MAXIMĂ P+2
ETAJE
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SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ

ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE
M - sunt admise următoarele utilizări:
- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel oraşenes
- lăcaşuri de cult;
- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare,
expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective şi personale;
- sedii ale unor organizatii politice, profesionale etc.;
- comerţ cu amănuntul;
- depozitare mic-gros;
- restaurante, baruri, cofetării , cafenele, etc.;
- sport şi recreere în spaţii acoperite şi descoperite;
- parcaje la sol şi multietajate;
- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spaţii plantate - scuaruri, grădina de cartier;
- locuinţe cu partiu obişnuit;
- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale;
- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism.
ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI
M - se recomandă ca toate clădirile să aibă la parterul orientat spre stradă funcţiuni care
admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare;
se admit activităţi în care accesul publicului nu este liber numai cu condiţia să nu
reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă ;
- în zonele existente se admite conversia locuintelor în alte functiuni admise în zona
mixtă

'

'

- se menţin unităţile productive actuale cu condiţia să nu fie poluante, să nu prezinte risc
tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat şi să fie compatibile ca funcţionare
şi aspect cu zona mixtă şi a obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului a
Judeţului Ilfov.
ART. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE
M - sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări:
- extinderea unităţilor productive actuale;
- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcţii provizorii de orice natură; cu excepţia celor pentru organizare de şantier pe
durata existentei santierului;
'
'
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice;
- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile
publice sau din instituţiile publice;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi
construcţiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice;
- depozitare en gros;
- staţii de întreţinere auto;
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SECTIUNEA li:
CONDITll DE AMPLASARE ECHIPARE

I CONFIGURAR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR SUPRAFETE FOR
ART. 4
- pentru a fi construibilă direct, în baza prezentului regula
îndeplineasca următoarele condiţii:

.... ........„

. ... . „ .. „ „ „ „ „ ... „ .

a) să aibă o suprafaţă minimă de 150 m;
b) să aibă un front la stradă de:
- minimum 6,0 m în cazul construcţiilor înşiruite (2 calcane laterale);
- minimum 9,0 m în cazul construcţiilor cuplate (un calcan lateral, o faţadă
laterală);

- minimum 12,0 m în cazul construcţiilor izolate (patru faţade) ;
- în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 500 mp, cu un
front la stradă de minimum 15,0 m.
- o parcelă poate fi adusă în condiţii de construibilitate prin asociere cu una din
parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta (regrupare parcele);
- nu se acordă autorizaţie de construire pentru locuinţe pe parcelele care nu sunt
construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeaşi prevedere se aplică
parcelelor care devin neconstruibile prin apariţie în urma unei împărţiri de teren
(ieşire din indiviziune, înstrăinare) realizată ulterior aprobării prezentului regulament;
- pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol pot fi eliberate
autorizaţii de construire numai cu condiţia cu condiţia elaborării în prealabil a unui
Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrări de arhitectură care să demonstreze
posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

.

ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT
- aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de
demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată;
- racordarea aliniamentelor în zona M - mixtă la intersec~ile străzilor se va face printro linie perpendiculară pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 6,0 m;
- clădirile se vor amplasa retrase de la aliniament cu condiţia să nu lase vizibile
calcane ale clădirilor obligatoriu de menţinut situate pe limitele laterale ale parcelelor
alăturate. Retragerea clădirilor faţă de aliniament este marcată cu linie roşie în
planşele de reglementări;
- între aliniament şi "linia roşie" care marchează retragerea minimă a clădirilor faţă de
aliniament pot fi autorizate numai funcţiuni cu acces public cu regim de înălţime
parter;
- în cazul străzilor cu fronturi discontinue retrase
retragere de minimum 3,0 m;

faţă

de aliniament se va respecta o

- Balcoanele sau bovindourile pot depăşi cu maximum 0,9 m alinierea spre
-

Cornişele

depăşi

pot
1,2 m;

ieşi

din alinierea

străzii

cu maximum 1/10 din

stradă ;

lărgimea străzii şi fără

a

- Amplasarea de garaje şi funcţiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga
suprafaţă a parcelei până la alinierea propusă spre Domeniul public cu condiţia
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POSTERIOARE ALE PARCELELOR
- clădirile care adăpostesc funcţiuni de interes general şi locuinţe şi alcătuiesc
continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate vor fi dispuse pe limitele
laterale ale parcelelor până la o distanţă de maximum 20,0 m de la aliniament după
care se vor retrage cel puţin faţă de una din limitele de proprietate putând ajunge
astfel până la maximum 40,0 m lungime;
clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când: se cuplează cu o
clădire posibil de realizat pe parcela alăturată, se alipesc de calcanul unei clădiri

-

alăturate în stare bună, sau parcela alăturată este liberă de construcţii; în acest ultim
caz peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul
public va fi tratat cu aceeaşi atentie şi aceleaşi materiale de finisaj ca şi celelalte
fatade;

'

- în cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de minimum 1/3
din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 3,0 m (atunci când sunt
orientate ferestre de la încăperi principale);
- se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este şi linia de
separaţie faţă de o clădire publică dispusă izolat sau faţă de o clădire de cult; în
acest caz se admite o retragere faţă de limitele parcelei de minimum 4,0 m;
- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumatate
din înălţimea clădirii măsurate la cornişă, dar nu mai puţin de 5,0 m;
- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care
există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la
acoperirea acestuia;
- balcoanele şi bovindourile de faţadă, orientate spre stradă , trebuie retrase cu 1,0 m
de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi prelungite până la limită cu acordul
notarial al vecinilor, însă atunci balcoanele trebuie să fie în aceeaşi linie orizontală pe
ambele parcele;
- pe străzile cu distanţa între alinierile faţadelor sub 10,0 m se admit balcoane sau
bovindouri pe faţadele spre stradă, numai când depăşesc alinierea faţadelor cu cel
mult 0,3 m;
proiecţia balcoanelor şi bovindourilor pe faţada respectivă nu trebuie să
depăşească 1/3 din suprafaţa acesteia. Suprafaţa faţadei se consideră socotind
lungimea totală a faţadei proprietăţii şi înălţimea maximă reglementată pe strada

-

respectivă;

- se recomandă ca pentru respectarea intimităţii locuinţelor, ferestrele de pe faţadele
laterale ale clădirilor din zona mixtă având alte functiuni decât locuinte, care sunt
orientate spre locuinţele de pe parcelele laterale, situate la mai puţin .de 10,0 m să
aibă parapetul la minimum 1,9 m de la pardoseala încăperilor.
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ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTEr~p~F''cE~)( iului şi ui bnnlsm
PARCELĂ
!Nr. ····~ ..... ~·· P~~ ~ '„ .

.

j

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumatate in în
celei mai înalte dintre ele;

w

,"

•

•

•

MiŞă a

- distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 m n
cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură lumin rea unor
încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală şi nu este
stânjenit accesul vehiculelor de intervenţie.
ART. 8-CIRCULATll SI ACCESE
- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minimum
3,5 m lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal
obţinut prin una din proprietăţile învecinate; Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. Când
lăţimea accesului este mai mică de 3,5 m este obligatorie obţinerea avizului Brigăzii
de pompieri a Judeţului Ilfov;
- în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea
posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul
autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe
aliniament nu va depăşi 30,0 m;
- numărul şi configuraţia acceselor se vor încadra în prevederile Anexei nr. 4 a
Regulamentului General de Urbanism;
- se pot realiza pasaje şi curti comune private accesibile publicului permanent sau
numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în
persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare.

spaţiile

publice a

ART. 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
- stationarea autovehiculelor necesare functionării diferitelor
numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;
I

I

activitătiI

se admite

- calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare şi detaliile
de proiectare se vor asigura în conformitate cu "Normativul departamental pentru
proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane" (indicativ P132-93), Anexa
nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism. Pentru locuinţe se va asigura minimum
2 locuri de parcare pentru fiecare apartament plus un adaus de 20% pentru vizitatori.
Pentru comerţ, servicii şi birouri se vor asigura minimum 1 loc de parcare pentru 60,0
mp arie utilă , excluzându-se depozitele şi spaţiile anexă;
- normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire nouă sau extindere a
suprafeţei utile pentru o clădire existentă . În cazul schimbării funcţiunii unei clădiri
existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcţiuni,
diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcţiuni, considerate ca
existând;
- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se faca în suprafeţe
dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului
de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

-
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ART. 10- INALTIMEA ADMISIBILĂ A
- înălţimea

CLĂDIRILOR

t
,

1
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clădirilor

stradă admisă

tehnice de
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la cornişă nu va fi mai mare decât di t ,
pentru clădirile situate pe frontul opus al a I ·
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- în subzona M1a:
- înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 12,0
cornişă; poate fi adăugat suplimentar un nivel, cu condiţia retragerii acestuia
după o linie la 45° în plan vertical faţă de planul faţadei ;
- înălţimea minimă admisibilă a clădirilor amplasate la alinierea spre stradă
va fi de minimum 9,0 m la cornişă;
- în subzona M1 b:
- înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 10,0 m la
cornişă . Prin documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal se poate
adăuga maximum un etaj retras cu 1,5 m faţă de planul faţadei, sau o
mansardă ocupând maximum 60% din suprafaţa ultimului etaj;
- înălţimea minimă admisibilă a clădirilor amplasate la alinierea spre stradă
va fi de minimum 6,0 m la cornişă;
- în cazul racordării între străzi având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul
cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 25,0 m;
- atunci când noua construcţie depăşeşte ca înălţime construcţia alăturată propusă a
fi menţinută este obligatoriu ca volumul care se înalţă să fie retras de la limita de
proprietate pentru a fi tratat ca faţadă conform Codului Civil. Pentru construcţiile
cuplate la calcanul unei clădiri existente este obligatorie preluarea „amprentei"
calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;
- motivele de decoraţiune ale acoperişului, lucarne etc. trebuie să fie înscrise într-un
gabarit paralel cu acel al părţii superioare a clădirii, situat la maximum 1,5 m
depărtare de acesta.
ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
reclamelor şi elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat
cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor,
dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de rolul
social al străzilor zonei mixte, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei
si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relatii de covizibilitate;
- aspectul

clădirilor,

'

'

va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va
răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de „coerenţă" şi „eleganţă";

- aspectul

I

clădirilor

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere
perceperea acestora din Domeniul public;
- se va acorda atenţie modului de tratate a acoperişurilor sau teraselor perceptibile
într-o perspectivă descendentă din clădirile mai înalte;
- sunt interzise imitaţiile de materiale ca piatra falsă, cărămida falsă, lemnul fals,
folosirea în exterior a unor materiale fabricate pentru interior şi materialele de
construcţie precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat etc.);
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- este interzisă folosirea pentru finisajul exterior al clădi ~ or a rua ~mt Qr.aNa[l · - 1\N
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lnterventii asupra clădirilor existente
' · r fferlr'nobile:
- vor fi rnentinute si în functie de nevoie restaurate urmă oarei
- imobilele sau fragmentele de imobile situate în p .
„ . . . . . „ „ . „. „~
valoare arhitectural-urbanistică de interes local;
- pentru imobilele înregistrate ca având calitate arhitecturală sunt permise
lucrările de reconversie funcţională şi modificări interioare cu condiţia păstrării
aspectului exterior;
- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise, se pot face cu
condiţia ca noile construcţii să fie compatibile cu aspectul general al
ansamblului arhitectural;
- sunt interzise lucrările de îmbunătăţire asupra construcţiilor incompatibile din
punct de vedere funcţional sau arhitectural cu zona, altele decât cele menite
să contribuie la schimbarea cu o funcţiune compatibilă cu zona şi armonizarea
plasticii exterioare cu caracterul zonei.

l'-J/7..

