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I. DISPOZIłII GENERALE 
 
 
Articolul 1.    Rolul regulamentului local de urbanism RLU 
 
  1.1. Regulamentul local de urbanism este un element de bază al planului urbanistic zonal - 
documentaŃie de urbanism cu caracter de reglementare. Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile 
referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcŃiilor şi amenajările aferente zonei 
de studiu ce face obiectul PUZ. 
   
 1.2. Regulamentul local de urbanism însoŃeşte Planul Urbanistic Zonal şi explicitează, detaliază 
prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ. 
  
  1.3. Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administraŃiei publice locale şi se 
aprobă de către Consiliul Local împreună cu PUZ.  
  
  1.4. Prevederile prezentei documentaŃii aplică concepŃia generală care a stat la baza Planului Urbanistic 
Zonal cu respectarea avizelor şi aprobărilor emise cu privire la PUZ.  
   
 1.5. Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor 
Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi, implicit, ale 
Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a 
urmat-o şi documentaŃia iniŃială. 
 
Articolul 2. Baza legală a elaborării 
 

2.1. La baza elaborării regulamentului de faŃă stau: 
 -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul actualizată; 

- Regulamentul General de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 republicată şi Ghidul de aplicare 
al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000. 

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul-cadru al planului urbanistic zonal – elaborat de 
Institutul NaŃional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT 
BUCUREŞTI indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.PA.T. nr.176/N/16.08.2000. 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare 
- Reglementările cuprinse în planurile urbanistice generale ale unităŃilor administrativ-teritoriale din care 

face parte zona studiată, şi în regulamentele locale de urbanism aferente planurilor urbanistice generale 
aprobate, precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului;  

- Codul Civil. 
  
 2.2. Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de urbanism în 
conformitate cu condiŃiile specifice fiecărei zone. 
  
 2.3. În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentaŃii de 
urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii (toate documentaŃiile care au stat la baza elaborării 
PUZ). 
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Articolul 3. Domeniul de aplicare 
 
  3.1. Planul urbanistic zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme 
obligatorii pentru autorizarea executării construcŃiilor pe orice categorie de terenuri din zona studiată prin PUZ. 
Intravilanul este format din suprafeŃele de teren destinate construcŃiilor şi amenajărilor din localitate şi, după caz, 
din celelalte localităŃi. 
  
 3.2. Zonificarea funcŃională a zonei studiate se stabileşte în funcŃie de categoriile de activităŃi pe care le 
cuprinde aceasta şi de ponderea acestora în teritoriu în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul 
general de urbanism privind asigurarea compatibilităŃii funcŃiunilor şi este evidenŃiată în planşa nr.2 - 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE a Planului urbanistic zonal. Pe baza acestei zonificări se 
stabilesc condiŃiile de amplasare şi conformare a construcŃiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone 
funcŃionale. 
  
 3.3. ÎmpărŃirea teritoriului în unităŃi teritoriale de referinŃă („UTR”) se face conform planşei cuprinzând 
delimitarea UTR - urilor care face parte integrantă din Regulament. UTR - ul este o reprezentare convenŃională 
cuprinzând o zonă a teritoriului cu o funcŃiune predominantă, omogenitate funcŃională şi caracteristici unitare. 
  
 3.4. UTR - ul se delimitează prin limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.) şi 
poate cuprinde o întreagă zonă funcŃională, mai multe subzone din cadrul aceleaşi zone funcŃionale şi este 
suportul grafic pentru exprimarea prescripŃiilor corelate cu propunerile pieselor desenate. 
 
 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR  
 
 
Articolul 4.  Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 
construit 
 

4.1. Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este 
permisă pentru funcŃiunile şi condiŃiile stabilite de lege. AutorităŃile administraŃiei publice locale vor urmări, la 
emiterea autorizaŃiei de construire, gruparea suprafeŃelor de teren afectate construcŃiilor spre a evita 
prejudicierea activităŃilor agricole.  
 

4.2. Autorizarea executării construcŃiilor pe terenuri agricole din intravilan este permisă pentru toate 
tipurile de construcŃii şi amenajări specifice localităŃilor, cu respectarea condiŃiilor impuse de lege şi de prezentul 
regulament. Anterior emiterii autorizaŃiei de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuit agricol, 
temporar sau definitiv, conform legii. DestinaŃia acestor terenuri se reprezintă în planşa de REGLEMENTĂRI a 
Planului urbanistic zonal. 
 

4.3. Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaŃie forestieră din 
extravilanul şi intravilanul localităŃii este permisă cu avizul organelor administraŃiei publice de specialitate şi 
respectând prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic al României. La amplasarea acestor construcŃii se va 
avea în vedere dezafectarea unei suprafeŃe cât mai mici din cultura forestieră. SuprafeŃele împădurite sunt puse 
în evidenŃă în planşa de REGLEMENTĂRI a Planului urbanistic zonal. 
 

4.4. Autorizarea executării construcŃiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi 
prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii, care conŃin resurse identificate ale subsolului, este 
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interzisă. Autorizarea executării construcŃiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate 
ale subsolului se face de către consiliile judeŃene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat 
specializate. În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităŃii, modalitatea exploatării acestora va 
face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. Terenurile cu resurse ale subsolului se reprezintă în 
planşele de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV sau/şi de REGLEMENTĂRI ale Planului urbanistic 
zonal. 

4.5. Autorizarea executării construcŃiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în cuvetelor 
lacurilor, precum şi în zona de protecŃie a platformelor meteorologice este interzisă, cu excepŃia lucrărilor de 
poduri, lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor, cursurilor de apă, lucrărilor de 
gospodărire a apelor, precum şi cele prevăzute în prezentul plan urbanistic zonal. Autorizarea executării 
lucrărilor prevăzute mai sus este permisă numai cu avizul autorităŃilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea 
măsurilor de apărare a construcŃiilor respective împotriva inundaŃiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării 
calităŃii apelor de suprafaŃă şi subterane, de respectare a zonelor de protecŃie faŃă de malurile cursurilor de apă 
şi faŃă de lucrările de gospodărire şi captare a apelor. Aceste resurse de apă sunt puse în evidenŃă în planşele 
de ÎNCADRARE ÎN TERITORIU ADMINISTRATIV sau/şi de REGLEMENTĂRI ale Planului urbanistic zonal. 
  
