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Nr. înregistrare: 63821/22.12.2021 
 

Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 

 
Privind aprobarea unor „Reguli de construire pentru parcelele aflate  în intravilanul comunei  

Dumbrăvița și cerințe pentru regulamentele de urbanism ale viitoarelor documentații de urbanism”, pe 

care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 

63818 /22.12.2021. 

 

 

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, 

• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

• art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

• art.109, art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin (14),   art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, 

• Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 

• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – 

republicare, 

• Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajare teritoriului și urbanismul republicare; 

• Regulamentul General de Urbanism din 27 iunie 1996 – republicare, 

• The New Leipzig Charter - 2020, Pact of Amsterdam (Urban Agenda for the EU) și Agenda 

teritorială 2030- un viitor pentru toate teritoriile, 

 

Având în vedere disfuncționalitățile din cadrul fondului construit existent din intravilanul comunei 

Dumbrăvița, propunem următoarele, 

 

Luând act de: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 63818 /22.12.2021, la prezentul proiect de hotărâre prin care se prezintă, se 

susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre,  
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• În temeiul art.139, alin(1), art.196 alin (1) lit. a),  din O.U.G. nr 57/2019  privind Codul 

administrativ,  

 

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița  

 

HOTĂRĂŞTE : 

  Art.1. Se aprobă „Reguli de construire pentru parcelele aflate  în intravilanul comunei  

Dumbrăvița și cerințe pentru regulamentele de urbanism ale viitoarelor documentații de 

urbanism”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului de urbanism. 

 

   Art.3.Prezenta  hotărâre se comunică conform  art. 197  și art 243 alin. (1),  lit. e) din OUG 

nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

 

➢ Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

➢ Primarului comunei Dumbrăvița; 

➢ Consiliului local la comunei Dumbrăvița; 

➢ Biroului urbanism și amenajarea teritoriului; 

➢ Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției. 

 

Dispoziții finale și tranzitorii  

Prevederile prezentului regulament vor fi integrate în documentația de urbanism aflată în 

prezent în curs avizare, PUG comuna Dumbrăvița. Dispozițiile acestei hotărâri își pierd 

valabilitatea odată cu aprobarea definitivă a PUG-ului comunei Dumbrăvița. 

 

 

 

                  Inițiator,     Contrasemnează pentru legalitate, 

Primarul comunei Dumbrăvița         Secretar  General al U.A.T. Dumbrăvița 

     Horia-Grigore BUGARIN       Ramona Diana MARINCHI                            

                                           

 

   L.S.                           
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nr. 63819/22.12.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Subsemnata Cârjan Roxana – arhitect -șef, prin prezentul raport supun atenției dvs.: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor: „Reguli de construire pentru parcelele aflate  

în intravilanul comunei  Dumbrăvița și cerințe pentru regulamentele de urbanism ale 

viitoarelor documentații de urbanism”, 

Luând în considerare cadrele de politică recente și agendele aferente ale acestora – The New 

Leipzig Charter of 2007, Pact of Amsterdam (Urban Agenda for the EU) și Agenda teritorială 

2030- un viitor pentru toate teritoriile  pentru promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate 

și armonioase, prin care se stabilește că guvernarea urbană sustenabilă realizată pentru binele 

comun se poate face prin elaborarea unor principii cheie și pe domenii specifice de acțiune, 

prin care să se urmărească o dezvoltare urbană coerentă, unitară și echitabilă în scopul realizării 

unui cadru urban de calitate, precum și asigurarea unei locuiri adecvate, bine proiectate, 

accesibile, sănătoase și sigure. (8, Leipzig Charter  2007), 

Având în vedere disfuncționalitățile din cadrul fondului construit existent din intravilanul 

comunei Dumbrăvița, propunem următoarele: 

 

• Cu privire la mansarde și nivelurile retrase  

 

Art. 1. Mansarda reprezintă spațiul funcțional amenajat integral în volumul podului 

construcției. Mansarda se include în numărul de niveluri supraterane conform P118-99 

Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. Indiferent de circumstanțe, nu se admite 

mansardarea podurilor care nu au fost autorizate odată cu construcția clădirii al cărei pod se 

dorește a fi mansardat, cu excepția situațiilor în care Regulamentul Local de Urbanism aferent 

P.U.Z. aprobat pentru parcela respectivă, prevede această posibilitate. 

În sensul prezentului regulament, se consideră mansarde acele spații care respectă următoarele 

condiții suplimentare, care vor trebui respectate cumulativ: 

1. Șarpanta construcției va forma un unghi maxim de 45 grade cu planul orizontal; 

2. Șarpanta construcției care conține mansarda nu va depăși, în proiecție orizontală, 

conturul exterior al ultimului nivel plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 

0,6 metri. 

3. Se limitează suprafața utilă a mansardei la maximum 60% din suprafața utilă a nivelului 

imediat inferior, dacă mansarda este ultimul nivel permis al regimului de înălțime, 

stabilit prin documentații de urbanism aprobate.  