Reguli particulare pentru cornert
- cererile de Certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor
vitrine noi, trebuie însotite
de un dosar continând
toate elementele necesare unei
'
,
bune cunoaşteri a stării actuale a parterului, a contextului său (faţada totală a
imobilului şi a celor alăturate), precum şi a situaţiei sale originale;
- este admisă şi recomandată reconversia funcţiunilor de la parterul clădirilor cu front
la domeniul public în funcţiuni cu acces public şi deschiderea de vitrine spre
domeniul public;
- ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare; singurele ce pot fi
autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile în măsura în
care ele nu incomodează circulaţia pietonală ;
- sistemele de protecţie împotriva furtului şi de închidere, trebuie
ascunse atunci când magazinul este deschis.

să

fie complet

ART. 12 - CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ
- Apa potabilă
- orice construcţie nouă de locuit şi orice local putând servi pentru muncă, odihnă sau
agrement trebuie să fie racordate la reţeaua publică de distribuţie a apei potabile.
- Canalizare menajeră
- racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice
instalatie
, nouă.

construcţie

sau

- Canalizare pluvială
- amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea apelor
meteorice spre reţeaua publică colectoare a acestora;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu să fie făcută pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheţii.

- Retele electrice. telefonice si CATV
- cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consu ului
. 1 I r„ .ŞI „ .
iluminatului public, de asemenea si retelele de telecomunicatii trebuie intra u m
subteran. În caz de imposibilitate tehnică şi numai atunci, pot fi dispuse astfel încât
să urmărească liniile de cornişă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele
de umbră ale acoperişurilor;
- branşamentele, pe cât posibil, trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică
majoră , ele trebuie amplasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor pe
care se aplică .
-Gaze
- toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran.
- Salubritate
- orice clădire de locuit (locuinţe individuale sau colective), precum şi orice unitate cu
caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să fie prevazute cu amenajări
pentru colectarea deşeurilor menajere în containere.
ART.13-SPATll LIBERE SI SPATII PLANTATE
- spaţi ile neconstruite şi neocupate de accese
plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

şi

trotuare de

gardă

vor fi înierbate

şi

- este obligatorie păstrarea a minimum 20% din suprafata parcelei ca spatiu verde cu
sol în profunzime (fără subsol). În cazul în care funcţiunea este locuire 30°/o.
ca pentru îmbunătaţirea microclimatului şi pentru protecţia
se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru
accese, circulaţii pietonale, terase;
- se

recomandă

construcţiei să

- se recomandă înverzirea teraselor neutilizabile ale
P+2 niveluri în proporţie de 70%;

clădirilor

cu

înălţime

mai

- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare
înconjurate cu un gard viu de minimum 1,2 m;

şi

mică

de

vor fi

- spaţiile libere din faţa construcţiilor în front continuu vor fi tratate în mod obligatoriu
în continuitate cu spaţiul public chiar şi atunci când frontul este retras de la
aliniament, şi nu pot fi utilizate pentru amenajarea de locuri de parcare decât dacă
retragerea este mai mare de 11 ,0 m şi o bandă de cel puţin 5,0 m paralelă cu faţada
este tratată ca spaţiu liber circulaţiei pietonale sau spaţiu plantat;
spaţiul dintre aliniament (limita dintre proprietate şi domeniul public) şi alinierea
principală a clădirilor, cu o funcţiune cu acces public, va fi tratat în mod obligatoriu

-

spaţiu verde sau spaţiu
clădire parter;

liber

circulaţiei

ca

pietonale, atunci când nu este ocupat cu o

- se vor identifica, proteja si păstra în timpul executării constructiilor arborii importanti
existen~ având peste 4,0 înălţime şi diametrul tulpinii peste 15 cm. În cazul tăieri i'
unui arbore se vor planta în schimb alţi 1O arbori în perimetrul unor spaţi i plantate
publice din apropiere;

m

- în grăd i nile de faţadă ale echipamentelor publice minimum 40% din suprafaţă va fi
prevăzuta cu plantaţii înalte;
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ART.14 - ÎMPREJMUIRI

- în toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a faţadei cu vedere la
stradă ; se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a împrejmuirilor;
- se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri
transparente de 1,8 m înălţime , din care 0,6 m soclu opac, dublate de gard viu ;
comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, iar
liber dintre aliniament şi alinierea clădirilor poate fi separat cu borduri sau cu
garduri vii şi poate fi utilizat ca terasă pentru restaurante, cafenele etc.
-

spaţiile

spaţiul

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POT maxim

=60%, iar în cazul locuintelor
POT maxim =40%
'

- în mod excepţional , în cazul construcţiilor situate în zona construită protejată de
interes local, care sunt delimitate pe toate laturile de domeniul public şi de calcane
ale unor construcţii existente valoroase sau refac o construcţie valoroasă dispărută
POT poate ajunge până la 100%.
ART. 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezintă
raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei ;
- CUT maxim pentru:
M1a

=2,4 mp ADC I mp teren pentru funcţiuni diferite de locuire;
pentru

M1 b

locuinţe

CUT maxim = 1,8 mp ADC/ mp teren;

=1,8 mp ADC/ mp teren pentru funcţiuni diferite de locuire;
pentru locuinţe CUT maxim = 1,4 mp ADC/ mp teren ;

Posibilitati de depăşire a CUT

Pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcelele pe
care este permisă şi recomandată demolarea construcţiilor existente, având un CUT
superior celui permis prin prezentul regulament noile construcţii vor putea menţine
coeficientul de utilizare a terenului existent cu încadrarea în celelalte prevederi ale
regulamentului .
•

Cererile de eliberare a certificatului de urbanism pentru situatii în care este
vor fi însoţite în mod obligatoriu de ilustrare de arhitectură.

permisă depaşirea CUT

L

ZONA DE LOCUIT

GENERALITĂTI : CARACTERUL ZONEI

a) zone rezidenţiale cuprinzând locuinţe individuale cu înăl~me mică, cu parcelă
individuală;

b) zone

li.

rezidenţiale

cu

locuinţe

colective în blocuri.

Diferenţieri

operaţiuni

din punct de vedere al parcelarului - existent şi propus prin viitoare
urbanistice.

a) zone rezidenţiale cu locuinţe individuale pe parcelări existente;
b) zone rezindenţiale cu locuinţe individuale şi colective mici situate în noile
extinderi sau enclave neconstruite - în care se aplică un sistem de parcelare
propus prin prezentul regulament (adaptare după Regulamentul de Constructii
Alinieri al municipiului Bucureşti din 1936).

şi

Strategia propusă prin P.U.Z. şi Regulamentul local referitor la zona de locuit
cuprinsă în oraşul Chitila urmăreşte :
1 - încurajarea, protejarea şi îmbunătăţirea funcţiei rezindenţiale în acest perimetru
- cu diferenţieri după morfogeneză, tipologie şi grad de protecţie şi cu grija evitării
segregării spaţiale şi sociale;
2 - acceptarea în interiorul zonei rezindenţiale a funcţiunilor complementare
asociate locuirii şi descurajarea amplasării de funcţiuni incompatibile cu zona sau
care pot determina schimbarea caracterului acesteia;
3 - protejarea spaţiilor libere existente în zona rezindenţială cu locuinţe colective în
blocuri şi favorizarea amenajării de spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii , spaţii
favorizând contactele sociale, nuclee de ambianţă locală;
4 - stabilirea unor indicatori urbanistici şi reglementări care să permită existenţa
unor spaţii plantate în interiorul loturilor în zonele cu locuinţe cu parcelă
individuală, lipsite de spaţii verzi publice amenajate;
5 - descurajarea construirii de locuinţe noi în insulele de locuinţe înconjurate de
zona industrială, rămase izolate de restul zonei rezidenţiale, situate departe de
dotările complementare locuirii (sănătate, educaţie-învăţământ, comerţ, sportagrement) şi despărţite de aceste dotări prin circulaţii feroviare sau rutiere majore;
6 - conturarea caracterului oraşului Chitila de "oraş grădina", caracter dat atât de
spaţiile verzi publice existente sau posibil de amenajat, dar şi de existenţa unor
zone rezindenţiale cu clădiri cu front întrerupt şi cu gradini vizibile din stradă .
Pentru a face posibilă realizarea acestei strategii prin prezentul regulament zona
de locuit a fost subîmpărţită în următoarele subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

fLî3l - locuinţe individuale pe parcelşi colective mici cu maximum P+2

L__J

niveluri

fL1Cl - locuinţe individuale şi colective mici cu maximum P+2

iv uri

L__J situate în noile extinderi sau enclave neconstruite*

*în care se aplică Dreptul de parcelare propus prin prezentul Regulament
(adaptare după Regulamentul de Construcţii şi Alinieri al municipiului Bucureşti
din 1936).

fL3l - subzona locuinţelor colective medii cu P+3 -

P+4 niveluri formând

L__J ansambluri preponderent rezidenţiale.