 4.6. Autorizarea executării construcŃiilor şi amenajărilor, care prin amplasament, funcŃiune, volumetrie şi 
aspect arhitectural depreciază valoarea peisajului, este interzisă în zone naturale protejate. 
 

4.7. Autorizarea executării lucrărilor de construire în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit de interes local, declarate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional, precum şi ale altor autorităŃi 
şi delimitate conform legii, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeŃ şi zonale potrivit legii; 
după caz, autorizarea executării lucrărilor de construire se va face doar după obŃinerea de către solicitant a 
certificatelor de descărcare de sarcină arheologică, respectiv după declasarea monumentului istoric protejat. 
Autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, care au ca obiect cercetarea, conservarea, restaurarea sau 
punerea în valoare a monumentelor istorice de importanŃă naŃională, se face cu avizul Ministerului Culturii şi 
Cultelor în condiŃiile stabilite prin prevederile legale. Zonele construite protejate se prezintă în cadrul planşei de 
REGLEMENTĂRI a Planului urbanistic zonal. 
 
Articolul 5.  Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public 
 
 5.1. Autorizarea executării lucrărilor de construire sau amenajare în zonele expuse la riscuri naturale 
(alunecări de teren, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenŃi, eroziuni, dislocări de stânci, zone inundabile etc.), 
cu excepŃia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora şi a celor prevăzute în prezentul plan 
urbanistic zonal, este interzisă. Zonele expuse la riscuri naturale sunt puse în evidenŃă în cadrul planşei de 
REGLEMENTĂRI a PUZ. 
  
 5.2. Autorizarea executării lucrărilor de construire în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în 
zonele de servitute şi de protecŃie a sistemelor de alimentare cu energie electrică, a conductelor de gaze, apă, 
canalizare, căilor de comunicaŃie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură, este interzisă, cu excepŃia 
lucrărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea, respectiv eliminarea efectelor 
acestora. Zonele expuse la riscuri tehnologice sunt puse în evidenŃă în cadrul planşei de REGLEMENTĂRI a 
PUZ. 
  
 5.3. Autorizarea executării lucrărilor de construire, care prin natura şi destinaŃia lor pot genera riscuri 
tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. 
  
 5.4. Constrângerile legate de disfuncŃionalităŃi ale echipării tehnico-edilitare sau de lipsa acesteia, 
precum şi asigurarea echipării edilitare, se reprezintă în planşele de echipare tehnico-edilitară ale PUZ.
 Autorizarea executării lucrărilor de construire pe terenuri care au fost rezervate pentru lucrări de utilitate 
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publică este interzisă. 
 
Articolul  6.  Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 
 6.1. Orientarea faŃă de punctele cardinale 
 Autorizarea executării lucrărilor de construire în zona care face obiectul PUZ se face astfel încât să 
asigure o bună însorire, clădirile vor respecta între ele distanŃe care să asigure acest deziderat. 
  
 6.2. Amplasarea faŃă de drumurile publice 
  
 6.2.1. În zona drumurilor publice se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administraŃiei publice locale şi ale autorităŃilor competente potrivit legii: 

- construcŃii şi instalaŃii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreŃinere şi exploatare; 
- parcaje, garaje şi staŃii de alimentare cu carburanŃi şi resurse de energie, inclusiv funcŃiunile lor 

complementare; 
- conducte de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, reŃele termice, electrice, de 

telecomunicaŃii, alte instalaŃii sau construcŃii de acest gen. 
  
 6.2.2. În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înŃelege ampriza, fâşiile de 
siguranŃă şi fâşiile de protecŃie. 
  
 6.2.3. Autorizarea executării lucrărilor de construire, cu funcŃiuni de locuire, este permisă cu respectarea 
zonelor de protecŃie a drumurilor, delimitate conform legii. 
  
 6.2.4. În sensul prezentului Regulament, prin funcŃiuni de locuire se înŃelege: locuinŃe, case de vacanŃă, 
spaŃii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare. 
  
 6.3. Amplasarea faŃă de aliniament 
  
 6.3.1.  Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faŃă de acestea, cu respectarea 
prevederilor RGU. 
     
 6.3.2.  În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înŃelege limita dintre domeniul privat şi 
domeniul public. 
    
 6.4. Amplasarea în interiorul parcelei 
 Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă se respectă distanŃele minime obligatorii 
faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform legii, precum şi a normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor.  
 
Articolul  7.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
  7.1.    Accese carosabile 
  
 7.1.1. Autorizarea executării lucrărilor de construire este permisă numai dacă există posibilităŃi de acces 
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaŃiei construcŃiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenŃia mijloacelor de stingere a incendiilor.  
  
 7.1.2. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi a autorizaŃiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestuia. 
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 7.2.    Accese pietonale 
  
 7.2.1. Autorizarea executării lucrărilor de construire şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă 
se asigură accese pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei. 
  
 7.2.2. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât  să permită circulaŃia persoanelor cu handicap şi 
a celor care folosesc mijloace specifice de deplasare. 
 
Articolul  8.  Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 
 8.1.     Racordarea la reŃele publice de echipare edilitară existente 
             
           8.1.1. Autorizarea executării lucrărilor de construire este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reŃelele existente de apă, la instalaŃiile de canalizare şi de energie electrică. 
  
 8.1.2.  De la dispoziŃiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraŃiei publice 
locale, pentru locuinŃe individuale, în următoarele condiŃii: 
           a) realizarea de soluŃii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 
protecŃie a mediului; 
           b) beneficiarul se obligă să racordeze construcŃia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 
reŃeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 
  
 8.1.3.  Pentru celelalte categorii de construcŃii se poate deroga, cu avizul organelor administraŃiei 
publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reŃeaua existentă, atunci când aceasta are 
capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reŃelelor publice existente, fie să construiască 
noi reŃele. 
  