4. Linia de rupere de pantă între planul vertical al peretelui și cel înclinat al șarpantei, 

măsurat în toate spațiile mansardei, se regăsește la cel mult 140 cm față de cota de 

călcare de la nivelul mansardei. 

5. Se admite un singur nivel sub învelitoarea mansardei. 
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Art. 2. Nivelul retras este nivelul ale cărui limite exterioare, în proiecția orizontală, sunt 

retrase față de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va 

retrage de la toate fațadele clădirii, în așa fel încât planul care unește cornișa superioară sau 

aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 de 

grade cu planul orizontal. Suprafața construită desfășurată a nivelului retras nu va depăși 60% 

din cea a ultimului nivel plin (neretras), dacă etajul retras este ultimul nivel permis al regimului 

de înălțime. 

În sensul prezentului regulament, nivel constituie spațiul construit suprateran sau subteran al 

construcțiilor închise sau deschise, delimitat de planșee. Constituie nivel, supanta a cărei arie 

este mai mare decât 40% din ce a încăperii/ spațiului în care se află (P118-99, Normativ de 

siguranță la foc a construcțiilor) 

 

• Cu privire la înălțimea clădirilor 

 

Art. 3. Cota la cornișă 

Cota maximă la cornișă se stabilește față de cota terenului sistematizat (drum) și în funcție de 

regimul de înălțime stabilit, astfel:  

a. Pentru un regim de înălțime P – cota maximă la cornișă va fi de 4 m/ la atic 4,5 m; 

b. Pentru un regim de înălțime P+M – cota maximă la cornișă va fi de 6 m; 

c. Pentru un regim de înălțime P+E – cota maximă la cornișă va fi de 6,5 m/ la atic va fi 

de 7 m; 

d. Pentru un regim de înălțime P+E+M/ Er – cota maximă la cornișă va fi de 8,5 m/ la atic 

va fi de 9,5 m; 

e. Pentru un regim de înălțime P+2E – cota maximă la cornișă va fi de 9 m/ la atic va fi 

de 9,5 m; 

f. Pentru un regim de înălțime P+2E+M/Er – cota maximă la cornișă va fi de 11 m/ la atic 

va fi de 12 m. 

 

• Cu privire la parcele 

 

Art. 4. Dimensiunea  parcelei  

1. Să fie de minimum 600 mp pentru locuințe unifamiliale și de minimum 1200 mp pentru 

locuințe colective, acolo unde documentațiile de urbanism au aprobat astfel funcțiunea 

parcelei, adică de locuire colectivă; 

2. Pe o parcelă de minimum 600 de mp se pot realiza maxim 2 unități locative sau maxim 

1 unitate locativă + maxim 1 SAD (spațiu cu altă destinație), cu respectarea 

documentațiilor de urbanism aprobate; Suprafața de teren aferentă unei unități 

locative/SAD, va fi de minimum 300 de mp; 

3. Reglementarea zonelor de locuințe colective vor lua în calcul  o suprafață de teren 

aferentă unei unități locative/ 1 SAD de minimum 150 de mp; Pentru zonele de locuințe 

colective deja stabilite prin documentații de urbanism aprobate, suprafața de teren 

aferentă unei unități locative/ 1 SAD este de minimum 150 mp; 

4. Frontul stradal să fie de minimum 15 ml/ la clădiri izolate, respectiv de minimum 12 

ml/ pentru fiecare unitate locativă cuplată; 
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5. Adâncimea parcelei trebuie să fie mai mare decât frontul stradal. 

6. Raportul între lățimea (deschiderea)  și adâncimea parcelei să fie de maximum 1/3. 

7. În cazul parcelelor de colț, la intersecția dintre străzi, aliniamentul va fi racordat printr-

o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 

6.0 metri pe străzi de categoria a III și de minim 12 metri pe străzi de categoria I,II.  

 

• Cu privire la locuințele unifamiliale 

 

Art. 5. Autorizarea locuințelor unifamiliale a căror suprafață construită/ suprafața afectată 

(incluzând construcția și amenajările specifice) depășește 300 mp și are un regim mai mare de 

P+1E+M/Er se va realiza doar în condițiile reglementării preliminare prin Plan Urbanistic de 

Detaliu (pentru o singură parcelă) sau Plan Urbanistic Zonal (pentru un ansamblu format din 

mai multe parcele). 

  

• Cu privire la locurile de parcare 

 

Art. 6. Pentru funcțiunile rezidențiale se va asigura numărul minim de 2 locuri de 

parcare/unitate individuală pe parcela beneficiarului sau pe parcela comună a condominiului, 

la care se vor adăuga suplimentar minimum 2 locuri de parcare publică la 5 apartamente pentru 

vizitatori; 

Pentru funcțiunile de instituții și servicii este necesar să se asigure suplimentar față de locurile 

de parcare aferente funcțiunii de bază, minimum 2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru 

vizitatorii ocazionali, clienți; 

Indiferent de regimul funcțional și de categoria de folosință, este interzisă amenajarea de locuri 

de parcare în aliniamente sau suplinind spațiul verde de aliniament (grădină de fațadă). 