L 1 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE PE PARCELE, CU MAXIMUM P+2
NIVELURI
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Subzona locuinţelor individuale şi colective mici se compune din următoarele
unităţi de referinţă:

L1a - locuinţe individuale pe

parcelă şi

colective mici, cu maximum P+2 niveluri în zone
constituite. Realizate pe parcelări tradiţionale, spontane, dezvoltate în timp prin
refaceri succesive; acestea prezintă o diversitate de situaţii din punctul de vedere
al calităţii şi viabilităţii;

L1b -

locuinţe

individuale situate în mici insule înconjurate de zona industrială,
de restul zonei de locuit prin căi ferate, fără traversări amenajate, lipsite
de acces la dotările complementare locuirii (sănătate , educaţie - învăţământ,
comerţ, sport-agrement) şi în care construcţia de locuinţe noi este descurajată.
despărţite

individuale şi colective mici cu maximum P+2 niveluri situate în noile
extinderi sau în enclavele neconstruite. Sunt prevăzute a fi realizate prin viitoare
operaţiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu
(cuplat, izolat).

L1c -

locuinţe

SECJIUNEA I: UTILIZARE FUNCJIONALĂ
ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE

~41

cnr.J~ILIUL

J'JDc.. rl-\N

L1a + L1c - locuinţe individuale şi colective mici cu maximum +2 niveluri în tregim de
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echipamente publice specifice zonei
scuaruri publice.
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L1b

rezidenţiale;

locuinţelor
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- extinderea renovarea
existente;
- cazare de serviciu pentru personalul care asigură p rmanent
unităţilor din zona activităţilor productive;
- perdele de protecţie;
- retele tehnico-edilitare;

ffiitatea

.

ART. 2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
L 1a + L1c - se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie
o falsă mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45°;
suprafaţa nivelului mansardei va fi de maximum 60% din aria unui nivel curent;
- se admit funcţiuni comerciale , servicii profesionale şi mici activităţi
manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 100 mp
ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme,
să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 şi să nu
utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie ;
- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile
manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 100 mp se pot admite cu condiţia
elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD;
- este admisă amplasarea următoarelor funcţiuni complementare locuirii:
dispensare, creşe, învăţământ, culte, sport-întreţinere ;
- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor
îndeplinesc condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare,
autorizarea construcţiilor se poate face direct sau în baza unor documentaţii PUD
pentru parcelele mai mici de 150 mp (după caz);
- se admite pentru modernizarea dotării locuinţelor existente, cu băi şi grupuri
sanitare, extinderea clădirii în partea posterioară cu o suprafaţă construită la sol de
maximum 12,0 mp, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte Procentul de Ocupare a
Terenului stabilit pentru subzona respectivă .

L1b - cu condiţia încadrării în normele care asigură compatibilitatea cu locuinţele
învecinate şi a obţinerii avizului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sunt
admise:
- activităţi productive desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii,
destinate producţiei , distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor,
cercetării industriale si anumitor activităti comerciale care nu necesită
suprafeţe mari de teren ;
- parcaje la sol şi multietajate;
- staţii de întreţinere şi reparaţii auto.

.

.

L1c - realizarea locuinţelor noi pe terenurile proprietate privată este condiţionată de
existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii şi operaţiun ile de parcelare sunt
supuse prevederilor Dreptului de parcelare - conform prezentului regulament vezi ANEXA 1.
ART. 3- UTILIZĂRI INTERZISE

L1a + L1c - se interzic următoarele

utilizări:
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- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafată de 100 mp
ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit
după orele 22:00, produc poluare;
- activităti productive poluante cu risc tehnologic sau care s nt inoolttcfee ' tt_f~~Elficîăl 1 \N
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- constructii provizorii;
·- - instalarea în curti a panourilor pentru reclame;
- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile fatadelor, desfigurând arhitect
deteriorând finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau
toxice;
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din
circulaţiile publice;
- staţii de betoane;
- autobaze;
- staţii de întretinere auto cu capacitatea peste 3 maşini şi pentru care nu sunt
asigurate locurile de parcare în incintă;
- spălătorii chimice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice şi
constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele
vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

creşterea

şi

te~/:...

interzisă amplasarea locuinţelor noi, altele decât extinderea locuinţelor
existente şi a locuinţelor destinate cazării personalului care asigură permanenţa sau
securitatea unităţilor din zona activităţilor productive;

L1b - este

SECJIUNEA li:
CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ART.4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE. FORME. DIMENSIUNI)
- se consideră construibile direct, în baza prezentului regulament, parcelele care
îndeplinesc următoarele condiţii cumulate :
(1) - dimensiuni minime:
- pentru locuinţe înşiruite suprafaţa minimă a parcelei 150,0 mp, şi front la stradă 6,0 m;
- pentru locuinţe cuplate suprafaţa minimă a parcelei 200,0 mp şi front la stradă 9,0 m;
- pentru locuinţe izolate suprafaţa minimă a parcelei 300,0 mp şi front la stradă 12,0 m.
(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia
- o parcelă poate fi adusă în condiţii de construibilitate prin asociere cu una dintre
parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta;
- pe parcelele neconstruibile, având suprafeţe mai mici decât conform prevederilor
prezentului articol pot fi emise autorizati de construire numai cu condiţia elaborării unui
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Plan Urbanistic de Detaliu însoţit de ilustrare de arhitectu
posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale
ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FA Ă DE ALINIAMEN
- aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament
demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată ;
---..;;,_,-~------racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie
perpendiculară pe bisectoarea dintre aliniamente având lungimea de 6,0 m.
L 1a - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei
predominante existente pe strada pe care se amplasează şi a limitei de aliniere a
clădirilor precizată în planurile de reglementări. Retragerea de la linia de aliniere spre
Domeniul Public se va face cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor
învecinate aflate în stare bună sau cu valoare arhitectural-urbanistică .
- în cazul regimului de construire continuu (înşiruit) clădirile se dispun fată de
aliniament:
- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective,
cu condiţia să nu se lase calcane vizibile;
- retras fată de aliniament cu minimum 3,0 m în cazul lotizărilor existente cu
parcele care îndeplinesc în majoritate conditiile de construibilitate şi
echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 m carosabil şi trotuare
de 1,5 m;
- distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la
o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- banda de construibilitate a clădirilor cu regim de construire continuu nu va
depăşi adâncimea de 20,0 m de la alinierea clădirilor;
- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii
clădirilor nu se permite nici o construcţie cu exceptia împrejmuirilor, aleilor
de acces şi platformelor de maximum 0,4 m înălţime faţă de cota terenului
anterioară lucrărilor de terasament.
- în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun faţă
de aliniament:
- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective
şi a liniei roşii de aliniere a clădirilor precizate în planşele de reglementări;
- retras faţă de aliniament cu minimum 3,0 m în cazul lotizărilor existente cu
parcele care îndeplinesc în majoritate condiţiile de construibilitate şi
echipare edilitară, iar străzile au profile minime de 6,0 m carosabil cu
trotuare de 1,5 m;
- distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la
o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii
clădirilor nu se permite nicio construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de
acces şi platformelor de maximum 0,4 m înălţime faţă de cota terenului
anterioară lucrărilor de terasament.
- ieşirile în consolă la nivelurile de deasupra parterului în afăra alinierii pot fi
autorizate cu condiţia să se înscrie în tipologia şi gabaritele construcţiilor existente
pe strada respectivă, în condiţiile păstrarii unei distanţe verticale de minimum 4,5
m faţă de nivelul terenului amenajat;
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- amplasarea de garaje şi funcţiuni tehnice în subteran ste permis -, · · ·
,ia
asigurării unei suprafeţe de minimum 30% din suprafaţa lparc:e!ml:miwestirtăt49---
pământ vegetal de profunzime;
- balcoanele sau bovindourile de faţadă, orientate spre stradă, trebuie retrase cu
1,0 m de la limita laterală de proprietate; ele pot fi prelungite până la limită cu
acordul notarial al vecinilor, atunci însă balcoanele trebuie să fie în aceeaşi linie
orizontală pe ambele parcele.
clădirile noi, altele decât extinderea locuintelor existente, vor fi retrase de la
'
aliniament cu min 6,0 m.

L1b -

L1c - retragerile

faţă

de aliniament se stabilesc prin P.U.Z. aprobat conform legii, cu

următoarele condiţionări :

clădirile , indiferent de regimul de construire, se vor retrage faţă de aliniament la o
distanţă de minimum 3,0 m cu condiţia de a demonstra posibilitatea în viitor de
parcare a celei de a doua maşini în incintă şi pentru a se permite plantarea corectă

-

a unor arbori în grădina de
de protecţie ale clădirilor;

faţadă fără

riscul

deteriorării

- în cazul clădirilor înşiruite, nu se admit pe parcelele de
pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate);

gardurilor şi a trotuarelor
colţ

decât clădiri cu

faţade

- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor
nu se permite nici o construcţie, cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi
platformelor de maximum 0,4 m înălţime faţă de cota terenului anterior lucrărilor de
terasament.
ART.6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE $1
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1a + L1c - clădirile construite în regim însiruit se vor alipi pe limitele laterale de
calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maximum 20,0 m după care
se vor retrage cel puţin faţă de una dintre limitele de proprietate;
- se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este şi linia de
separaţie faţă de o clădire cu acces public dispusă izolat;
- în cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi
retrase de la limita proprietăţii la o distanţă de cel puţin o treime din înălţimea la
cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3,0 m.
- clădirile construite în regim cuplat: clădirile se vor amplasa pe limita de
proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela
alăturată, se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate în stare bună, sau parcela
alăturată este liberă de construcţii; peretele realizat pe limita de proprietate atunci
când rămâne vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeaşi atenţie şi aceleaşi
materiale de finisaj ca şi celelalte faţade.
- clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se
vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la
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care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu
proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiz în regi
L-,..---:~_,.....-:;.+--:--:-:~~~-

- clădirile izolate se vor retrage fată de limitele laterale ale parcelei c cel puţin
jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 m;
- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea
la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5.0 m;
- în cazul loturilor cu o adâncime mai mică de 20,0 m se acceptă construirea clădirilor
pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja
calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea
calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje.

L1b - clădirile noi vor fi cuplate la calcan cu clădirile existente pe parcelele alăturate sau
se vor retrage de la limita de proprietate cu o distanţă egală cu% din înălţimea la
cornişă , dar nu mai puţin de 6,0 m.
ART. 7 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELĂ
distanţa minimă dintre clădirile
cornişă a clădirii celei mai înalte

-

poate reduce la jumătate ,
camere locuibile;

de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la
pentru faţadele cu camere locuibile; distanta se
dar nu la mai puţin de 4,0 m, dacă fronturile opuse nu au

- în interiorul Zonei Protejate de Interes Local, în cazul adăugării unui corp nou la o
clădire existentă, noua construcţie nu va ascunde elemente de arhitectură veche , de
interes estetic, sau descoperite în timpul lucrărilor; se va urmări dimpotrivă, punerea
lor în valoare.