 8.2.    Realizarea de reŃele edilitare 
 Lucrările de racordare şi de branşare la reŃeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor 
sau beneficiar. 
  
 8.3.     Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare 
 ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt 
proprietate publică a comunei, oraşului sau judeŃului dacă legea nu dispune altfel. 
 
Articolul 9.  Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii 
 
 9.1.    Parcelarea 
  
 9.1.1. Parcelarea este operaŃiunea de divizare a unei suprafeŃe de teren în minim 3 loturi alăturate, în 
vederea realizării de noi construcŃii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea 
parcelării şi executarea construcŃiilor cu condiŃia adoptării de soluŃii de echipare colectivă care să respecte 
normele legale de igienă şi de protecŃie mediului. 
  
 9.1.2. Autorizarea executării parcelărilor în baza prezentului Regulament, este permisă numai dacă 
pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiŃii: 
          a) front la stradă de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate 
sau cuplate 
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          b) suprafaŃa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv de minim 200 mp 
pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate. 
          c) adâncimea mai mare sau cel puŃin egală cu lăŃimea parcelei  
  
 9.1.3. Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile aliniatului 
  9.2.   ÎnălŃimea construcŃiilor  
  
 9.2.1. Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea prevederilor RGU şi a caracterului 
funcŃional al zonei . 
  
 9.3    Aspectul exterior al construcŃiilor 
    Autorizarea executării lucrărilor de construire este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcŃiunii acestora. 
  
Articolul  10.  Reguli cu privire la amplasare  de spaŃii verzi şi împrejmuiri 
 
  10.1     Parcaje 
   

 10.1.1. Autorizarea executării construcŃiilor care prin destinaŃie necesită spaŃii de parcare – uzina, 
organizarea de şantier şi altele asemenea - se face numai dacă există posibilitatea realizării parcajelor aferente 
în afara domeniului public; staŃionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, deci în afara 
circulaŃiilor publice;  
   
  10.1.2. Locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în parcajele 
amenajate la sol, plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi recomandabil înconjurate cu gard viu de 1,20 m. 
înălŃime. 
 
 10.1.3. Pentru delimitarea suprafeŃelor parcajelor se are în vedere şi suprafaŃa de teren necesară 
utilajelor din dotare. 
 
  10.2     SpaŃii verzi şi plantate 
     
   10.2.1. AutorizaŃia de construire va conŃine obligaŃia menŃinerii sau amenajării de spaŃii verzi şi 
plantate, în funcŃie de etapele de realizare. 
              

 10.2.2. Se recomanda ca, în funcŃie de situaŃia particulară, spaŃiile neconstruite şi neocupate de accese 
şi trotuare de gardă să fie înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; 
                

 10.2.3.  Se vor identifica, păstra şi proteja,  dacă este posibil, în timpul executării construcŃiilor arborii  
existenŃi având peste 4.0 metri înălŃime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm, şi dacă nu, în cazul tăierii unui arbore 
se vor planta în schimb alŃi arbori în perimetrul propriu sau în spaŃiile plantate publice din proximitate; 
              

 10.2.4. Pentru îmbunătăŃirea microclimatului şi pentru protecŃia construcŃiilor se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, parcaje, circulaŃii pietonale, terase.  
 
             10.3.    Împrejmuiri 
  În condiŃiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: 
 a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecŃia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 
funcŃionale, asigurarea protecŃiei vizuale; 
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 b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 
şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice; 
 
 

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI 
 
 
Articolul  11.  UnităŃi  şi  subunităŃi  funcŃionale 
 
    11.1. Zonificarea funcŃională propusă prin planurile urbanistice existente, realizată în funcŃie de 
categoriile de activităŃi pe care le cuprinde zona studiată şi de ponderea acestora în teritoriu, a fost respectată şi 
detaliată prin PUZ şi este evidenŃiată în planşa nr. 2 REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE.  
      
   11.2.  Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiŃiile de amplasare şi conformare a construcŃiilor ce 
se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcŃionale. 
      
   11.3.  Subzonele funcŃionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcŃionale cu funcŃiuni specializate. 
               
     11.4. DestinaŃia stabilită pentru zona studiată prin prezenta documentaŃie de urbanism şi amenajare a 
teritoriului este următoarea: 
 
Imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană, ce face parte din zona studiată, se 
încadrează în următoarele unităŃi teritoriale de referinŃă: 
 

� UNITATEA  TERITORIALĂ  DE  REFERINłĂ - UTR 1 - unitatea administrativ - teritorială Roşia 
Montană 

FUNCłIUNEA DE BAZĂ - INDUSTRIE  CU FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
I ZONA INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele:  
• I1 - uzina de procesare 
• I2 - 2 cariere de exploatare 
• D4 -  cariere de anrocamente 
D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele:   
• D1 – sistemul iazului de decantare  
• D2 -  2 halde de steril  
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
• D5 -  depozit de material explozibil 
• D6 – depozit deşeuri inerte 
• D7 – depozit minereu sărac 
• D8 – depozit de pământ excavat 
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
T R      ZONA  CU  RISCURI NATURALE  
Cu subzonele:   
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• Tra - alunecări de teren  
• Trc - căderi de pietre 
Trt  RISCURI TEHNOLOGICE 
ZPA     SITURI ARHEOLOGICE - VALOARE DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECłIE. 
ZPN     ZONA DE PROTECłIE CU VALOARE PEISAGISTICĂ. 
Prin prezenta documentație de urbanism s-a propus extinderea UTR 1 prin înglobarea unei suprafețe propus a fi 
introdusă în intravilan prin prezentul plan (respectiv suprafaŃa carierei de anrocamente Șulei și suprafața stivei 
de sol vegetal alăturate), respectând limita propusă a suprafeței intravilane. 
 