Parcelele care prin natura funcțiunii lor presupun amenajarea a minimum 10 locuri de parcare 

vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

  

• Cu privire la amplasarea clădirilor pe parcelă  

 

Art. 7. Pentru funcțiunile rezidențiale, excepție fac parcelele cuprinse într-o zonă reglementată 

deja prin PUZ-uri aprobate: 

1. Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale în mod obligatoriu cu o distanță 

minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la 

atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, față de limita laterală Sud/ Est și 

cu minim 2 m față de limita laterală Nord/Vest; 

2. Clădirile cuplate vor fi alipite pe una dintre limitele laterale pe calcan și vor păstra în 

mod obligatoriu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la 

cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, față de 

cealaltă limită laterală, proiectarea acestora se va face corelat; 

3. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu 

înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar 

nu mai puțin de 6 m în cazul parcelelor cu o adâncime mai mică de 25 m față de 
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aliniament și nu mai puțin de 10 m în cazul parcelelor cu o adâncime care depășește 25 

m față de aliniament; 

4. Dezvoltarea clădirilor în adâncimea lotului (banda de construibilitate) să fie limitată la 

două treimi din lungimea lotului, respectând minim 10 m între clădire și latura 

posterioară, oferind astfel posibilitatea organizării spațiilor verzi, excepție fac anexele 

gospodărești ce nu pot depăși o suprafață construită de 25 de mp - de tip filigorii, 

pavilioane, depozite unelte de grădină, grătare, depozitări.  

5. Se permite amplasarea unei a doua clădiri pe parcelă doar cu funcțiunea de anexă 

(carport, căsuță de grădină, bucătărie de vară) cu înălțimea maximă de 3 m la 

cornișă/atic, retrasă conform Cod Civil sau lipit de limita de proprietate (laterală sau 

posterioară) cu acordul vecinilor direcți. Excepție fac parcelele pentru care sunt 

prevăzute alte reglementări prin regulamentele locale de urbanism aferente 

documentațiilor de urbanism aprobate; 

6. În cazul parcelelor de colț, clădirile se vor alinia la frontul stradal (cel îngust prin care 

se asigură accesul). 

Pentru asigurarea intimității în zonele rezidențiale, autorizarea lucrărilor pentru locuințe 

colective și instituții și servicii care se învecinează direct cu locuințe individuale (unifamiliale) 

este condiționată de existența unei fâșii plantate, cu arbori maturi de minimum 4 m -5 m, de 

cel puțin 10 m de-a lungul limitei către funcțiunile rezidențiale sau de existența unui drum, 

indiferent că limita parcelei este laterală sau posterioară. 

 

• Cu privire la accese 

 

Art. 8.  1. Toate parcelele vor avea un singur acces auto ( minim 3,5 m, maxim 6 m  - dublu 

sens) și 1 singur acces pietonal. În cazul parcelelor mai mari de 1200 mp se admit maximum 2 

accese auto și 2 accese pietonale.  

 

• Cu privire la tipuri de apartamente în condominii   

 

Art. 9. Constituirea unor comunități stabile pe termen lung ar contribui la creșterea 

responsabilității membrilor acesteia în ceea ce privește utilizarea spațiului urban, astfel fiind 

mai implicate în îmbunătățirea, întreținerea și protejarea spațiului public, a vecinătăților și a 

mediului înconjurător.  

Pentru a atinge acest obiectiv (stabilirea unor familii pe termen lung) autorizarea locuințelor 

colective va fi condiționată de varietatea tipurilor de apartamente astfel:  

a. Minim 50% din apartamentele unui imobil vor avea minimum 3 sau 4 camere de locuit 

(living, dormitor și al doilea dormitor/ birou), 

b. maxim 10% apartamente cu o cameră, 

c. maxim 40% apartamente vor avea minimum 2 camere (living si dormitor), 

d. Luând act de Decizia ANCPI nr.5 / 5.04.2021, se interzic apartamentări/ subapartamentări/ 

transformări din SAD în unitate locativă în scopul măririi numărului de unități locative/ imobil 

peste limita stabilită prin documentații de urbanism aprobate anterior.  