L1a + L1c - garajele şi alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu
să nu depăşească înălţimea gardului către parcelele învecinate (2,5 m).
L1b -

distanţa minimă

comisă

dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi
a celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,0 m.

egală

cu

condiţia

înălţimea

la

ART. 8 - CIRCULATll SI ACCESE

L1a - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de
minimum 3,5 m lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere
legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate; caracteristicile acceselor la
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor;
când lăţimea accesului este mai mică de 3,5 m este obligatorie obţinerea avizului
Brigăzii de pompieri a Judeţului Ilfov;
- locuinţele înşiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de
minimum 2,5 m;

L1a + L1b - numărul şi cofiguraţia acceselor se vor încadra în prevederile Anexei nr.
4 a Regulamentului General de Urbanism;
- se pot realiza pasaje şi curti comune private accesibile publicului permanent sau
numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în
persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de depalasare.

spaţiile

publice a
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ART. 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
li\!r.
L1 autovehiculelor se admite numai în interi
circulaţiilor publice;
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L1a - pentru fiecare locuinţă/ apartament se va asigura minimum un oe e parcare;
pentru locuinţele/apartamentele cu suprafaţa mai mare de 100,0 mp se or asigura
minimum 2 locuri de parcare;
- pentru locuinţele colective se va asigura un spor de 20% calculat faţă de
total de locuri de parcare, pentru vizitatori;

numărul

- pentru funcţiunile diferite de locuire se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru
fiecare 60,0 mp arie utilă.

L1b - pentru funcţiunile noi, altele decat extinderea locuinţelor existente va fi
asigurat un număr de locuri de parcare în conformitate cu Anexa nr. 5 din
Regulamentul general de urbanism aprobat cu Hotărârea de Guvern nr. 525/1996,
republicat.
ART. 10 - ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L1a - înălţimea maximă a clădirilor la cornişă va fi 8 m; se admite un nivel mansardat
înscris în volumul acoperişului , sau etajul al doilea retras cu minimum 1,5 m de la
faţadă, în suprafaţă de maximum 60% din aria construită ;
L1a - se admit depăşiri de 1-2 m numai pentru alinierea la cornişa
învecinate în cazul regimului de construire înşiruit sau cuplat.

clădirilor

ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1a + L1c - clădirile noi sau modificările I reconstrucţiile de clădiri existente se vor
integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca
arhitectură şi finisaje;
- se interzice realizarea unor mansarde false;
- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi
arhitectură cu clădirea principală;
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru
acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; învelitorile vor fi din ceramică arsă
nesmălţuită sau vor avea culoarea acesteia;
- este interzisă folosirea pentru finisajele exterioare a materialelor de construcţie
precare şi a celor fabricate pentru interior;
- este interzisă folosirea finisajelor exterioare având culori stridente (galben aprins,
portocaliu, roşu, albastru, verde, violet, roz etc.) şi a celor de culoare întunecată
(grena, maron, cenuşiu, negru etc.);
- finisajele exterioare admise sunt: piatra naturală, lemnul, tencuieli în culori deschise
(alb, bej deschis, gri deschis).

L1b - volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu vecinătăţi le imediate;
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada
principală;

ART. 12 - CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ
clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;
- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi
făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii ;

L1: - toate

- se va asigura în. mod special evacuarea rapidă şi captar! . a-=aeel,
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ART. 13-SPATll LIBERE SI SPATII PLANTATE

„ . ..

L 1: - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratat ca grădi · · . aţadă ;
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare
·
·
tate·cn ···
gazon şi cu un arbore la fiecare 100,0 mp;
- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru prot ţia
construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru
accese;
- minimum 30% din suprafaţa parcelei va fi amenajată ca spaţiu verde.
ART.14 - ÎMPREJMUIRI
L 1: - împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maximum 1,8 m din care un soclu
opac de 0,6 m şi o parte transparentă dublată cu gard viu;
- spre stradă sunt interzise împrejmuirile din zidărie plină ;
- gardurile spre limitele separative ale parcelelor pot fi opace cu înălţimi de maximum

2,5 m.
SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.0.T.)
L 1a + L 1b - POT maxim = 40%
• în mod excepţional, în cazul construcţiilor situate în Zona Protejată de Interes
Local care sunt delimitate pe toate loturile de domeniul public şi de calcane ale unor
construcţii existente valoroase sau refac o construcţie valoroasă dispărută, POT nu
este limitat, putând ajunge până la 100%;
pentru parcelele cu construcţii existente care trebuie menţinute şi nu dispun de
băi şi grupuri sanitare este admisă realizarea acestora în extinderea clădirii existente
cu o suprafaţă construită la sol de maximum 12,0 m, chiar dacă prin aceasta se
depăşeşte POT admis.

•

L 1 b - pentru funcţiunile noi, altele decât extinderea
- POT maxim = 60%

locuinţelor

existente

ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
L 1a + L1 b pentru locuinţe+ L 1c - pentru înălţimi P+1
- CUT maxim= 0,8 mp ADC/mp teren
L 1a + L1c - în cazul mansardelor sau a etajului 2 retras - CUT maxim = 1,04 mp ADC/mp teren
L1 b - pentru funcţiuni noi, altele decât extinderea locuinţelor existente
- CUT volumetric maxim= 9 (mc/mp teren)
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ANEXA 1
PROCEDURA DE PARCELARE
Cap.1.
Art. 1.
c~~:.:;~:;.=~::.:.:;:~:.:.:.:...-a. Se înţelege prin parcelare împărţirea unei întinderi de tecr!'!n~
proprietate, în 3 sau mai multe părţi , rezultând astfel parce e noi cu
ina 1a e a
sau nu înstrăinate prin vânzări, cedări şi utilizări pentru construcţiile perm·
şi regulamentele în vigoare.

b. Se înţelege prin parcelă , în prezentul regulament, orice întindere de teren
constituind o singură proprietate publică sau particulară, indiviză şi care poate fi
utilizată în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare.

c. Se

diferenţiază

în baza prezentului regulament:
1. parcele existente, adică acelea care se găsesc în forma şi dimensiunile
lor actuale la data intrării în vigoare a regulamentului de faţă - L1a;
2. parcele nou create, rezultate din parcelări le aprobate după data intrării în
vigoare a acestui regulament - L1c.

d. Faptul de a proiecta sau construi mai mult de trei clădiri pe o parcelă, constituind
un singur trup, este considerat din punct de vedere al autorizării construcţiilor, ca o
parcelare, în senul celor prevăzute anterior.
e. Proprietarii suprafeţelor de teren pe a căror întindere se pot construi trei sau mai
multe locuinţe sau clădiri de orice natură, au dreptul să le parceleze. Dreptul de
parcelare este supus, în afara de prevederile înscrise în legile şi regulamentele
publice, dispoziţiilor prezentului regulament şi a Regulamentului Local de Urbanism
aferent Planului Urbanistic General al Oraşului Chitila.
Art. 2. Se poate autoriza parcelarea unui teren, dacă:
1. terenul se află în întregime sau în parte într-o zonă construibilă;
2. pentru fiecare porţiune de teren se aplică prevederile zonei şi ale unităţilor
teritoriale respective;
3. aşezarea şi natura terenului permite construirea în mod igienic, eficient şi
după normele de rezistenţă în vigoare;
4. au trecut cel puţin 1O ani de la umplerea gropilor, pentru terenurile nivelate
în acest mod.
Cap.2
Art. 3.

a. Sunt interzise parcelările pe terenurile situate pe străzi, unde nu există lucrări de
canalizare pentru apa potabilă şi pentru evacuarea apelor uzate şi unde Primaria nu
face încă, sau nu poate face lucrări care să se racordeze la acelea ale parcelărilor.
b. Se poate totuşi admite pacelarea acestor terenuri dacă proprietarul execută sau
plăteşte costul executării racordării lucrărilor edilitare ale parcelări i la acelea ale
oraşului , conform condiţiilor cerute de societăţile care administrează reţelele publice
de alimentare cu apă şi canalizare în zona respectivă , sau în situatia realizării
alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate individual numai în baza Avizelor
eliberate de Administraţia Naţională "Apele Române" şi Agenţia pentru Protecţia
Mediului a Judeţului Ilfov, precum şi executarea modernizării drumurilor de acces din
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Art. 5. Pentru ca o parcela să poata fi construibilă trebuie ca pa ce e
se creeaza
să aibă suprafaţa , frontul la stradă şi adâncimea prevăzute mai jos; fiecare ondiţie
de minim se va considera separat pentru fiecare dimensiune cât şi pentru suprafaţe,
ele trebuind să fie respectate fiecare în parte.
a. front la stradă : - minimum 6,0 m - pentru clădiri înşiruite
- minimum 9,0 m - pentru clădirile cuplate
- minimum 12,0 m - pentru clădiri izolate
b. suprafaţa

minimă

a parcelei :- 150,0 mp - pentru
- 200,0 mp - pentru
- 300,0 mp - pentru

locuinţe înşiruite
locuinţe
locuinţe

cuplate
izolate

Art. 6.
a. La o parcelare cu cel mult 5 parcele, se admite pentru o singură parcelă , o
de 25% pentru suprafaţă, faţă de minimul admis de prezentul Regulament.

toleranţă

b. La o parcelare cu un număr mai mare de loturi, o cincime din numărul total al
loturilor pot beneficia de toleranţa de 25% pentru suprafaţă şi numai dacă
configuraţia terenului nu permite realizarea tuturor parcelelor conform prevederilor
Regulamentului.
c. Se admite aşezarea parcelelor pe două rânduri, unele la alinierea străzii şi altele
spre fundul parcelei, dacă fiecare parcelă de fund are câte o trecere liberă separată
spre drumul public, în deplină proprietate, cu lăţimea mi n imă de 3,5 m şi cu o
adâncime de maximum 25,0 m din alinierea străzii.
d. Pe terenurile care se parcelează fără a se crea străzi noi şi care au o adâncime
mai mică decât minimul prevăzut de Regulament, se admite o toleranţă de 25% la
adâncime pentru toate parcelele. Pentru suprafaţă se admite de asemenea în acest
caz, o toleranţă de 25% din minumul permis, însă numai pentru o cincime din
numărul total al parcelelor create.