� UNITATEA TERITORIALĂ  DE REFERINłĂ  UTR 2 - unitatea administrativ - teritorială Roşia 
Montană 

FUNCłIUNEA DE BAZĂ - ZONĂ  DE PROTECłIE A ZONEI INDUSTRIALE, CU FUNCłIUNI COMPATIBILE 
CU ZONA INDUSTRIALĂ  
UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
I ZONA INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele:  
• I2 - 2 cariere de exploatare 
• D4 -  cariere de anrocamente 
D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele:   
• D1 – barajul şi lacul Cetate  
• D3 – stivă (haldă) de sol vegetal 
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
GC  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
ZPI      ZONE MONUMENTE ISTORICE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE 
ZPA     SITURI ARHEOLOGICE - VALOARE DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECłIE. 
Prin prezenta documentație de urbanism s-a propus extinderea UTR 2 prin înglobarea unei suprafețe propus a fi 
introdusă în intravilan prin prezentul plan (respectiv suprafaŃa carierei Jig), respectând limita propusă a 
suprafeței intravilane. 
 

� UNITATEA TERITORIALĂ  DE REFERINłĂ  - UTR 3 - unitatea administrativ - teritorială Roşia 
Montană 

ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE DE PARIMONIU DIN LOCALITATEA ROŞIA MONTANĂ,   
CU POSIBILTĂłI DE INTERVENłIE LA VALORILE DE PATRIMONIU  
Cuprinde: 
 ZP- I  REZERVAłIE DE ARHITECTURA ŞI URBANISM 
ZP – II ZONA DE PROTECłIE A ZONEI PROTEJATE CU ORGANIZARE URBANISTICĂ PEISAGERĂ 
ZP – III SPAłII ÎN INTERIORUL CĂRORA VOR FI STRĂMUTATE CONSTRUCłII VALOROASE 

IDENTIFICATE ÎN ANALIZELE STUDIILOR REALIZATE PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAłIEI 
PUG; STRĂMUTĂRILE VOR FI INSOłITE DE PUD-URI CARE SĂ CREEZE CONDIłII DE 
AMPLASAMENT ŞI VECINĂTATE ASEMĂNĂTOARE CELOR ORIGINARE. 

UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
 L - ZONĂ REZIDENłIALĂ cu clădiri P, P + 1 

IS - ZONĂ PENTRU INSTITUłII ŞI SERVICII  
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAłIE ŞI CONSTRUCłIILE AFERENTE 

 Cu subzona: 
• Cr – zona căi de comunicaŃie rutiere. 
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SPI - ZONĂ DE PROTECłIE INDUSTRIE 
SP - ZONĂ – SPAłII VERZI AGREMENT,  PERDELE DE PROTECłIE  

 Cu subzona: 
• Spt - zona de agrement, turism; 
GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Cu subzonele: 
• GC – cimitire; 
TE - ZONA CU ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ 
TH - TERENURI AFLATE ÎN PERMANENłA SUB APE 

 
�  imobile situate în extravilan cu destinaŃia arabil, curŃi - construcŃii, cimitire, drumuri, fânaŃ, păduri, 
ape,  neproductiv. 
 
Imobilul aflat în teritoriul administrativ al oraşului Abrud, ce face parte din zona studiată, se încadrează 
în următoarele unităŃi teritoriale de referinŃă:  
 

� UNITATEA  TERITORIALĂ  DE  REFERINłĂ  -  UTR 2*1 - unitatea administrativ - teritorială Abrud  
FUNCłIUNEA DE BAZĂ - INDUSTRIE  CU FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
I ZONA INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele:  
D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele:   
• D1 – sistemul iazului de decantare  
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
GC  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Trt   RISCURI TEHNOLOGICE 
 

� UNITATEA  TERITORIALĂ  DE  REFERINłĂ  -  UTR 2*2  - unitatea administrativ - teritorială Abrud  
FUNCłIUNEA DE BAZĂ - INDUSTRIE  CU FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
I ZONA INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele:  
• I1 - uzina de procesare 
D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele:   
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
�  teren situat în extravilanul oraşului Abrud, având destinaŃia arabil, curŃi - construcŃii, drumuri, 
fânaŃ, păduri. 
 
Imobilul aflat în teritoriul administrativ al comunei Bucium, ce face parte din zona studiată, se 
încadrează la: imobil situat în extravilan cu destinaŃia: arabil, curŃi-construcŃii, drumuri, fânaŃ, păduri; 



 
 

PPRROOIIEECCTT  NNRR..  44772299//22000066  ––  44991100//22001100  
  PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  ZZOONNAALL  --  ZZOONNAA    IINNDDUUSSTTRRIIAALLĂĂ  RROOŞŞIIAA    MMOONNTTAANNĂĂ      

RREEGGUULLAAMMEENNTT  LLOOCCAALL  DDEE  UURRBBAANNIISSMM  
  

 

 
Copyright  2010 PROIECT ALBA SA  

 
 

 - 12 - 

UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
   
 11.5.  Fiecare zonă şi subzonă va fi detaliată în funcŃie de unitatea teritorială de referinŃă din care face 
parte, cu  problematica şi cu implicaŃiile pe care le are asupra zonelor existente şi a celor propuse. 
  
 

IV.  PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂłILOR ŞI SUBUNITĂłILOR FUNCłIONALE 
 
  ConŃinutul regulamentului 
 
  Pentru fiecare zonă funcŃională, respectiv unitate şi subunitate funcŃională, aşa cum au fost definite mai 
sus (Articolul 11), prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole: 
1. generalităŃi  
2. utilizare funcŃională 
3. condiŃii de amplasare şi conformare a construcŃiilor. 
 
1. GeneralităŃi 
 1.1.Tipurile de subzone funcŃionale 
 1.2. FuncŃiunea dominantă a zonei 
 1.3. FuncŃiunile complementare admise zonei 
 
2. Utilizare funcŃională 
 2.1. Utilizări permise 
 2.2. Utilizări permise cu condiŃii 
 Acestea se stabilesc pentru zonele în care este necesară obŃinerea unor avize sau acorduri, zone 
construite protejate de interes local, zona de protecŃie a platformelor meteorologice, zona de protecŃie a 
drumurilor publice, zona de protecŃie în jurul cursurilor de apă, lacuri de acumulare, diguri, alte zone protejate. 
 2.3. InterdicŃii temporare 
 Acestea se stabilesc până la elaborarea unor documentaŃii de urbanism în vederea stabilirii regulilor de 
construire aplicabile pentru zona respectivă şi necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, 
cercetare arheologică, conservare, protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice, 
reecologizarea zonei. 
 2.4. InterdicŃii permanente 
 Acestea se stabilesc pentru următoarele motive: riscuri naturale previzibile, riscuri tehnologice grave, 
grad ridicat de poluare a aerului, apei sau solului, atunci când regulamentul unei zone protejate stabileşte acest 
lucru. InterdicŃia permanentă de construire poate fi ridicată odată cu încetarea cauzei care a determinat 
instituirea ei. 
 