  

• Cu privire la plantații și spații verzi 
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Art. 10. Autorizarea clădirilor va fi condiționată de: 

1. Plantarea de arbori/ copaci mari la stradă și în  interiorul parcelei astfel: - minimum 1 

copac/ 100 mp în interiorul parcelei, și minimum 1 copac/ 5 ml în aliniamentul stradal; 

2. Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare  

3. Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției 

să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese; 

4. Amenajarea unei grădini de fațadă în proporție de 60% din spațiul retras de la 

aliniamentul stradal (zona non-aedificandi), 

5. Asigurarea unei zone verzi pe parcelă este de minim 40% din suprafața parcelei 

6. Asigurarea a minimum 26 mp de spațiu verde public pe cap de locuitor, conform 

normativ U.E. 

 

• Cu privire la aspectul exterior al clădirilor 

 

Art. 11. 

1. Se va respecta paletarul de culori: 

 

2. Arhitectura noilor clădiri și orice intervenții asupra celor existente (fațade, completări 

sau extinderi), precum și elementele de mobilier urban ori de reclamă se vor subordona 

cerințelor de coerență ale țesutului urban, printr-o expresie arhitecturală contemporană. 

ținând seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate, în ceea ce 

privește: 
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- Volumetria – prin simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul 

imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație 

cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de 

acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului 

vizual al unor lucrări tehnice; 

- Arhitectura fațadelor – se va armoniza: 

o cu scara străzii, ca ritm al liniilor de 

forță verticale și orizontale și ca 

elemente de accent,  

o cu vecinătățile imediate, ca proporții 

ale elementelor arhitecturale, ca relief 

al fațadei, ca transparență a 

balustradelor, balcoanelor și logiilor; 

- Materialele de construcție – armonizarea texturii finisajelor cu cea a 

clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite 

integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor inițiale în caz 

de refacere și extindere: 

- Culoarea – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea 

ambianței cromatice a străzii.. 

3. Se interzic: imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false 

mansarde, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea 

culorilor stridente și strălucitoare; 

4. Depozitarea deșeurilor menajere și a materialelor reciclabile se va face în zonele care 

nu sunt perceptibile/vizibile din spațiile publice, zone special amenajate cu 

echipamente de colectare selectivă; 

5. Arhitectura noilor clădiri, - va respecta caracterul general al zonei și se va înscrie, 

înainte de toate, în scara definită de clădirile existente; 

6. Pe parcelele de colț se admit doar clădiri cu fațade perforate pe ambele străzi. 

Construcțiile de colț se racordează și se retrag conform alinierilor constituite, fiind 

permise elemente de accent, decroșuri de maximum 1 m din planul fațadei, care se poate 

extinde pe maximum 1/3 din lungimea totală a fațadei.  

  

• Cu privire la eficiența energetică 

 

Art. 12 Autorizarea lucrărilor de construcție se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 

372 din 13 decembrie 2005, republicată, privind performanța energetică a clădirilor, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 1 iulie 2020. Calculul performanței 

energetice se realizează conform Metodologiei întocmite de către MDLPA: 

https://www.mdlpa.ro/userfiles/metodologie_calcul_performanta_energetica_iulie2014.pdf 

 

• Cu privire la infrastructura de încărcare pentru mașinile electrice 

 

Art. 13. Având în vedere prevederile Legii 372/2005 rep. art. 15. alin. (1) (2) (3), este 

obligatorie realizarea unei infrastructuri pentru instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor 

mailto:contact@primaria-dumbravita.ro
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electrice. În cazul clădirilor noi, care au minim 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii 

acestora, după caz, sunt obligați să instaleze cel puțin un punct de reîncărcare public pentru 

vehicule electrice la câte 10 locuri de parcare, precum și tubulatura încastrată pentru 

cablurile electrice pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute. 
 

• Dispoziții finale și tranzitorii  

 

Prevederile prezentului regulament vor fi integrate în documentația de urbanism aflată în 

prezent în curs avizare, PUG comuna Dumbrăvița. Dispozițiile acestei hotărâri își pierd 

valabilitatea odată cu aprobarea definitivă a PUG-ului comunei Dumbrăvița. 

 

Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de 

fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca proiectul 

de hotărâre privind aprobarea unor „Reguli de construire pentru parcelele aflate  în 

intravilanul comunei  Dumbrăvița și cerințe pentru regulamentele de urbanism ale 

viitoarelor documentații de urbanism”, 

astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei 

Dumbrăvița, din data de 23.12.2021.  

 

 

 

Arhitect Șef,                                          

 

  Cârjan Roxana                   

 

 

 

 

În baza prevederilor articolului 56, aliniat 1 și anexa 1 din Legea 350/2001, privind Amenajarea 

Teritoriului și Urbanismului republicată cu modificările și completările ulterioare, ale 

Ordinului MDRT nr. 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de consultare și informarea 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, 

 

Drept urmare, față de cele mai sus menționate și constatate mai sus, în conformitate cu 

prevederile art.109, art.129, alin. (1), alin. (2), lit.a), alin. (14), art. 196, alin. (1) lit. a) susțin și 

propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr.  ..... în 

formă redactată.  

Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local se va integra în P.U.G. Dumbrăvița, aflat în prezent 

în elaborare și își va pierde valabilitatea odată cu aprobarea definită a P.U.G. ului Dumbrăvița.  

mailto:contact@primaria-dumbravita.ro
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nr. 63818 /22.12.2021 

Primarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. 

(8) lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

În vederea unei dezvoltări urbane integrate a comunei Dumbrăvița propunem următorul Proiect de 

hotărâre, înregistrat cu nr. 36886/28.07.2021, privind „Reguli de construire pentru parcelele 

aflate  în intravilanul comunei  Dumbrăvița și cerințe pentru regulamentele de urbanism ale 

viitoarelor documentații de urbanism”, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi 

avut în vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local,  

           Luând act de:  

a) Adresa cu 37259 din 29.07.2021 

b) Hotărârea Consiliului Județean Timiș 87/2004, Hotărârea Consiliului Județean Timiș 

115/2008  

c) Ordin 700/ 2014 republicat și Decizia ANCPI nr.5 / 5.04.2021 

 

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu 

prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și 

elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate 

subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același 

nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare. 

 

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte 

normative de nivel superior și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora. 

 

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a 

legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, 

precum și a propriilor hotărâri. 

 

Ținând cont de prevederile legale aplicabile în acest domeniu, conform prevederilor Legii nr. 350 

din 2001 modificată ulterior, Regulamentului General de Urbanism 27 iunie 1996 republicare, 

 

Luând în considerare cadrele de politică recente și agendele aferente ale acestora – The New Leipzig 

Charter of 2007, Pact of Amsterdam (Urban Agenda for the EU) și Agenda teritorială 2030- un 

viitor pentru toate teritoriile  pentru promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și armonioase, 

prin care se stabilește că guvernarea urbană sustenabilă realizată pentru binele comun se poate face 

prin elaborarea unor principii cheie și pe domenii specifice de acțiune, prin care să se urmărească o 

dezvoltare urbană coerentă, unitară și echitabilă în scopul realizării unui cadru urban de calitate, 

precum și asigurarea unei locuiri adecvate, bine proiectate, accesibile, sănătoase și sigure. (8, Leipzig 

Charter  2007), 

 

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 109, 

art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin (14), art. 196 alin. (1) lit a), susțin și propun Consiliului Local 

să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 36886/28.07.2021, privind aprobarea 

proiectului de hotărâre: „Reguli de construire pentru parcelele aflate  în intravilanul comunei  

Dumbrăvița și cerințe pentru regulamentele de urbanism ale viitoarelor documentații de 

urbanism”, în forma redactată. 

Anexez la prezentul referat: Anexa la proiectul de hotărâre. 
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Inițiator, 

Primarul comunei Dumbrăvița 

 

Horia-Grigore BUGARIN 

 

CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL DUMBRĂVIȚA, 

COMISIA DE URBANISM 

 

ANEXĂ - PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

 

privind „Reguli de construire pentru parcelele aflate  în intravilanul comunei  Dumbrăvița și 

cerințe pentru regulamentele de urbanism ale viitoarelor documentații de urbanism”, 

 

Scopul proiectului de hotărâre constă în determinarea unor modalități de constituire a unui mediu 

construit unitar prin instituirea de reguli urbanistice care să conducă la un mod de construire adecvat 

și coerent. 

În ansamblul așezării urbane Dumbrăvița, zonele rezidențiale dețin rolul catalizator pentru 

dezvoltarea urbană, conferind acestuia identitate și specificitate. Din aceste motive, integrarea    

măsurilor privind respectarea unui specific local și  ameliorarea fondului construit este condiția 

primordială pentru o dezvoltare durabilă, integrată, coezivă  și democratică.  

Obiectivele privind dezvoltarea urbană și măsurile de intervenție cuprind:  

- păstrarea și îmbunătățirea cadrului arhitectural – urbanistic, 

- păstrarea și valorificarea potențialului peisagistic.  

Fondul construit evidențiază disfuncționalități precum:  

- clădiri care nu respectă caracteristicile parcelarului, care nu respectă prevederi legale 

privind volumul construit, materialele, culori, 

- clădiri lipsite de calități arhitecturale,   

- clădiri care prin masivitatea volumului intră în contradicție cu ritmul, regimul de înălțime 

și materialele zonei din care fac parte, într-un țesut urban deja constituit, 

- tendința de îndesire a fondului construit care a generat scăderea gradului de confort al 

zonei, 

- prezența necorespunzătoare și vizibilitatea din spațiile publice a unor elemente specifice 

echipării edilitare și reclame neadecvate – panouri, banere, firme care obturează 

perspective interesante.  

Astfel prin realizarea unui set complet de reguli de construire și de amenajare a terenurilor se poate 

asigura un caracter de unitate a zonelor de locuit, care va contribui la creșterea calității vieții. 

Condiționările trebuie respectate concomitent. 