Cap.4.
Art. 7.
1. Orice parcelare în care nu toate parcelele au acces direct la un drum public
existent, trebuie să aibă acces la cel puţin o stradă deschisă la ambele capete sau o
fundătură .

2. Prin acces direct la un drum public se înţelege - în sensul prezentului regulament
- ca deschiderea parcelei la alinierea străzii să fie de minimum 3,5 m.
3. Străzile sau aleile vor îndeplini condiţile arătate în aliniatele următoare .
4 . Aleile (semi) carosabile din interiorul zonelor parcelate cu o lungime de maximum
25,0 m vor avea o lătime de minimum 3,5 m.
'
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Fundătura

nu poate avea mai mult de 100,0 m lungime din alinierea străzii
na m
capătul ei. La partea de capăt, fundătura trebuie să prezinte o lărgire de o formă şi cu
dimensiunile astfel alese, încât să asigure întoarcerea unui vehicul din cel mult trei
mişcări, înscriindu-se în curbe cu raza exterioară de minimum 10,0 m. Aceste curbe
trebuie desenate pe planuri cu razele lor.

7.

8. Străzile din parcelare, deschise la ambele capete, cu dimensiuni minime arătate în
acest articol nu pot depăşi lungimea de 200,0 m; dacă însă depăşesc această
lungime, ele trebuie să fie traversate de alte străzi, sau să prezinte lărgiri cu diametru
de minimum 20,0 m pentru întoarcerea autovehiculelor, la distanţe de cel mult 200,0

m.
9. Pe câte posibil se va evita ca o arteră de mare
de astfel de străzi provenite dintr-o parcelare.

circu laţie să

fie

întreruptă

prea des

Art. 8.
să prevadă străzi, alei, piete şi treceri spre parcele
impuse prin prezentul Regulament.
Numai după ce străzile din parcelare sunt complet echipate din punct de vedere
edilitar, se vor putea elibera Autorizaţii de construire pentru clădiri.

1. Proiectul de parcelare trebuie

în

condiţiile

2. La parcelările unor terenuri cu suprafaţa mai mare de 10 000,0 mp, înafara
îndeplinirii celorlalte condiţii de parcelare, trebuie să se prevadă pe lângă terenul
necesar deschiderii străzilor, o suprafaţă de teren pentru scopuri publice (şcoală ,
biserică, terenuri de sport etc.).
Această suprafaţă va fi de 10% din întinderea totală a terenului - pentru terenurile
cu suprafaţa între 1O 000,0 şi 20 000,0 mp şi de 15 % pentru terenurile cu suprafaţa
mai mare de 20 000,0 mp.
Cap. 5. Unitatea de caracter arhitectural a

clădirilor

dintr-o parcelare

Art. 9.
ce urmează a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei
singure proprietăţi , trebuie să fie concepute şi executate într-o coerenţă de caracter
arhitectural, astfel încât toate clădirile să apară ca un întreg armonios.

1. Toate

clădirile

2. Odată cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevăzute norme generale privind
aspectul exterior al clădirilor după care urmează a fi realizate construirea grupului de
clădiri şi ambientarea lui cu plantaţii.

L3 - SUBZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE SITUATE ÎN AN
PREPONDERENT REZIDENŢIALE
GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din
L3 - subzona

următoarele

locuinţelor

subzone

şi unităţi

de

referinţ

colective formând ansambluri prepon er

----._.;;;,,~~~.:.:.:..:.;,~~~~

Pentru ansamblurile existente, acolo unde noile cerinţe ale locuitorilo i
disfuncţionalităţile cauzate de nerespectarea proiectelor iniţiale sau de une
modificări arbitrare ale cadrului construit şi amenajat vor impune intervenţii corective,
va fi necesar să se elaboreze P.U.Z.-uri parţiale în condiţiile explicitate în
Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. - Oraş Chitila.
Pentru noile ansambluri rezidenţiale situate în extinderea intravilanului sau prin
conversia funcţională a unor terenuri ocupate cu alte funcţiuni şe se vor realiza
operaţiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale
SECJIUNEA I: UTILIZARE FUNCJIONALĂ
ART . 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- sunt admise următoarele utilizări:
- locuinţe în proprietate privată şi sociale;
- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;
- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private,
parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii , amenajări de sport
pentru tineret, împrejmuiri.
- sunt admise

locuinţe

noi numai în baza PUZ aprobat conform Legii 350/2001 ;

construcţii aferente echipării tehnico-edilitare şi amenajării aferente
locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje colective, spaţii
plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

- sunt admise

ART. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
L3 -

locuinţele

din

clădiri

colective pot fi de standard mediu sau ridicat;

- locuinţele sociale nu vor depăşi 20% din numărul total al locuinţelor dintr-o
operaţiune urbanistică şi nu vor distona în nicio privinţă în raport cu locuinţele în
proprietate privată ;
- în cazul

existenţei

unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se

recomandă:

- dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al
locatarilor;
- creşele şi grădiniţele să aibă un acces separat de cel al locatarilor şi să dispună
în utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 200,0 mp pentru jocul
copiilor.
- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai
cu acordul asociaţiei de proprietari, pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând
activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională private cu grad redus de
perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 şi 20), de

exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale,
proiectare, reprezentanţe , agenţii imobiliare etc.;

consultanţă , asigurări,

- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru
categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial , cum ar fi
comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, l i brări i, frizerii, studiouri foto,
case de schimb valutar etc.;
- lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spftiilor pUbttce,poţ Uu\;lr.;;-Ţf:AN
aprobate numai în condiţiile promovării unor proiecte vizând \ni~C(~~r~~~ ~~"!!.--.-___
funcţională a parterului unui întreg tronson de clădire , resp1cl iv Jp~rtcîrn'ehtete'10Hir.';;::,-l.R_E_
·deservite de cel
ART. 3 -

puţin o scară comună;

UTILIZĂRI INTERZISE

J
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L3 -se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activit~-:-- ~-
disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, am·'T1e'FliQi~.:pllOW:'Ţil;-Jru;l!!f!~~
electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii etc.;
- se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor avân funcţiunea
de circulaţie, holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor etc.;

Se interzic la nivelul ansamblului următoarele activităţi şi lucrări:
- curăţătorii chimice;
- construcţii provizorii de orice natură ;
- depozitare en-gros sau mic-gros;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau
· toxice;
- autobaze;
- staţii de întreţinere auto
- staţii de betoane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi
construcţiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor
meteorice sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora.
SECTIUNEA li:
CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ART. 4 -CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE. FORME. DIMENSIUNI)
L3 - clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces
direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu
accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private;

- în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate
precizată numai în urma elaborării şi aprobării unei documentaţii PUD;
documentaţiile vor fi supuse avizării numai în cazul în care suprafaţa parcelelor
rezultate este de peste 300,0 mp, nu afectează reţelele , circulaţiile, parcajele şi
localizările prevăzute în planul ansamblului pentru echipamente publice şi pentru
spaţii plantate publice.

fi

ART. 5-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

L3 - clădirile se dispun cu retragere de la aliniament conform alinierii _ş.i;;.;..;;
re,_s
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ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FA Ă DE LIMITELE
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L3 - cu următoarele condiţionări pentru zonele de extindere:
- clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limite e parcelei la
o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în
punctul cel mai înalt faţă de teren ;
- clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de
maximum 20,0 m de la aliniament, fiind retrase faţă de cealaltă limită laterală cu o
distantă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în
punctul cel mai înalt faţă de teren;
- clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime
de maximum 20,0 m de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu
excepţia parcelelor de colt unde se va întoarce faţada în condiţi ile de aliniere ale
străzii laterale;
- retragerea fată de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu înălţi mea
clădirii ;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu jumătate din
înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt fată de teren, dar nu
mai puţin de 5,0 m.
ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELĂ

L3 - cu următoarele condiţionări:
- între faţadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egală cu
înălţimea clădirii celei mai înalte; distanta se poate reduce la jumătate în cazul în
care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării.
ART. 8- CIRCULATll SI ACCESE
L3 - clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică , fie
direct, fie în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin
intermediul unei străzi private.

ART . 9-STATIONAREAAUTOVEHICULELOR
L3 - asigurarea numărului de locuri de parcare va fi de minimum 1 loc de parcare pentru
fiecare apartament. Pentru apartamentele cu suprafaţa mai mare de 100,0 mp vor fi
asigurate două locuri de parcare. Suplimentar, pentru vizitatori se va asigura un spor
de 20% faţă de numărul total de locuri de parcare calculat pentru apartamente;
- staţionarea autovehiculelor va fi
publice.

asigurată

în interiorul parcelei, în afara

spaţiilor

ART. 10-ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
L3 - înălţimea

maximă admisibilă

este

egală

cu

distanţa

dintre aliniamente;

- înălţimea construcţiilor în planul faţadei nu va depăşi 12,0 m _Ip"" cp rnişă ; poate fi
adăugat suplimentar un nivel, cu condiţia retragerii acestuia~ upă odffile"fa ,:{5ju!3;-r~-T~-;l\-,~--plan vertical fată de planul faţadei;
r \Tt=;; -;-;::.-··--. =.L.FO_;'_,__
- în intersecţii se admite un nivel suplimentar.
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ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL
V

CLĂDIRILOR

•

Nr.

„ ..

seama de particularitătile sitului, de caracterul general al z nei<Si=d
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibi r
·, ·····„
- este interzisă folosirea pentru faţade a materialelor de
materialelor de finisaj fabricate pentru interior;

construcţie

11.
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preca

- sunt interzise finisajele exterioare având culori stridente (galben aprins, portocaliu,
roşu , albastru, verde, roz, violet etc.) ş i a culorilor întunecate (grena, maron, cenuşi u ,
negru etc.);
- sunt permise pentru finisarea exterioara a clădirilor: piatra naturală , lemnul,
cărămida aparentă , tencuieli în culori deschise (alb, bej, gri deschis).
ART. 12 - CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ
L3 - cu următoarele condiţionări:
- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare de alimentare cu
electricitate, apă potabilă şi canalizare publice;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locurile vizibile din circulaţiile
publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ART. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
L3 - cu următoarele condiţionări:
- terenul liber rămas în afara circulaţiilor, parcajelor şi trotuarelor, va fi plantat cu
un arbore la fiecare 100,0 mp;
- terenul amenajat ca spaţii de joc, de odihnă şi grăd ini de faţadă decorative va
reprezenta cel puţin 50% din suprafaţa totală a terenului liber;
- în orice operaţiune efectuată pe un teren mai mare de 5000,0 mp, se va
prevedea ca din aceste spaţii minimum 10% să fie destinate folosinţei în comun.