3. CondiŃii de amplasare şi conformare a construcŃiilor  
 Se specifică acele zone şi subzone în care prevederile Regulamentului de urbanism detaliază şi 
completează prevederile Regulamentului general de urbanism cu referire la: 

3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii  
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară  
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii  
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spaŃii verzi şi împrejmuiri. 
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V. UNITĂłI TERITORIALE DE REFERINłĂ 
 
 
 Planşele care cuprind delimitarea şi repartiŃia unităŃilor teritoriale de referinŃă în teritoriu fac parte 
integrantă din Regulamentul local de urbanism aferent PUZ. 
 Stabilirea UTR–urilor pe zone funcŃionale s-a făcut în cadrul PUG-urilor. În cadrul prezentului PUZ, 
UTR–urile au fost preluate ca atare, s-au făcut propuneri de extindere şi au fost detaliate pe unităŃi şi subunităŃi 
funcŃionale. Pentru unităŃile şi subunităŃile cu caracteristici similare s-a formulat şi s-a aplicat acelaşi set de 
prescripŃii aşa cum sunt formulate în continuare în prezentul regulament local de urbanism. 
 
Pe teritoriul administrativ al comunei Roşia Montană: 
 
� UTR 1 - zonă industrială cu funcŃiuni complementare; 
� UTR 2 - zonă de protecŃie a zonei industriale; 
� UTR 3 –zona construită protejată cu valori de patrimoniu; 
� Teren situat în extravilan cu destinaŃia arabil, curŃi - construcŃii, cimitire, drumuri, fânaŃ, păduri, ape,  
neproductiv. 
                                                                                                                                                                                                                     
Pe teritoriul administrativ al oraşului Abrud  
 
� UTR 2*1 – industrie cu funcŃiuni complementare; 
� UTR 2*2 – industrie cu funcŃiuni complementare; 
� Teren situat în extravilanul oraşului Abrud, având destinaŃia arabil, curŃi - construcŃii, drumuri, fânaŃ, 
păduri. 
                          
Pe teritoriul administrativ al comunei Bucium  
 
� Teren în extravilan, cu destinaŃia arabil, curŃi - construcŃii, drumuri, fânaŃ, păduri  
 
 

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂłILOR ŞI SUBUNITĂłILOR FUNCłIONALE  
 
 
UNITATEA  TERITORIALĂ  DE  REFERINłĂ  -  UTR 1 - unitatea administrativ - teritorială Roşia Montană 
FUNCłIUNEA DE BAZĂ - INDUSTRIE  CU FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
 
1. GeneralităŃi 
 
1.1.Tipurile de zone şi subzone funcŃionale 
 
I ZONA INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele:  
• I1 - uzina de procesare 
• I2 - 2 cariere de exploatare 
• D4 -  cariere de anrocamente 
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D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele:   
• D1 – sistemul iazului de decantare  
• D2 -  2 halde de steril  
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
• D5 -  depozit de material explozibil 
• D6 – depozit deşeuri inerte 
• D7 – depozit minereu sărac 
• D8 – depozit de pământ excavat 
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
T R      ZONA  CU RISCURI NATURALE  
Cu subzonele:   
• Tra - alunecări de teren  
• Trc - căderi de pietre 
Trt   RISCURI TEHNOLOGICE 
ZPA     SITURI ARHEOLOGICE - VALOARE DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECłIE. 
ZPN     ZONA DE PROTECłIE CU VALORI DE PEISAGISTICĂ. 
 
1.2. FuncŃiunea dominantă a zonei 
FUNCłIUNEA DE BAZĂ ESTE INDUSTRIA 
 
1.3. FuncŃiunile complementare admise zonei 
COMPATIBILE CU FUNCłIUNEA DE BAZĂ 
 
2. Utilizare funcŃională 
 
2.1. Utilizări permise  
           În zonele cu resurse ale subsolului se pot construi clădiri industriale, căi de comunicaŃie şi echipamente 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului. Se pot amplasa construcŃii care să 
deservească şi să fie compatibile cu funcŃiunea dominantă stabilită, care îndeplinesc condiŃiile de realizare şi 
funcŃionare conform cerinŃelor acordului de mediu.  
 
2.2. Utilizări permise cu condiŃii  

Sunt permise lucrări inginereşti necesare protecŃiei perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de 
cursuri de apă, consolidări de maluri, baraje. Pentru următoarea etapă de autorizare şi punere în funcŃiune se 
va întocmi studiu de impact aprobat conform legii.. 
Autorizarea construcŃiilor, care prin natura şi destinaŃia lor pot genera riscuri tehnologice, se face numai 
pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. 
 
2.3. InterdicŃii temporare 
 Cu privire la terenurile cu patrimoniu arheologic reperat, emiterea autorizaŃiei de construire se va 
face numai după ce terenurile respective sunt redate activităŃilor umane curente.  
  
2.4. InterdicŃii permanente 
 Sunt interzise construcŃiile şi amenajările care nu îndeplinesc condiŃiile de realizare şi funcŃionare 
conform cerinŃelor din acordul de mediu.  
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3. CondiŃii de amplasare şi conformare a construcŃiilor  
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii  
Clădirile vor fi amplasate conform cerinŃelor tehnologice, astfel încât să fie asigurată siguranŃa în exploatare. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
Accesele carosabile se vor amenaja corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 
 
Reglementări pentru căi de comunicaŃie rutieră  C, Cr  
 
3.2.1. Prin amplasare şi funcŃionare, construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere în 
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
3.2.2. Se recomandă amplasarea unităŃilor de transporturi în zona unităŃilor de producŃie. 
 
