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1.2. Obiectul lucrarii
PLAN URBANISTIC ZONAL PENSIUNE TURISTICA SI CONSTRUCTII ANEXE
1.3. Surse de documentare
PLANUL URBANISTIC GENERAL - oras CALIMANESTI,

jud Valcea

Plan topografic

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evolutia zonei Zona studiata a avut o evolutie pozitiva in ultimii 10 ani, apartinand zonei de locuinte cu
regim mic de inaltime, totusi interesul pentru realizarea de cladiri cu functiunea de servicii
pentru turism sau functiuni complementare in aceasta zona a fost foarte mare .
2.2. Încadrare în localitate
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2.2.1. Terenul pentru care se realizează prezentul P.U.Z se afla in Orasul Calimanesti, loc.
Seaca si are acces la drum pietruit, cu o latime de 4-6 m si lungimea de aprox 70 m
cu legatura in str. C-tin Brancoveanu
Terenul este liber de constructii si se invecineaza cu:
- la est cu un drum pietruit cu legatura din str. C-tin Brancoveanu
- la nord cu- Lazarescu Ion
Lazarescu Maria
Lazarescu Teodora Victoria
Deeliea Iuliana
Mandoc Ilie
- la sud si vest cu Paraul Copacis
Terenurile pe care se intentioneaza a se realiza cladiri cu functiuni de servicii pentru
turism sau functiuni complementare acesteia sunt inscrise in Cartea Funciara la nr 36210 si
38836
Amandoua terenurile (care sunt lipite pe latura de vest, respectiv est sunt partial
in intravilan si partial in extravilan
2.2.2. Folosinta actuala a terenului
Categoria de folosinta actuala a terenului este de teren agricol
2.2.3. Folosinta actuala a terenului se schimba din ‘terenuri agricole” in “curti constructii ”
2.3. Elemente de cadru natural
Nu exista elemente de cadru natural
2.4. Circulația
Terenul este delimitat pe laturile din est de un drum cu legatura in str.C-tin Brancoveanu.
2.5. Ocuparea terenurilor
2.5.1. Terenul este liber de constructii
2.5.2. Relationarea intre functiuni.
Terenul este situat intr-o zona cu destinatia de locuinte individuale cu regim mic
de inaltime, zona de locuinte este situata in localitatea Seaca, apartinatoare de
orasul Calimanesti. Accesul la zonele functionale principale (cele administrative,
comercviale, de invatamant, etc este asigurat prin strada Calea lui Taian
2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
Terenul studiat este liber de constructii. Terenurile adiacente au un grad relativ
mic de ocupare a terenurilor, sau nu sunt construite.
2.5.4. Aspecte calitative ale fondului construit - nu sunt argumente pentru
evidentiere
2.5.5. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine
Zona este slab echipata cu dotari de servicii
2.5.6.. Asigurarea cu spatii verzi.
Acestea sunt reprezentate de zonele verzi ale gospodariilor private (gradini)
2.5.7. Existenta unor riscuri naturale in zona - nu este cazul
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2.5.8. Principalele disfunctionalitati
- accesul la amplasament ce va urma a se realiza dintr-un drum pietruit cu
legatura la C-tin Brancoveanu
2.6. Echipare edilitara
ETELE APA-CANAL
Nu exista retea de apa-canal in zona
RETELE TERMICE
Nu exista retele termica
RETELE GAZE
Nu exista retele de gaze
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Exista retea de 0,4Kv situate la limita de nord a terenului
DRUMURI
Terenul are acces la drum pietruit, cu o latime de 4-6 m si lungimea de aprox 70 m
cu legatura in str. C-tin Brancoveanu
2.7. Probleme de mediu
Relatia cadru natural - cadru construit - nu este cazul
Existenta riscurilor naturale si antropice - nu exista

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Studiu topografic
Teren relativ plat cu o usoara panta pe directia sud est – nord vest intre cotele de nivel
286,90 Si 284,00
Studiu geotehnic realizat de S.C. Befac S.R.L.
Concluzii:
Din punct de vedere geologic amplasamentul se gaseste pe terasa vestica a raului Olt, la baza
versantului sudic al dealului , in Calimanesti, sat Seaca
Terenul are stabilitate bunaApa subterasa se gaseste la o adancime de 4m
3.2. Prevederi ale P.U.G.
Zona adiacenta terenului propus a fi introdus in intravilan are functiunea de zona de locuinte
cu regim mic de inaltime, cu constructii izolate in regim semirural. Circulatia rutiera este
reprezentata de str. C Brancoveanu si mici strazi legate de drumuri de tarla
Nu se propune schimbarea caracterului zonei
Pag. 4/12