ART. 14 - ÎMPREJMUIRI
L3 - gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maximum 1,8 m,
din care soclu opac de 0,4 m, partea superioară fiind realizată din fier sau plasă
metalică şi dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare
ale parcelelor pot fi opace din zidărie sau lemn, vor avea înălţimea de 2,20 m, iar
panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.
SECTIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
L3

- POT maxim

=30%
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ZONA SPATIILOR VERZI

GENERALITĂTI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de
interes la nivel oraş , spaţii pentru sport şi agrement cu acces limitat de apartenenţă
la cluburi sau contra cost, spaţii plantate de protecţie.
Spaţiile

verzi din cuprinsul perimetrului
de:

oraşului

Chitila

prezintă

o serie de

particularităţi şi diferenţieri, funcţie

(1) situarea în oraş
- spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate situate în apropierea
Lacului Chitila şi a Văii Mangului;
- spaţii verzi situate în cartiere;
- spaţii verzi situate la marginea oraşului.
(2) dimensiuni
- spaţii verzi de tip grădină sau parc cu suprafeţe peste 1,0 ha şi care au fost
delimitate ca unităti teritoriale distincte;
- spaţii verzi de tip'scuar cu suprafete sub 1,0 ha şi care au fost incluse în
subzonele mai mari în care se încadrează, dar fără a-şi pierde caracterul de spaţiu
verde;
- spaţii verzi de tip fâşie plantată de însoţire cu suprafaţa variabilă de la caz la
caz - asigurând, prin plantare mai consistentă şi amenajări ambientale locale,
legăturile necesare între diferite elemente naturale, pentru ecologizarea şi
ameliorarea cadrului de viată.
'

(3) profilul funcţional
- spaţii verzi de agrement, promenadă, însoţire trasee pietonale
- complexe şi baze sportive
- perdele de protecţie (infrastructura edilitară, căi majore de comunicaţie, între
funcţiuni parţial incompatibile)
(4) accesibilitatea
- spaţii verzi publice cu acces nelimitat;
- spaţii verzi publice cu acces limitat de apartenenţa la cluburi sau baze sportive
sau contra cost;
- spaţii verzi în incinte private.
Pentru a face posibile diferenţieri specifice prin regulament, pentru spaţii plantate
existente şi propuse în interiorul oraşului Chitila, au fost evidenţiate următoarele
subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

I V1

I - Spatii verzi publice cu acces nelimitat:
- Parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate publice, plantaţii de aliniament artere
principale/secundare, plantaţii promenade pietonale, amenajări locale
ambientale.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ART. 1 - UTILIZĂRI ADMISE

V1 + V3 - sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în :
- spaţii plantate;
- circulaţatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea
spaţiilor plantate şi oglinzilor de apă;
- mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă;
- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi
biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici),
alimentaţie publică şi comerţ;

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere ;
- parcaje;
- sunt admise amenajari pentru practicarea sportului în spaţii descoperite.

V2 - sunt admise construcţiile şi instalaţiile specifice pentru practicarea sportului,
loisir şi agrement conform proiectelor legal avizate
ART. 2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI

V1 + V3 - orice intervenţie necesită documentaţii specifice avizate de organele
competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 .
ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE

V1 + V2 + V3 -se interzic orice

intervenţii

care contravin legilor şi normelor în vigoare;

V1 - se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice;
- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea spaţiilor plantate
adiacente trotuarelor;
V1 + V2 + V3 - se interzice

tăierea

arborilor fără autorizatia
'

autoritătii

'

locale abilitate.

SECTIUNEA li:
CONDITll DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
ART. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE. FORME. DIMENSIUNI

V1 + V2 + V3 - conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Amenajare
avizate conform legii.

Peisageră
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V1 + V2 + V3- conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau
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V1 + V2 + V3 - conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Am
Peisageră avizate conform legii.
ART.7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE
ACEEASI PARCELĂ
V1 + V2 + V3 - conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Amenajare
avizate conform legii.

Peisageră

ART.8-CIRCULATll . ACCESE
V1 + V2 + V3 - conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Amenajare
Peisageră avizate conform legii;
- se va asigura accesul din circulaţiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru
întreţinere , aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.
ART. 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULEOR
V1 + V2 + V3 - parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice
conform Regulamentului General de Urbanism şi Planurilor Urbanistice de Detaliu
sau Zonale de Amenajare Peisageră legal aprobate.
ART. 1O- ÎNĂLTIMEA MAXI MĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
V1 + V2 + V3 - I nălţimea maximă a clădirilor va fi de 12,0m sau conform Planurilor
Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Amenajare Peisageră avizate conform legii.
ART.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
V1 + V2 + V3 - conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Amenajare
Peisageră avizate conform legii;
- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor
categorii de spaţii plantate.
ART.12 - CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ
V1 + V2 + V3 - conform Planurilor Urbanistice de Detaliu sau Zonale de Amenajare
Peisageră avizate conform legii.
V1 + V2 + V3 - se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice
în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor plantate.
ART.13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
V1 + V2 + V3 - plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru
fiecare categorie de spaţii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de
parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,2 m înă l~me ;
- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de
întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatic1 J

~
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favorabile faunei antropofile specifice, cu
caracter special.
ART.14 - ÎMPREJMUIRI

excep~a

c

segmentelor

V1 + V2 + V3 - în intravilan împrejmuirile vor fi transparente de
din care un soclu opac de 0,6 m dublate de gard viu;
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înălţime

- spre deosebire de parcuri şi grădini, scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngradite,
dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,6 m înălţime, fie prin borduri în
lungul cărora, pe o distanţă de minimum 0,5 m terenul va fi coborât cu minimum O, 1
m sub nivelul părţii superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf
provocată de scurgerea pământului pe trotuare.
SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ART.15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
V1 + V3 - POT cu
V2 - POT cu

construcţii, circulaţii,

construcţii, circulaţii,

platforme= maximum 10 %

platforme= maximum 30%

ART.16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
V1 + V3 - CUT maxim 0,2 mp ADC/mp teren;
V2 - CUT maxim 0,35 mp ADC/mp teren

A

I ZONA ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

Zona de activităţi productive se compune din terenurile ocupate de activităţi
productive de bunuri (producţie „concretă" incluzând toate categoriile de activităţi
industriale conform CAEN) şi servicii (producţie „abstractă" cuprinzând activităţi
manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuţie,
expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariaţi şi
clienţi etc.). Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în
proces de restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în
profile de servicii pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate
pentru viitoare activităţi productive şi servicii.
Zona

cuprinsă

subzone/unităţi

în perimetrul oraşului Chitila se compune din
teritoriale de referinţă:

următoarele

I A1

I -subzona unităţilor predominant industriale

I A2

I -subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii

SECJIUNEA I: UTILIZAREA FUNCJIONALĂ
ART. 1 - UTILIZĂRI ADMISE
Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de
pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu
permit dezvoltarea activităţilor şi/sau este necesară schimbarea destinaţiei se cere
P .U .Z. (reparcelare/reconfigurare).

funcţionare

-·

A1 -

"activităţi

productive nepoluante desfăşurate în construcţii agro-industriale mari,
materialelor, cercetarea agro-industrială care

distribuţia şi depozitarea bunurilor şi
necesită suprafeţe mari de teren .

-cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient
spaţiu pentru camioane - încărcat/descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt
permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clăd i rilor şi care nu generează
emisii poluante."
- activităţi industriale productive de diferite profile (agro-industriale, industriale)
având în general mărimi mari şi mijlocii .
A2 - se admit activităţi productive desfăşurate în construcţii inelft~_i€i~,~ ··:-
1
destinate producţiei , distribuţiei şi depozitării bunurilor şi aterfâreli~r ,L~~ţ~Hj lLAN
industriale şi anumitor activităţi comerciale care nu nece i şµ J ifm~i!!l~ff.;r.E
teren .
"
.
.
/
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Nr. f.-?.f
.'6.„4!./
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- staţii de benzină ;
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- comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale;
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- cazare de serviciu pentru personalul care

asigură

·
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permanenta sau s

unităţilor.

- perdele de protecţie ;
- retele tehnico-edilitare ;
'

ART. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI

A1 - terenurile accesibile pe cale ferată

industrială vor fi rezervate activităţilor
productive şi de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia
primă şi produse.

activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării poluări i
actuale în termen de 5 ani, astfel încât să devină compatibile ca vecinătate cu
locuirea;
- extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu
agraveze situaţia poluării ;
- se pot localiza cu aceleaşi condiţii de diminuare a poluării următoarele funcţiuni:
1. birouri incluzând oricare din următoarele utilizări :
a) birouri profesionale sau de afaceri;
b) servicii pentru afaceri;
c) instituţii financiare sau bancare;
d) poştă şi telecomunicaţii
2. activităţi productive şi servicii incluzând oricare din următoarele utiliză ri:
a) producţie manufacturieră ;
b) birouri profesionale sau de afaceri, fie ca utilizare principală , fie ca utilizare

A2 -

secundară ;

c) activităţi de cercetare - dezvoltare cu excepţia celor care utilizează
substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
d) depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează
substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
e) depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi
transportate la domiciliu cu autoturismul
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A2 - în cazul abandonării sau conversiei parţiale a profilului a ttra1·pm loc, garaje
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parcaje publice supraetajate.
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A1 + A2- în cazul conversiei funcţionale se recomandă reabilitarea şi ad t rea
clădirilor industriale abandonate;
- în cazul conversiei funcţionale se recomandă identificarea şi eliminarea surselor
remanente de poluare sau contaminare a solului.

A2 - se interzice localizarea

activităţilor

poluante

şi

care

prezintă

risc tehnologic;
- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a
serviciilor publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul
limitelor în care poluarea depăşeşte CMA.