3.2.3. Se interzice a se realiza orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. 
Acestea vor fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului cu excepŃia celor care le deservesc. 
  
3.2.4. Devierea drumului judeŃean DJ 742 se va realiza prin grija investitorului. 
  
3.2.5. Drumurile de acces la uzină şi drumurile de exploatare vor avea lăŃimea platformei de minimum 30 m 
pentru a permite circulaŃia în condiŃii de siguranŃă pe două benzi a autocamioanelor cu capacitate de 150 tone. 
  
3.2.6. Drumurile de exploatare se vor caracteriza prin: 
- sistemul rutier dimensionat la traficul preconizat a se desfăşura în perioada de exploatare a minereului; 
- capacitate de circulaŃie mare şi viteză redusă; 
- staŃionarea şi oprirea voită a autovehiculelor interzisă pe benzile de circulaŃie curentă; 
- benzi speciale pentru staŃionare. 
 
3.2.7. Se va limita traficul vehiculelor uşoare pe drumurile de exploatare la acela al vehiculelor care trebuie să 
aibă acces pentru a realiza activităŃi direct asociate cu activităŃile miniere. 
 
3.2.8. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 
- îmbunătăŃirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreŃinerea periodică a căii de rulare, a şanŃurilor şi a lucrărilor de artă; 
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG Nr. 43 din 28 august 1997 
privind regimul drumurilor republicată privind categoria traseului carosabil, zona funcŃională pe care o străbate, 
dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecŃie. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară  
 
Reglementări terenuri pentru reŃele tehnico edilitare TE 
  
3.3.1. Se pot realiza orice construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu 
capacitate corespunzătoare, extinderea acestora sau altele noi, pentru care există surse de finanŃare asigurate 
de investitori sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 
 
3.3.2. Trebuie să se respecte zonele de protecŃie a reŃelelor care sunt în zonele introduse în perimetru 
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intravilan.  
 
3.3.3. Se recomandă ca sursele, construcŃiile şi instalaŃiile centrale de alimentare cu apă potabilă, precum şi 
reŃelele de distribuŃie, să se protejeze prin instituirea zonelor de protecŃie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricŃie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaŃii şi legături ale reŃelei de apă 
potabilă şi reŃelei de apă destinate altor scopuri. 
  
3.3.4. În situaŃia existenŃei de reŃele de apă nepotabilă (industriale) acestea vor fi marcate vizibil conform 
standardului pentru a avertiza populaŃia în vederea evitării consumării acestei ape ca apă potabilă.  
  
3.3.5. Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃea de canalizare a apelor uzate. 
  
3.3.6. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
 
3.3.7. Se instituie interdicŃia de construire în zonele şi culoarele de protecŃie aferente lucrărilor tehnico-edilitare 
conform prevederilor legale. 
 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii  
 
3.4.1.Toate construcŃiile şi amenajările necesare se vor realiza în limita teritoriului, conform propunerilor din 
PUZ, cu rezolvarea regimului juridic conform prevederilor legale. 
 
3.4.2. Procentul maxim de ocupare a terenului    POT = 80% mp AC/mp teren. 
 
3.4.3. Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT =  0.8  mp AD/mp teren. 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spaŃii verzi şi împrejmuiri. 
 
3.5.1. Se vor menŃine toate spaŃiile plantate existente acolo unde este posibil.  
 
3.5.2. Se vor planta toate zonele libere de construcŃii şi echipamente, în măsura în care stadiul de dezvoltare a 
proiectului, precum şi utilizarea terenului permite acest lucru. 
 
3.5.3. În paralel cu exploatarea se va derula şi procesul de reecologizare conform programului. 
 
3.5.4. Datorită specificului special al activităŃii, care necesită pază şi protecŃie, toată incintă industrială va fi 
împrejmuită cu un sistem de limitare acces având o înălŃime de min. 1,80 m. 
 
4. Reglementări pentru zone protejate Zp 
 
ZPA- SITURI ARHEOLOGICE CU VALOARE DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECȚIE 
SITURI ARHEOLOGICE incluse în lista monumentelor istorice 2004 aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi 
Cultelor nr. 2314 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei 
monumentelor istorice dispărute (cu modificările şi completările ulterioare), respectiv prin Ordinul Ministrului 
Culturii şi Cultelor nr. 2182 din 1 iulie 2005 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 –  modificări şi 
completări - şi a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente dispărute - modificări şi completări 
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4.1. Pentru situl arheologic A3. - Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona Carpeni, sat Roşia Montană, 
comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.03) - imobil identificat prin coordonate 
în sistem Stereo 70 – zona de protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare 
sau desfiinŃare până la stabilirea zonei de protecŃie a acestuia potrivit art. 9 şi art.46 din Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare;  
 
4.2. Pentru situl arheologic A4. - Incinta funerară romană din zona „Hop - Găuri” sat Roşia Montană, comuna 
Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.04) - imobil identificat prin coordonate în sistem 
Stereo 70 – zona de protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare 
sau desfiinŃare, până la stabilirea zonei de protecŃie a acestuia potrivit art. 9 şi art.46 din Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, art.9, art.23 si art.59;  
 
4.3. Pentru situl arheologic A6 - Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct „Piatra Corbului”, sat Roşia 
Montană, comuna Roşia Montană, epoca romana (cod LMI 2004: AB-I-s-A-20329; Legea 5/2000 (PATN) - 
SecŃiunea a III-a, anexa nr. III/I/I/l; PATJ - volumul IV, Cap.20/ volumul IV, Cap.19) - imobil identificat prin 
coordonate în sistem Stereo 70 – zona de protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, 
strămutare sau desfiinŃare, până la stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art. 9 şi art.46 din Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
SITURILE ARHEOLOGICE în conformitate cu repertoriul arheologic naŃional (http://ran.cimec.ro/) 
 
4.4. Pentru situl arheologic Exploatarea minieră Roşia Montană - "Masivul Cârnic" (cod RAN  6770.05) - Se 
instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina 
arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.5. Pentru situl arheologic Necropola romană de la Alburnus Maior - Tăul Cornii (cod RAN 6770.12) - Se 
instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina 
arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.6. Pentru situl arheologic Necropola romană de incineraŃie de la Roşia Montană - "La Hop" pe raza localităŃii 
Roşia Montană, Valea Roşiei, afluent al râului Abrud (cod RAN 6770.01) - Se instituie interdicŃie de construire 
şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, conform OrdonanŃei 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art.5, 
alin. (2) si (3).  
 