PLAN URBANISTIC ZONAL

P. U. Z.

3.3. Valorificarea cadrului natural.
Nu este cazul
3.4. Modernizarea circulatiei
Prin aprobarea PUZ - ului nu se aduc modificari esentiale circulatiei rutiere din zona.
Se va realiza un acces auto dintr-un drum pietruit cu legatura din str. C-tin Brancoveanu pe
latura de est a amplasamentului
3.5. Zonificare funcțională - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici
Terenu propus spre modificarea reglementarilor urbanistice va avea functiunea de zona de
locuinte si dotari turistice
BILANT TERITORIAL
TOTAL TEREN
teren in intravilan cu CF 36210 = 221,00 mp.
teren in intravilan cu CF 38836 = 177,00 mp.
teren in extravilan cu CF 36210 = 713,00 mp.
teren in extravilan cu CF 38836 = 1036,00 mp
PRINCIPALII INDICATORI URBANISTICI PROPUSI
Regimul de inaltime

Parter si 2 Etaje si mansarda

POT propus = 45%
CUT propus= 0,45
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
Alimentarea cu apa Canalizare
Alimentarea cu apa se va realiza dintr-o fantana ce se va executa in incinta terenului .
Evacuarea apelor menajere se va face intr-o fosa septica ecologica
Alimentarea cu gaze
Nu este cazul.
Alimentare cu energie termica
Nu este cazul
Alimentare cu energie electrică
Bransamentul electric se poate realiza din rețeaua de 0,4 Kv existentă in zona
Pentru realizarea obiectivului propus in zona se vor obtine urmatoarele avize de la
administratorul retelelor electrice existente in zona
-aviz amplasament
-aviz tehnic de racordare pentru racordarea la RED a viitorului consumator. Energia electrica
se va utiliza la iluminat, la alimentarea echipamentelor tehnologice functionale - precum si
pentru producerea energiei pentru incalzirea si climatizarea spatiilor functie de destinatie.
Servituti urbanistice
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Terenul nu este grevat de servituți urbanistice
3.8. Protectia mediului
Efectele semnificative potentiale asupra mediului – Conf, ANEXA 1 Hg 1076/2004
1.Caracteristicile planului Urbanistic Zonal
a. Gradul in care planul contribuie la dezvoltarea urbanistica a localitatii
Extinderea intravilanului localitatii cu functiunea de locuinte si pensiune contribuie la
dezvoltarea urbanistica a acesteia si folosinta eficienta a infrastructurii de utilitati si circulatie
rutiera existente.
b. Gradul in care cadrul PUZ influenteaza planul urbanistic general
PUZ-ul propune extinderea intravilanului si integrarea urbanistica a unui teren in conditiile
reglementarilor urbanistice ale planului aferente PUG oras Calimanesti
c. Relevanta PUZ in perspectiva dezvoltarii durabile.
Functiunea propusa este in spiritul si sensul dezvoltarii localitatii si nevoilor comunitatii in
conditiile racordarii la infrastructura de utilitati existenta si eficientizarea folosirii acesteia.
d. Probleme de mediu relevante pentru PUZ
Nu exista elemente care sa aduca prejudicii mediului care pot fi semnalate, functiunea si
constructiile propuse nu sunt generatoare de agresiuni asupra mediului.
e. Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu
Deseurile rezultate din activitatea care se va desfasura pe amplasament vor fi preluate , printrun contract de servicii cu o firma specializata pentru aceste activitati.
Evacuarea apelor menajere se va realiza printr-o fosa septica ecologica vidanjabila amplasata
conform normelor in vigoare iar in tntr-o faza ulterioara, la reteaua publica de canalizare
2. Caracteristiciile efectelor si ale zonelor posibil a fi afectate cu privire la :
a. Probabilitate durata frecventa
Nu este cazul
b. Natura cumulativa a efectelor
Nu este cazul
c. Natura transfrotiera a efectelor
Nu este cazul
d. Riscul pentru sanatatea umana sau mediu
Nu este cazul
e. Marimea si spatialitatea efectelor
Neglijabila spre zero
f. Valoarea si vulnerabilitatea a arealului posibil a fi afectate de
-Caracteristici naturale sau patrimoniu cultural
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Nu este cazul. Amplasamentul nu este in zona de protectia a monumentelot istorice sau sit
protejat
-Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului
Nu este cazul
-Folosirea terenului in mod intensive
Terenul este propus a fi folosit pentru constructii cu functiuni fara efecte negative asupra
mediului
g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan
national comunitar sau international.
Terenul nu este situat in zone instituite cu statut de protejare
3.9. Obiective de utiltate publica
Nu este cazul

4. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE
Se va urmării ca aprobarea autorizațiilor de construire sa fie in concordantă cu reglementarile
zonei funcționale in care este amplasat terenul solicitantului
Consecințe economice si sociale la nivelul zonei
Activitatatea propusa var creea noi locuri de munca, taxe si impozite care se vor varsa in
bugetul local al orasului si in acelasi timp se vor oferii servicii de calitate si moderne
Categorii de costuri ce vor fi suportate de investitorului
Realizarea studiilor și documentațiilor tehnice necesare parcurgerii etapelor până la
autorizarea lucrărilor de construcție
Realizarea obiectivului principal și a celor secundare
Modernizarea drumului existente
3. Categorii de costuri ce vor cădea în sarcina autorităților locale
Nu există costuri în sarcina autorităților locale

5. ANEXE
1. Planul topografic
2. Studiu geotehnic
Intocmit,

Arh, urb. Alexandru SUCIU
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REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PREZENTULUI P.U.Z.

1. DISPOZIŢII GENERALE

Prezenta documentaţie se întocmeşte conform reglementării tehnice “ Ghid Privind Metodologia
de Elaborare şi Conţinutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal
Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni şi restrictii) sunt obligatorii pe întregul teritoriul ce face
obiectul PUZ.
La baza elaborării RLU aferent PUZ au stat urmatoarele acte normative:
-H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările si
modificările ulterioare (HGR nr. 855/2001 MO nr. 856/2002, Partea I);
- ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si aprobarea
regulamentelor locale de urbanism”;
- ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si
conţinutul - cadru al planului urbanistic zonal”;
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completările şi modificările
ulterioare, inclusiv OUG nr. 7/2011
•Legea nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare;
•Codul civil, Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15/07/2011 intrare in vigoare 01/10/2011;
•Reglementările cuprinse in PUG - Municipiu Rm. Valcea, aprobat.
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din
localitate şi cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.
PUZ-ul, nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. Unele prevederi
ale PUZ -ului, strict necesare dezvoltării urbanistice a zonei, nu figurează în planurile imediate de
investiţii. Ca atare aceste prevederi se realizează etapizat, în funcţie de fondurile puse la dispoziţie dar
înscrise coordonat în prevederile PUZ.
Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism - permisiuni si
restricţii necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată.
In conţinutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme:
organizarea reţelei stradale;
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modificarea zonificarii funcţionale a terenului;
organizarea urbanistic- arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane; indici şi
indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc); dezvoltarea infrastructurii
edilitare; statutul juridic şi circulaţia terenurilor, măsuri de protecţie a mediului.
-