ART. 3- UTILIZĂRI INTERZISE
A1 + A2 - se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia cazării de serviciu;
- se interzice localizarea activităţilor care prezintă risc tehnologic;
- se interzice amplasarea unităţi lor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a
serviciilor publice sau de interes general;
SECJIUNEA li:
CONDIJll DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
ART. 4 -CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE. FORME. DIMENSIUNI)
A1 + A2 - pentru a fi construibile, parcelele vor avea o suprafaţă minimă de 1000,0 mp
şi un front minim la stradă de 20,0 m. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici
decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive.
Dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor
parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.).
ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT
A1 + A2 retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare vor fi
conform alinierii clădirilor fată de Domeniul Public stabilită în Planurile de
'
reglementări şi obligatoriu mai mari de:
- 10,0 m pe străzile de categoria I şi a li-a;
- 6,0 m pe străzile de categoria a III-a.
- la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe
bisectoarea unghiului dintre străzi , având o lungime de minimum 12,0 m pe străzi de
categoria I, a li-a şi de 6,0 m pe străzi de categoria a III-a.
ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
A1 + A2 - Vor fi respectate următoarele condiţionări:
- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni
similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă
incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);
- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei
la o distanţă egală cu jumătate din înălţime , dar nu mai puţin de 6,0 m;
- în toate cazurile retragerea fată de limita posterioară a parcelei va fi de minimum
6,0m;
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- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de
referinţă decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste
alte zone;
O PN~; 1 . " 't. .I UP!;, Ţf. J\N
- se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din năl imea clădi'fiif, rct2âr nu
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admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate spre alt .Q.i,@.tl. ţ~ ~~ţor,),a ~ţ;i, iei tP.hnice de
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de la nivelul solului.
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ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FA Ă DE ALTE E ~

'

PARCELĂ

A1 + A2 - distanta între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii ce
mai înalte, dar nu mai puţin de 6,0 m;
- distanta de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt
accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se
desfăşoară activităţi permanente;
- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie fată de incendii şi de
alte norme tehnice specifice.

ART. 8 -

CIRCULAŢII

SI ACCESE

A1 + A2 - Vor fi respectate următoarele condiţionări :
- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau
privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită , printr-o
proprietate adiacentă având o lăţime de minimum 4,0 m pentru a permite accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;
- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi a li-a se vor asigura dintr-o dublură
a căilor principale de circulaţie ;
A1 - se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice

ART. 9 -

STAŢIONAREA

şi

grele.

AUTOVEHICULELOR

A1 + A2 cu următoarele condiţionări :
- staţionarea vehiculelor, atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii , cât şi în
timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate
având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie , încărcare şi întoarcere;
- în spaţiul de retragere fată de aliniament, maximum 40% din teren poate fi rezervat
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de
minimum 1,2 m.

ART. 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Vor fi respectate

următoarele condiţionări:

A1 - se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 20,0 m; această înălţime poate fi
depăşită de instalaţiile tehnologice specifice până la maximum 45,0 m;
A2 - se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 15,0 m; aceasta înălţime poate fi
depăşită de instalaţiile tehnologice specifice;
A1 + A2- înălţimea pe
aliniamente;

străzile

interioare ale zonei industriale nu va

depăşi

distanta între
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A1 + A2- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracte
Ş! . ~!-:1„ ....
vecinătăţile imediate;
········· ··· ····· .„
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel ~ aţada
A

•

•

principală ;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul
mai înalte înconjurătoare;

că

acestea se percep din

clădirile

ART. 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

A 1 + A2- toate clădirile vor fi racordate la reţele le publice de apă şi canalizare şi se va
asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din
întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţi i
competente care administrează resursele de apă.
ART. 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

A1 + A2- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică , inclusiv de pe
calea ferată , va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii ;
- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori
în proporţie de minimum 40% , formând de preferinţă o perdea vegeta lă pe tot frontul
incintei;
- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200,0 mp;
- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată
linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă.
ART. 14 - ÎMPREJMUIRI

A1 + A2- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minimum 2,0 m din
care un soclu de 0,60 m ş i vor fi dublate cu un gard viu .
- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă , pentru a nu incomoda circulaţia
pe drumurile publice;
SECTIUNEA III:
POSIBILITÂTI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

A1 + A2 - POT maxim= 60%
Spaţii

verzi= min 20%

ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT volumetric maxim (mc/mp teren)= 9
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I G I ZONĂ DE GOSPODARIE COMUNALA
GENERALITĂTI : CARACTERUL ZONEI

~-~Zona este alcătuita din următoarele subzone:
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SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE

şi

„ ..,r.

!

~~-~··(f/· :.: .~~//. ~'°

I G1 I -subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gosr odarie
I G2 I - subzona cimitirelor;

G2 - cimitire şi clădiri anexe:
- cimitire;
- capelă mortuară ;
- mausoleu-osuar;
- circulatii carosabile;
'
- parcaje;
- circulaţii pietonale;
- plantaţii ;
- pavilion pentru administraţie , depozitare

. ·!.

anexe sanitare.

G1 - construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală :
- birouri autonome;
- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu
canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică , salubritate.

apă ,

ART.2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI
G2 - se va asigura conform normelor o zonă de protecţie de 50,0 m
- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci
(minimum 7,5 - 8,0 mp teren pentru un loc de veci),
ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE
G2 - se interzice desificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea
vegetaţiei din lungul acestora sau din aria perimetrală
G1 - pentru incintele situate la contactul cu zona rezidenţială se interzic orice activitaţi
care prezintă risc tehnologic sau produc poluare prin natura activitaţii sau prin
transporturile pe care le generează.
SECTIUNEA li:
CONDITll DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRI LOR
ART.4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE. FORME. DIMENSIUNI)
G1 - pentru diferite sevicii şi birori suprafaţa minimă a parcelei este de 500,0 mp şi un
front la stradă de minimum 10,0 m.
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ART.5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT
c ·;. 'L • " J •.1or.:.rE.·\r~
G1 + G2 - clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor disp naco_nfor:m cu'-tUnîra_ -:----=,.---,
de aliniere a clădirilor precizată în planurile de reglementări , sa isev{/or ·retra'Qii~~iw.: 7 :~ :.!:
distantă de minimum 6,0 m în cazul în care majoritatea fronturi~f-SQfllt retra~e -aert· 1c1 :1;hnice de
stradă.
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ART.6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FA Ă DE LIMITELE LATE
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
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G2 - vor fi respectate prevederile Normelor de igienă privind mediul de viaţă al
populaţiei, asigurându-se între morminte şi gard o distanţă de minimum 3,0 m.
G1 - distanta clădirilor fată de limitele parcelei va fi de minimum jumătate din înălţi mea
clădirii , dar nu mai puţin de 6,0 m;
- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni
publice şi de locuinţe;
- în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii , în cazul în care
au loc procese de producţie non-stop sau în caz de risc tehnologic se vor respecta
normele specifice în vigoare.
ART. 7 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELĂ

G1 - distanta între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la
mai înalte, dar nu mai puţin de 6,0 m;
- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

cornişă

a

clădirii

celei

ART.8 - CIRCULATll SI ACCESE

G2 - se vor asigura circulaţi i le carosabile
suprafaţa totală a cimitirului;

şi

pietonale în pondere de circa 15% din

G1 + G2 - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie

publică.

ART.9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
- parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice şi vor fi plantate cu un arbore la
4 locuri de parcare;
- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maximum 40%
din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor.
ART.10 - ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

G1 - înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţi le de referinţă
adiacente, cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor.
G2 - înălţimea maximă a construcţiilor nu va depăşi 6,0m cu excepţia capelelor a
căror înălţime maximă va fi de 15,0m
ART.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

G1 - volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu
vecinătăţile imediate;
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada
principală;
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- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că ac slel\""'fiP!)ţC!IP.llf!lcH <iX'.o E
clădirile înconjurătoare mai înalte;
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ART.12- CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ
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G2 - se vor
puncte de
din
./6..
- se va asigura un punct sanitar;
- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor şi a altor ~~~-~--J------- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de can lizare a
apelor meteorice.
vor fi dotate cu instalaţii de apă şi canalizare şi se va asigura
preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor care provin din întreţinerea şi
funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare.

G1 - toate

clădirile

ART. 13- SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

G2 - se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita
proporţie de minimum 5% din suprafaţa totală a cimitirului

exterioară

a incintei în

vizibilă dintr-o circulaţie publică inclusiv de pe calea
astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii ;
- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori
în proporţie de minimum 40%, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul
incintei;
- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1,2 m şi vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200,0 mp.

G1 - orice parte a terenului incintei,
ferată,

va fi

amenajată

ART. 14 - ÎMPREJMUIRI

G2 - împrejmuiri spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în
mod discret potrivit funcţiunii, având înălţimi de maximum 2,0 m;
- accesul în incintă va fi tratat monumental.
stradă vor fi transparente cu înălţimi de minimum 2,0 m din
care un soclu de 0,60 m şi vor fi dublate cu gard viu;
- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu
transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase de la aliniament pentru a permite
staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă .

G1 - împrejmuirile spre

SECTIUNEA III
POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ART.15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

G2 -

suprafaţa

circulaţii

totala pentru un loc de veci va fi de 7,5 - 10,0 mp din care minimum 15%
carosabile şi pietonale.

- Suprafaţa ocupată de alte
POT= maximum 1%

construcţii

decât locurile de veci se va înscrie într-un

G1 - POT maxim= 50%
ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

G2 - CUT

=O, 15 mp ADC/mp teren

G1 - CUT maxim= 1,8 mp ADC/mp teren ;
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ZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE

GENERALITĂTI: CARACTERUL ZONEI
Oraşul

Chitila conţine la capitolul „Transporturi" - ru ·
· · erevia · oâteva·din·
elementele reprezentative pentru oraş : penetraţiile feroviare Bucureşti - P oieşti,
Bucureşti - Piteşti şi Gara Chitila, penetraţiile rutiere majore care fac re ,·a cu teritoriul
extravilan - Drumul Naţional 7 Bucureşti - Piteşti- Târgovişte , Şoseaua de Centură a
municipiului Bucureşti , imaginea oferita către acestea constituind o „carte de vizită"
pentru oraş şi trebuind tratate ca atare.
Având în vedere că aspectul general al oraşului este puternic influenţat de
imaginile oferite către principalele căi de acces rutier şi feroviar este necesar a se
acorda o atenţie sporită considerentelor estetice în acordarea autorizaţiilor de construire
pentru subzonele de transporturi şi din proximitatea acestora.
Având în vedere poluarea fonică a locuinţelor, cauzată de distanţa redusă a
acestora faţă de linia ferată, va fi necesar ca, în sectoarele în care această distanţă este
sub 15,0 m, să fie realizate ziduri antifonice sau construcţii cu acelaşi rol , pe baza unor
studii de specialitate, iar acolo unde distanţele sunt mai mari se vor prevedea perdele
de protecţie din arbori de talie înaltă.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ART.1 - UTILIZĂRI ADMISE
- gări , instalaţii, construcţii şi depozite necesare funcţionării serviciilor feroviare ;
- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor
Feroviare;
- lucrări de terasamente şi spaţii aferente necesare funcţional şi pentru siguranţa
transportului feroviar;
- lucrări de terasamente şi plantaţii necesare ameliorării aspectului peisagistic.
ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI
- amplasarea altor funcţiuni decât cele precizate în Art. 1 - utilizări admise este
numai conform unei documentaţii Plan Urbanistic Zonal legal aprobat.

posibilă

ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE
- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare
ulterioare de modernizare sau extindere a căilor ferate.