 

• Cu privire la mansarde și nivelurile retrase  

 

Art. 1.  Mansarda reprezintă spațiul funcțional amenajat integral în volumul podului construcției. 

Mansarda se include în numărul de niveluri supraterane conform P118-99 Normativ de siguranță la 

foc a construcțiilor. Indiferent de circumstanțe, nu se admite mansardarea podurilor care nu au fost 

autorizate odată cu construcția clădirii al cărei pod se dorește a fi mansardat, cu excepția situațiilor 

în care Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat pentru parcela respectivă, prevede 

această posibilitate. 

În sensul prezentului regulament, se consideră mansarde acele spații care respectă următoarele 

condiții suplimentare, care vor trebui respectate cumulativ: 

1. Șarpanta construcției va forma un unghi maxim de 45 grade cu planul orizontal; 
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2. Șarpanta construcției care conține mansarda nu va depăși, în proiecție orizontală, conturul 

exterior al ultimului nivel plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 0,6 metri. 

3. Se limitează suprafața utilă a mansardei la maximum 60% din suprafața utilă a nivelului 

imediat inferior, dacă mansarda este ultimul nivel permis al regimului de înălțime, stabilit 

prin documentații de urbanism aprobate.  

4. Linia de rupere de pantă între planul vertical al peretelui și cel înclinat al șarpantei, măsurat 

în toate spațiile mansardei, se regăsește la cel mult 140 cm față de cota de călcare de la nivelul 

mansardei. 

5. Se admite un singur nivel sub învelitoarea mansardei. 

 

Art. 2.  Nivelul retras este nivelul ale cărui limite exterioare, în proiecția orizontală, sunt retrase 

față de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de 

la toate fațadele clădirii, în așa fel încât planul care unește cornișa superioară sau aticul ultimului 

nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 de grade cu planul 

orizontal. Suprafața construită desfășurată a nivelului retras nu va depăși 60% din cea a ultimului 

nivel plin (neretras), dacă etajul retras este ultimul nivel permis al regimului de înălțime. 

În sensul prezentului regulament, nivel constituie spațiul construit suprateran sau subteran al 

construcțiilor închise sau deschise, delimitat de planșee. Constituie nivel, supanta a cărei arie este 

mai mare decât 40% din ce a încăperii/ spațiului în care se află (P118-99, Normativ de siguranță la 

foc a construcțiilor) 

 

• Cu privire la înălțimea clădirilor 

 

Art. 3. Cota la cornișă 

Cota maximă la cornișă se stabilește față de cota terenului sistematizat (drum) și în funcție de regimul 

de înălțime stabilit, astfel:  

a. Pentru un regim de înălțime P – cota maximă la cornișă va fi de 4 m/ la atic 4,5 m; 

b. Pentru un regim de înălțime P+M – cota maximă la cornișă va fi de 6 m; 

c. Pentru un regim de înălțime P+E – cota maximă la cornișă va fi de 6,5 m/ la atic va fi de 7 

m; 

d. Pentru un regim de înălțime P+E+M/ Er – cota maximă la cornișă va fi de 8,5 m/ la atic va fi 

de 9,5 m; 

e. Pentru un regim de înălțime P+2E – cota maximă la cornișă va fi de 9 m/ la atic va fi de 9,5 

m; 

f. Pentru un regim de înălțime P+2E+M/Er – cota maximă la cornișă va fi de 11 m/ la atic va fi 

de 12 m. 

 

• Cu privire la parcele 

 

Art. 4.  Dimensiunea  parcelei  

1. Să fie de minimum 600 mp pentru locuințe unifamiliale și de minimum 1200 mp pentru 

locuințe colective, acolo unde documentațiile de urbanism au aprobat astfel funcțiunea 

parcelei, adică de locuire colectivă; 

2. Pe o parcelă de minimum 600 de mp se pot realiza maxim 2 unități locative sau maxim 1 

unitate locativă + maxim 1 SAD (spațiu cu altă destinație), cu respectarea documentațiilor de 

urbanism aprobate; Suprafața de teren aferentă unei unități locative/SAD, va fi de minimum 

300 de mp; 

3. Reglementarea zonelor de locuințe colective vor lua în calcul  o suprafață de teren aferentă 

unei unități locative/ 1 SAD de minimum 150 de mp; Pentru zonele de locuințe colective deja 

stabilite prin documentații de urbanism aprobate, suprafața de teren aferentă unei unități 

locative/ 1 SAD este de minimum 150 mp; 
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4. Frontul stradal să fie de minimum 15 ml/ la clădiri izolate, respectiv de minimum 12 ml/ 

pentru fiecare unitate locativă cuplată; 

5. Adâncimea parcelei trebuie să fie mai mare decât frontul stradal. 

6. Raportul între lățimea (deschiderea)  și adâncimea parcelei să fie de maximum 1/3. 

7. În cazul parcelelor de colț, la intersecția dintre străzi, aliniamentul va fi racordat printr-o linie 

perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 6.0 metri pe 

străzi de categoria a III și de minim 12 metri pe străzi de categoria I,II.  