4.7. Pentru situl arheologic Necropola de la Tăul Cornei, platou amplasat la 100 m vest de Tăul Cornei, între 
Masivul Cârnic (Piatra Corbului) şi Ghergheleu (cod RAN 6832.01) - Se instituie interdicŃie de construire şi/sau 
desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, conform OrdonanŃei 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art.5, 
alin. (2) si (3).  
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4.8. Pentru situl arheologic Locuirea modernă-contemporană de pe Valea Cornei (cod RAN 6832.04) - Se 
instituie interdicŃie de construire si/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina 
arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.9. Pentru situl arheologic Necropola romană de la Tăul Găuri (proprietatea EM Roşia Montană) situată în 
partea dreaptă a drumului care vine dinspre Roşia Montană către cariera de suprafaŃă "Cetate" (Tăul Cornei) 
(cod RAN 6832.02); - Se instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de 
descărcare de sarcina arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările 
ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.10. Pentru situl arheologic Amenajarea rituală de la Corna - Tăul Găuri, zona cuprinsă între dealul Hăbad şi 
Tăul Găuri, la Sud de necropola romană din punctul Hop (cod RAN 6832.03) - Se instituie interdicŃie de 
construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, conform  
Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului 
arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.11. Pentru situl arheologic Situl arheologic de la Alburnus Maior – Carpeni, Dealul Carpeni (cod RAN 6770.10) 
- se instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare 
arheologică, conform Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare).  
  
 
4.12. Emiterea autorizaŃiei pentru executarea lucrărilor de construire se va face numai după descărcarea de 
sarcină arheologică.  
 
ZPN -  ZONA DE PROTECłIE CU VALOARE PEISAGISTICĂ 
 
Zone de categoria A - monumente de valoare naŃională excepŃională 
 

• În această categorie sunt incluse, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea PATN – SecŃiunea III-a –
Zone  protejate, două monumente ale naturii care vor necesita intervenŃii pentru protecŃie: 

Piatra Despicată: 
Localizare: la interfluviul care separă văile Roşia şi Corna, la 1 km SV de centrul istoric al localităŃii Roşia 
Montana 
Administrativ: localitatea Roşia Montană,  
SuprafaŃă: 0.2 ha 
Structură geologică: Blocul andezitic protejat s-a format într-o fază finală a magmatismului subsecvent 
târziu din Panonianul superior. Există trei cicluri de cristalizare în evoluŃia magmatismului. Al doilea ciclu este 
considerat cel mai activ şi cu un termen lung, începând cu Badenianul superior până în Panonian. Andezitul 
bazaltic de la Rotundu aparŃine vulcanismului din al treilea ciclu, iar Piatra Despicată aparŃine acestor efuziuni, 
în prezent fiind un bloc izolat rezistent la eroziune. Blocul andezitic este format din fenocristale de feldspat, 
hornblendă şi o matrice microcristalină de sticlă vulcanică şi microlite.  
  
Piatra Corbului 
Administrativ: pe teritoriul comunei Roşia Montană  
SuprafaŃă:  5 ha 
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Relief:  Perimetrul protejat se găseşte la o altitudine de 1100-1150 m şi aparŃine MunŃilor 
Metaliferi. Zona este lipsită de vegetaŃie.  
Structură geologică: Geologic zona Piatra Corbului aparŃine structurilor vulcanice formate în al doilea ciclu de 
erupŃie care începe cu Cuaternarul şi se termină în Panonian. Numele Piatra Corbului vine de la culoarea 
închisă, rezultată prin alterarea andezitului piroxenic şi datorită formei deosebite. 

 
Prin PUG se propune un nou amplasament de mutare a Pietrei Despicate în zona de protecŃie a monumentelor 
de arhitectura din UTR3 a localităŃii Roşia Montană, care va cuprinde pe lângă valorile de patrimoniu clasificate 
şi amenajarea unei zone de agrement şi turism la care va fi inclus un drum turistic care să lege zona protejată 
cu noile galerii muzeu din zona Cătălina Monulesti şi zona Tăului  Mare. 
 
Piatra Corbului va fi conservată în cadrul zonei industriale pe toată perioada funcŃionării acesteia, se va institui o 
zona de protecŃie, urmând ca în final să fie redată circuitului turistic când se va termina exploatarea.  
Lucrările care pot modifica cadrul natural al ariei protejate, se vor realiza conform OrdonanŃei de UrgenŃa a 
Guvernului nr. 195/2005, actualizată, privind protecŃia mediului, art.49 ( alin.2 si 3) şi OrdonanŃei de UrgenŃă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice. 
  
4.13. Utilizări permise  
Lucrări de utilitate publică de interes naŃional sau local autorizate în cazuri excepŃionale în condiŃiile Legii 
nr.18/1991, ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic şi ale O.U.G nr. 57/2007. 
 
4.14. Utilizări permise cu condiŃii 
În zonele naturale protejate de interes naŃional delimitate prin studii de specialitate şi documentaŃii de urbanism, 
prescripŃiile se stabilesc, în funcŃie de regimul de protecŃie, de tipurile de activităŃi admise în mod tradiŃional. 
 
4.15. Utilizări interzise  
ConstrucŃii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de protecŃie precum şi 
a zonelor peisagistice cu valoare deosebită. InterdicŃia se poate stabili în urma studiilor de impact în 
conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, astfel cum a fost 
modificată şi completată.  
 