-

2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI SI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT
Autorizarea executării construcţiilor si amenajaţilor pe terenurile situate in intravilan este permisa in
condiţiile stabilite de lege si de prezentul regulament.
Dupa executarea si punerea in funcţiune a obiectivului solicitat se vor monitoriza urmatoarele aspecte:
- evitarea poluării in zona amplasamentului si in zonele adiacente pe timpul lucrărilor de constructie si
in perioada de exploatare a viitoarei constructii;
- gestionarea corespunzătoare a materialelor de constructie;
- implementarea sistemului de colectare selectiva diferitelor tipuri de deşeuri si de gestiune a acestora
in vederea respectării normelor existente.
2.2. REGULUI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI
PUBLIC
Siguranţa construcţiilor propuse a se edifica in zona studiata va fi realizata prin documentaţii tehnice
elaborate de către specialisti atat pentru clădirile civile cat si pentru cele de infrastructura. Aceste
documentaţii vor fi avizate si aprobate de către organismele teritoriale abilitate si vor fi recepţionate
pentru punere in funcţiune numai dupa finalizarea lor, conform legii.
2.3. REGLEMENTARI SPECIFICE ZONEI FUNCTIONALE
ZONA DE LOCUIRE SI CAZARE TURISTICA IN LOCUINTE GEN “PENSIUNE” (LSU)
DESCRIERE
Zona propusa pentru introducere in intravilan va fi o extindere a zonei functionale adiacente
prin prin preluarea reglementarilor urbanistice aferente acesteia
ECHIPAREA CLĂDIRILOR
Circulaţii şi accese: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de
minim 3 m dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut
prin una din proprietăţile învecinate;
Staţionarea autovehiculelor: staţionarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulaţiilor publice.
Condiţii de echipare edilitară: toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice; se va
asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;
Toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat.
Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se
recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV. Se interzice amplasarea firidelor de
branşament pentru electricitate, telecomunicaţii şi gaze pe faţadele principale ale clădirilor.
Se interzice montarea aparatelor de aer condiţionat pe faţadele către stradă.
Spaţii libere şi plantate
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Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă. Spaţiile
neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu
un arbore la fiecare 100 mp. Se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi
pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum
necesar pentru accese. Se va avea m vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier
urban caracterului clădirilor şi condiţionarea realizării lor de aceleaşi avize de specialitate ca
şi construcţiile.
Aspectul exterior:
Arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei înscriindu-se7 înainte
de toate, în scara definită de clădirile existente. Acoperişurile vor fi în 4 ape, şi vor fi
acoperite cu ţiglă ceramică sau tablă zincată.
Se interzic suprafeţe vitrate de mari dimensiuni (pereţi cortină), imitaţiile de materiale sau utilizarea
improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafeţe metalice strălucitoare), ca şi
utilizarea culorilor stridente.
împrejmuiri
Se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: se va acorda prioritate conservării gardurilor
existente; în caz că este absolut necesară refacerea lor, ele vor urma acelaşi regim de avizare
ca şi intervenţiile asupra clădirilor.
Gardurile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimea de maxim 1,8 metri; gardurile vor putea avea un
soclu din piatră de circa 0,60 m. partea superioară fiind realizată din fier forjat sau lemn şi
vor putea fi dublate de gard viu.
CONFORMAREA CLĂDIRILOR
înălţimi admise:
minimum 4 m, maximum 10 m - la cornişă, respectiv 7 m şi 15 m Ia coamă.
înălţimea noilor construcţii nu va putea depăşi, totodată, cu mai mult de 3 m înălţimea clădirilor
existente învecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural (foişor) care poate
depăşi cu 3 m înălţimea maximă verticală (10 m)
OCUPAREA ŞI UTILIZAREA PARCELEI
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) maxim: 45%. Coeficient de utilizare a terenului (CUT)
maxim 0.5..
Plantaţie. Intervenţiile vor conserva caracterul actual al vegetaţiei (esenţe, densitate, înălţime etc.).
Curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate ca plantaţii decorative.
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ UTILIZĂRI ADMISE
locuinţe cu standard mediu şi ridicat, compatibile cu ţinuta arhitecturală a clădirilor existente.
Pensiuni turistice,, contructii anexe
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
-cazare tip pensiune, în cadrul locuinţei existente;
-cafenele, ceainării;
(2)funcţiunea să nu implice modificări ale arhitecturii exterioare sau a elementelor valoroase ale
interiorului;
(3)să nu afecteze vegetaţia existentă în curţi;
(4)să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei sau pe domeniul
public.
UTILIZĂRI INTERZISE:
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-activităţi care pot provoca degradarea clădirilor sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;
-activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
-construcţii

provizorii de orice natură, inclusiv chioşcuri şi
dimensiuni şi indiferent de modalitatea lor de montare;

panouri

publicitare

de

orice

-depozitare en-gros;
-depozitarea pentru vânzare a unor substanţe inflamabile sau toxice;
-activităţi care utilizează pentru
instituţiile publice;

depozitare terenul vizibil din circulaţiile publice sau din

-depozitări de materiale refolosibile;
-platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
-staţionarea şi gararea autovehicolelor în construcţii multietajate;
-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
împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.
AMPLASAREA CLĂDIRILOR
Caracteristicile parcelelor: se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor.
Parcelele se pot diviza în Ioturi alăturate de minimum 500 mp fiecare, cu asigurarea
accesului carosabil la fiecare lot (servitute). Pentru lucrările noi, lotul se consideră construibil
dacă are suprafaţa minimă de 300 mp, în acest scop fiind admise comasări de loturi, între
limitele de
300-1000 mp ale lotului rezultat după comasare.
Amplasarea faţă de aliniament:
aşezarea clădirilor se va face retras cu min 3 m de la aliniament
Amplasarea faţă de limitele laterale
Cladirile se vor amplasa la o distanta egală cu jumătate din înălţimea Ia cornişă, dar nu mai puţin de 3
metri fata de limitele laterale
Amplasarea cladirilor pe limita de proprietate se poate face numai cu acordul notarial al
vecinului/vecinilor numai cu calcan
-clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din
înălţimea clădirii măsurată la cornişă dar nu mai puţin de 5 metri; în cazul în care pe limita
posterioară a parcelei există calcanul unei construcţii învecinate, noua clădire se va alipi la
acest calcan.
Amplasarea faţă de limita posterioara
Cladirile se vor amplasa la o distanta egală cu jumătate din înălţimea Ia cornişă, dar nu mai puţin de 5
metri fata de limita posterioara
Amplasarea clădirilor pe aceeaşi parcelă
Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte
dintre ele.
POSIBITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
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ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- P.O.T. maxim 45%,
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT maxim = 0,45

Arh. Urbanist Alexandru Suciu
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