şi diminuează posibilităţile

li
CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
SECŢIUNEA

ART.4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR {SUPRAFEŢE. FORME. DIMENSIUNI)
- pentru construcţiile de birouri parcela
la stradă de minimum 15,0 m;

minimă construibilă

este de 400,0 mp cu front
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ART.5 - AMPLASAREA CLĂDIRI LOR FATĂ DE ALINIAMENT
- clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în
cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această
situ~ţie sau s~ vor retrage la o distanţ~ de minimum 6,0 mr~\flflt'!"ll1l,W.,N
dominante noi sunt retrase de la strada;
1u=ov r
- în cazul incintelor tehnice se recomandă retrageri ale clăoiflloti-ae~lâălioia~~-J~~ -„r:=
distanţă .de minimum ~ 0,0 m pe străzile de categoria I şi a 1l~~LPM ~i O.PJ .. 1 ~ ~9 tITTin c.ry de
pe straz1le de categoria a 111-a.
jmne„. ;ul a a .t.:: ·W• u!:Ji Şi l·• :„'4nism
!/ /lr//o,/ 1
ART.6 - AMPLASAREA CLĂDIRI LOR FAT DE LIMITELE
;RAi..~sf·~:· ~.:.:_Ţ~ -„. „ ·····
POSTERIOARE ALE PARCELELOR:
n

Ă

Nr.1.$..,/1

- distanţa faţă de limitele parcelei va fi de minimum jumătate din îna 1
dar nu mai puţin de 6,0 m.
ART.7 - AMPLASAREA CLĂDIRI LOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELĂ

- pentru clădiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme specifice,
distanţa minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii
celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,0 m; distanţa de mai sus dintre clădiri se poate
reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează
încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;
ART.8-CIRCULATll SI ACCESE
- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o
accesului va fi de minimum 4,0 m.

circulaţie publică ; lăţimea

ART.9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
- staţionarea autovehiculelor se va asigura în afara circulaţiilor publice;
- în cazul străzilor cu transport în comun şi a arterelor de penetrare în Oraş
staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara
spaţiului circulaţiei publice;
- în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maximum 40% din teren
pentru parcaje ale salariaţilor şi clienţilor.
ART.10 - ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
- înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici
maxima admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţi ilor
tehnice ;
înălţimea

ART.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- volumele construite vor ft simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu
vecinătătile imediate;
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada
I

principală;

- tratarea acoperirii

clădirilor

clădirile înconjurătoare

va ţine seama de faptul
mai înalte.

ART.12 - CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ

că

acestea se percep din
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- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare ş1 s.e=qa
asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteor ~r.e-provfă. Cffesfa; .h-~,\::: ~ I
parcaje, circulaţii şi platforme exterioare.
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ART .13 - SPATII LI BERE SI SPATII PLANTATE
- în limitele standardelor tehnice de siguranţă a circulaţiei , tHtzarea~ "I

-~: .- --.

amenajarea peisagistică a plantaţiilor din aceste subzone, tâ - ..'„ av.1 ..cât.şi .în „„„
extravilan, se subordonează exigenţelor de calitate a imaginii raşu u1, 1 " porţile"
de intrare;
- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaţiile publice,
inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul
general al localităţii; se interzic depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate,
resturi de amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate,
menţinerea construcţiilor abandonate nerecuperabile, terenuri degradate şi lipsite de
vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;
- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori
în proporţie de minimum 40%, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul
incintei;
- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi
plantate cu un arbore la fiecare 200,0 mp;
ART.14 - ÎMPREJMUIRI
- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maximum 1,8 m din care
un soclu opac de 0,4 m şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţi
suplimentare se recomandă dublarea spre interior, la 2,5 m distanţă , cu un al doilea
gard transparent sau de opacitatea necesară de 2,2 m înălţime, între cele două
garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti ;
- porţile de intrare în incinte vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite
staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda
circulaţia pe drumurile publice de penetrare în Oraş sau a celor care au transport în
comun;
- terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele
intravilanului;
- oriunde distanta dintre calea ferata si locuinte este mai mica de 15,0 m se vor
'
'
'
realiza în loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minimum 4,0 m înălţime.
SECŢIUNEA

III
POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ART.15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim

=70%

ART.16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUTmaxim = 3,0

s

I ZONE cu DESTINAŢIE SPECIALA
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GENERALITĂTI : CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din unităti militare; la delimitarea unitaţilor teritoriale de
fiind menţinute toate localizările deţinute în prezent.
Autorizarea construcţiilor din zonele cu destinaţie specială se face în conformitate
cu art. 43 lit. a) din Legea 50/1991 ..
M.Ap.N. are în administrare pe teritoriul UAT Chitila imobilele 1280 şi 1166-incinta
3, i~ryî~. zona acestora se va permite construirea numai c
~~!~~lţi~[f l\N
A param .
tLFOV
M.A.I. are în administrare pe teritoriul UAT Chitila WŞft'~~a· Jorf CJEfEfci'fl(.Jl; SediBI
Poliţiei Orăşeneşti ~are este zonă cu destinaţie specială !A„e „. ~ :, . „ 1_; co, .i~:01 i~hP:;:;, de
SECTIUNEA I. UTILIZARE FUNCŢIONALA
<une. ·~ .••rn u ·7 •·(1 11jovl vi ....... , .. „srn
referinţă

ART.1 -

UTILIZĂRI ADMISE

funcţiunile acceptate

-sunt admise numai
al Ministerului Administratiei

şi

Internelor

Nr.

prin Avizu

(J.~('/_/.f .1.ţ/~:/I._„„.~

Statul~.i„~~~~ ~~~~.W~.~~~_i_i„~_au

ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI
- amplasarea altor funcţiuni decât cele precizate în Art. 1 -

utilizări

admise nu este

posibilă

ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE
- se interzice .
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi
construcţiile învecinate ;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor
meteorice sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora.
SECŢIUNEA

I

li

CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
ART.4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE.
DIMENSIUNI)
- se menţine actuala configuraţie şi suprafaţă a parcelelor;

FORME.

ART.5 - AMPLASAREA CLĂDIRI LOR FATĂ DE ALINIAMENT
- clădirile noi sau reconstruite se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada
majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie sau se vor retrage la o
distanţă de minimum 6,0 m în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la
respectivă

stradă ;

ART.6 - AMPLASAREA CLĂDIRI LOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR:

- \

- distanţa faţă de limitele parcelei va fi de minimum jumătate din
dar nu mai puţin de 6,0 m.

înălţimea clădirii ,

ART.7 - AMPLASAREA CLĂDIRI LOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI
PARCELĂ

se va asigura accesul în incinte numai
accesului va fi de minimum 4,0 m.

dire~~H-€if:ettlatfi!\01trbtiea-:î

ART.9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
- staţionarea autovehiculelor se va asigura în afara ci rculaţiilor publice;
- în cazul străzilor cu transport în comun şi a arterelor de penetrare în Oraş
staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului
circulaţiei publice;
- în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maximum 40% din teren
pentru parcaje ale utilizatorilor.
ART.1O - ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
- înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici
maxima admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor
tehnice;

înălţimea

ART.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu
imediate;
'
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada

vecinătătile
principală;

ART.12 - CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va
asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje,
circulaţii şi platforme exterioare.
ART.13- SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaţiile publice, vor fi
astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localităţii ;
- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori
în proporţie de minimum 40%, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul
incintei;
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- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii , parcaje
plantate cu un arbore la fiecare 200,0 mp;

şi

pi

ART.14 - ÎMPREJMUIRI
- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimi de maximu 1,8 m.din.
opac de 0,4 m şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei pro , su limentare
se recomandă dublarea spre interior, la 2,5 m distanţă , cu un al do· a gardd
acitatea
necesară de 2,2 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti ;
- porţile de intrare în incinte vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite
staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulaţia
pe drumurile publice de penetrare în Oraş sau a celor care au transport în comun ;
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SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ART. 15- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
S - POT maxim 50%
ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
S - CUT maximum 1,8 mp ADC/mp teren

I EX I ZONE AFLATE ÎN EXTRAVILAN
GENERALITĂTI : CARACTERUL ZONEI

Terenurile cuprinse în teritoriul administrativ al
intravilan, au următorul caracter:

oraşului ,

exterioare teritoriului

IEX1l -Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv

L__J zonele de protecţie ale acestora

Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră conţinând culoarele
zonele de protecţie faţă de marile linii de transport electrice, apă , petrol, gaze
naturale.
Amplasarea de platforme de transfer a deşeurilor menajere în extravilan se
face numai în baza unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal,
aprobată şi a unor studii de evaluare a impactului de mediu, pentru
determinarea amplasamentului favorabil .
şi

I EX2 I -Zone rezervate pentru activităţi agricole
Terenurile agricole din teritoriul extravilan se supun prevederilor art. 3 din
Regulamentul General de Urbanism.
Pentru amplasarea fermelor şi exploatărilor agro-industriale care pot produce
efecte de poluare a mediului , amplasamentele se vor stabili pe bază de studii
ecologice, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate
publică .
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- se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care
posibilitătile ulterioare de modernizare a oraşulu i;
- în zonele de siguranţă şi protectie aferente căilor ferate şi SR!M=Al.JtW~~fQ.Qalf~~~.:..:.:.:...-
interzisă autorizarea următoarelor lucrări :
- construcţii , instalaţii, plantaţii sau amenajări care pri
asare, con'fi uraţie sau
exploatare impietează asupra bunei desfăşurări , organizăi şi d i rijări a traficului , sau
prezintă riscuri de accidente;
- amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi a li-a de
calitate, pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare, precum şi plantate cu vii şi
livezi este interzis
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