 

• Cu privire la locuințele unifamiliale 

 

Art. 5. Autorizarea locuințelor unifamiliale a căror suprafață construită/ suprafața afectată 

(incluzând construcția și amenajările specifice) depășește 300 mp și are un regim mai mare de 

P+1E+M/Er se va realiza doar în condițiile reglementării preliminare prin Plan Urbanistic de Detaliu 

(pentru o singură parcelă) sau Plan Urbanistic Zonal (pentru un ansamblu format din mai multe 

parcele). 

  

• Cu privire la locurile de parcare 

 

Art. 6. Pentru funcțiunile rezidențiale se va asigura numărul minim de 2 locuri de parcare/unitate 

individuală pe parcela beneficiarului sau pe parcela comună a condominiului, la care se vor adăuga 

suplimentar minimum 2 locuri de parcare publică la 5 apartamente pentru vizitatori; 

Pentru funcțiunile de instituții și servicii este necesar să se asigure suplimentar față de locurile de 

parcare aferente funcțiunii de bază, minimum 2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru 

vizitatorii ocazionali, clienți; 

Indiferent de regimul funcțional și de categoria de folosință, este interzisă amenajarea de locuri de 

parcare în aliniamente sau suplinind spațiul verde de aliniament (grădină de fațadă). 

Parcelele care prin natura funcțiunii lor presupun amenajarea a minimum 10 locuri de parcare vor fi 

plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

  

• Cu privire la amplasarea clădirilor pe parcelă  

 

Art. 7. Pentru funcțiunile rezidențiale, excepție fac parcelele cuprinse într-o zonă reglementată deja 

prin PUZ-uri aprobate: 

1. Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale în mod obligatoriu cu o distanță 

minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în 

punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, față de limita laterală Sud/ Est și cu minim 2 

m față de limita laterală Nord/Vest; 

2. Clădirile cuplate vor fi alipite pe una dintre limitele laterale pe calcan și vor păstra în mod 

obligatoriu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa 

superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m, față de cealaltă limită 

laterală, proiectarea acestora se va face corelat; 

3. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu 

înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu 

mai puțin de 6 m în cazul parcelelor cu o adâncime mai mică de 25 m față de aliniament și 

nu mai puțin de 10 m în cazul parcelelor cu o adâncime care depășește 25 m față de 

aliniament; 

4. Dezvoltarea clădirilor în adâncimea lotului (banda de construibilitate) să fie limitată la două 

treimi din lungimea lotului, respectând minim 10 m între clădire și latura posterioară, oferind 

astfel posibilitatea organizării spațiilor verzi, excepție fac anexele gospodărești ce nu pot 

depăși o suprafață construită de 25 de mp - de tip filigorii, pavilioane, depozite unelte de 

grădină, grătare, depozitări.  
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5. Se permite amplasarea unei a doua clădiri pe parcelă doar cu funcțiunea de anexă (carport, 

căsuță de grădină, bucătărie de vară) cu înălțimea maximă de 3 m la cornișă/atic, retrasă 

conform Cod Civil sau lipit de limita de proprietate (laterală sau posterioară) cu acordul 

vecinilor direcți. Excepție fac parcelele pentru care sunt prevăzute alte reglementări prin 

regulamentele locale de urbanism aferente documentațiilor de urbanism aprobate; 

6. În cazul parcelelor de colț, clădirile se vor alinia la frontul stradal (cel îngust prin care se 

asigură accesul). 

Pentru asigurarea intimității în zonele rezidențiale, autorizarea lucrărilor pentru locuințe colective și 

instituții și servicii care se învecinează direct cu locuințe individuale (unifamiliale) este condiționată 

de existența unei fâșii plantate, cu arbori maturi de minimum 4 m -5 m, de cel puțin 10 m de-a lungul 

limitei către funcțiunile rezidențiale sau de existența unui drum, indiferent că limita parcelei este 

laterală sau posterioară. 

 

• Cu privire la accese 

 

Art. 8.  1. Toate parcelele vor avea un singur acces auto (minim 3,5 m, maxim 6 m  - dublu sens) și 

1 singur acces pietonal. În cazul parcelelor mai mari de 1200 mp se admit maximum 2 accese auto 

și 2 accese pietonale.  

 

• Cu privire la tipuri de apartamente în condominii   

 

Art. 9. Constituirea unor comunități stabile pe termen lung ar contribui la creșterea responsabilității 

membrilor acesteia în ceea ce privește utilizarea spațiului urban, astfel fiind mai implicate în 

îmbunătățirea, întreținerea și protejarea spațiului public, a vecinătăților și a mediului înconjurător.  

Pentru a atinge acest obiectiv (stabilirea unor familii pe termen lung) autorizarea locuințelor 

colective va fi condiționată de varietatea tipurilor de apartamente astfel:  

a. Minim 50% din apartamentele unui imobil vor avea minimum 3 sau 4 camere de locuit 

(living, dormitor și al doilea dormitor/ birou), 

b. maxim 10% apartamente cu o cameră, 

c. maxim 40% apartamente vor avea minimum 2 camere (living si dormitor), 

d. Luând act de Decizia ANCPI nr.5 / 5.04.2021, se interzic apartamentări/ subapartamentări/ 

transformări din SAD în unitate locativă în scopul măririi numărului de unități locative/ 

imobil peste limita stabilită prin documentații de urbanism aprobate anterior.  

  

• Cu privire la plantații și spații verzi 

 

Art. 10. Autorizarea clădirilor va fi condiționată de: 

1. Plantarea de arbori/ copaci mari la stradă și în  interiorul parcelei astfel: - minimum 1 copac/ 

100 mp în interiorul parcelei, și minimum 1 copac/ 5 ml în aliniamentul stradal; 

2. Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare  

3. Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese; 

4. Amenajarea unei grădini de fațadă în proporție de 60% din spațiul retras de la aliniamentul 

stradal (zona non-aedificandi), 

5. Asigurarea unei zone verzi pe parcelă este de minim 40% din suprafața parcelei 

6. Asigurarea a minimum 26 mp de spațiu verde public pe cap de locuitor, conform normativ 

U.E. 

 

• Cu privire la aspectul exterior al clădirilor 

 

Art. 11. 
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1. Se va respecta paletarul de culori: 

 

2. Arhitectura noilor clădiri și orice intervenții asupra celor existente (fațade, completări sau 

extinderi), precum și elementele de mobilier urban ori de reclamă se vor subordona cerințelor 

de coerență ale țesutului urban, printr-o expresie arhitecturală contemporană. ținând seama 

de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate, în ceea ce privește: 

- Volumetria – prin simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul 

imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație cu 

cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, 

evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor 

lucrări tehnice; 

- Arhitectura fațadelor – se va armoniza: 

o cu scara străzii, ca ritm al liniilor de forță 

verticale și orizontale și ca elemente de 

accent,  

o cu vecinătățile imediate, ca proporții ale 

elementelor arhitecturale, ca relief al 

fațadei, ca transparență a balustradelor, 

balcoanelor și logiilor; 

- Materialele de construcție – armonizarea texturii finisajelor cu cea a 

clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea 

în caracterul zonei, respectarea materialelor inițiale în caz de refacere și 

extindere: 

- Culoarea – armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea 

ambianței cromatice a străzii.. 

3. Se interzic: imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, realizarea unor false mansarde, 

imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente și 

strălucitoare; 
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4. Depozitarea deșeurilor menajere și a materialelor reciclabile se va face în zonele care nu sunt 

perceptibile/vizibile din spațiile publice, zone special amenajate cu echipamente de colectare 

selectivă; 

5. Arhitectura noilor clădiri, - va respecta caracterul general al zonei și se va înscrie, înainte de 

toate, în scara definită de clădirile existente; 

6. Pe parcelele de colț se admit doar clădiri cu fațade perforate pe ambele străzi. Construcțiile 

de colț se racordează și se retrag conform alinierilor constituite, fiind permise elemente de 

accent, decroșuri de maximum 1 m din planul fațadei, care se poate extinde pe maximum 1/3 

din lungimea totală a fațadei.  

  

• Cu privire la eficiența energetică 

 

Art. 12 Autorizarea lucrărilor de construcție se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 372 

din 13 decembrie 2005, republicată, privind performanța energetică a clădirilor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 1 iulie 2020. Calculul performanței energetice 

se realizează conform Metodologiei întocmite de către MDLPA: 

https://www.mdlpa.ro/userfiles/metodologie_calcul_performanta_energetica_iulie2014.pdf 

 

• Cu privire la infrastructura de încărcare pentru mașinile electrice 

 

Art. 13. Având în vedere prevederile Legii 372/2005 rep. art. 15. alin. (1) (2) (3), este obligatorie 

realizarea unei infrastructuri pentru instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice. În cazul 

clădirilor noi, care au minim 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt 

obligați să instaleze cel puțin un punct de reîncărcare public pentru vehicule electrice la câte 10 locuri 

de parcare, precum și tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puțin 20% din locurile 

de parcare prevăzute. 
 

• Dispoziții finale și tranzitorii  

 

Prevederile prezentului regulament vor fi integrate în documentația de urbanism aflată în prezent în 

curs avizare, PUG comuna Dumbrăvița. Dispozițiile acestei hotărâri își pierd valabilitatea odată cu 

aprobarea definitivă a PUG-ului comunei Dumbrăvița. 
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