5. Reglementări pentru zonele cu riscuri naturale previzibile TR 
Cu subzonele:   
Tra - alunecări de teren  
Trc - căderi de pietre 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecŃia civilaă, în aplicarea prevederilor Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, conform Regulamentului general de urbanism aprobat 
prin H.G. 525/1996 privind delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale şi ordinul comun al M.L.P.T.L. nr. 
62/N/1998; Departamentul pentru AdministraŃie Publică Locală nr. 19.0/288/1998 şi a Ministerului Agriculturii, 
AlimentaŃiei şi Pădurilor cu nr. 1955/31.08.1998, pe teritoriul intravilan al localităŃii Roşia Montană, în zona UTR1  
subzona D2 - haldă de steril, s-au depistat următoarele zone cu riscuri naturale: 
- alunecări de teren; 
- căderi de pietre. 
 
5.1. Depozitarea se va face cu condiŃia luării tuturor măsurilor pentru înlăturarea potenŃialului riscului natural. 
  
6. Reglementări pentru zonele cu riscuri tehnologice TRt  
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6.1. Principalul risc tehnologic îl reprezintă barajul iazului de decantare. 
  
6.2. Dreptul de realizare şi de exploatare în siguranŃă a barajelor, precum şi obligaŃiile corespunzătoare 
rezultate din actele normative privind protecŃia mediului, vor fi exercitate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, precum şi cu prevederile convenŃiilor internaŃionale la care România este parte. 
 
6.3. La stabilirea categoriei de importanŃă a barajelor se va Ńine seama de: 
- caracteristicile tehnice ale lucrării; 
- necesitatea protecŃiei populaŃiei; 
- mărimea pagubelor potenŃiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv; 
- impactul social economic în cazul ruperii unui baraj; 
- modul în care barajul este construit, exploatat, reparat; 
- modul în care apa şi deşeul industrial sau depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare. 
 
6.4. Pentru barajele noi, deŃinătorii sunt obligaŃi să obŃină de la instituŃiile abilitate, conform prevederilor legale, 
acordul de funcŃionare în siguranŃă. 
 
6.5. Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului, ori unor acŃiuni 
iresponsabile, deŃinătorii de baraje cu risc sporit sunt obligaŃi să organizeze şi să realizeze un sistem de 
securitate şi pază a barajelor, aprobat de inspectoratele judeŃene de protecŃie civilă. 
 
6.6. În scopul asigurării protecŃiei şi siguranŃei barajelor, se interzice realizarea unor construcŃii, depozite, 
amenajări sau a altor activităŃi în ampriza barajelor ori în zonele de protecŃie stabilite la aprobarea proiectului 
sau conform prevederilor legale. 
 
6.7. În cazul barajelor utilizate pentru alimentări cu apă sau al barajelor care realizează acumulări de apă în 
scopuri multiple, deŃinătorul cu orice titlu al barajului, va transmite la instituŃiile abilitate un raport privind prima 
umplere de acumulare realizată prin barajul respectiv. Terenurile destinate amplasării şi dezvoltării industriei 
trebuie să asigure protecŃia populaŃiei contra alunecărilor de teren şi a riscurilor tehnologice. 
 
7. Reglementări pentru zona terenurilor aflate permanent sub ape TH  
 
7.1. Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. ProtecŃia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a 
resurselor de apă sunt acŃiuni de interes general. 
 
7.2. Dreptul de folosinŃă, cât şi obligaŃiile corespunzătoare rezultate din protecŃia şi conservarea resurselor de 
apă vor fi exercitate în conformitate cu Legea 107/8 octombrie 1996. 
 
7.3. Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt 
supuse dispoziŃiilor Legii 107/1996, precum şi prevederilor din ConvenŃiile InternaŃionale din care România este 
parte. 
 
7.4. Sunt, de asemenea, supuse legii şi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu ele şi prin 
care direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităŃii apelor ori regimului de 
curgere al acestora. 
  
7.5. Se recomandă  realizarea de construcŃii şi amenajări de orice fel ce au drept scop limitarea riscurilor 
naturale şi tehnologice şi respectarea tuturor condiŃiilor din acordul de mediu şi de gospodărire a apelor. 
 
8. Reglementari pentru zona de protecŃie a industriei  SPI 
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8.1. LocuinŃele din zona de protecŃie a zonei industriale se pot demola sau pot rămâne. Prin refuncŃionalizare 
vor fi folosite pentru alte activităŃi economice, funcŃiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie şi 
funcŃiuni conexe compatibile cu zona cu care se învecinează. 
 
8.2. DistanŃele minime de protecŃie fata de zona industrială se vor stabili prin  acordul de mediu astfel încât să 
se asigure condiŃiile de protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor mirosurilor şi poluării. 
 
8.3. SuprafaŃa spatiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 
8.4. În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecŃie ale acestora, 
realizarea de spaŃii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităŃii şi punerii în valoare a obiectivelor sau 
ansamblurilor protejate. Realizarea plantaŃiilor de arbori se face la o distanŃă care să nu pună în pericol 
construcŃia protejată, sub aspectul stabilităŃii. 
 
9. Reglementări pentru protecŃia calităŃii apelor, aerului, solului 
 
9.1. ExistenŃa unei strategii de gospodărire a apelor care va reduce posibilele impacte asociate operaŃiunilor de 
minerit şi care să includă: 
- controlul drenajelor care vor capta apa ai cărei parametrii nu au fost semnificativ modificaŃi de activităŃile 
miniere din cadrul zonei industriale; 
- refolosirea şi reciclarea apei tratate şi netratate de pe amplasament pentru a reduce consumul de apă potabilă 
şi descărcarea apei tratate; 
- menŃinerea continuă a controlului balanŃei de apă de pe amplasament pentru a asigura că apa necesară 
dezvoltării Proiectului este disponibilă şi suficientă, prevenind în acelaşi timp creşterea excesivă a apei din 
instalaŃiile de depozitare; 
- rezolvarea protecŃiei aşezărilor umane în condiŃii de calamităŃi naturale, fenomene meteo deosebite şi 
apărarea de riscuri tehnologice.  
 
9.2. Pentru păstrarea calităŃii aerului se vor implementa măsuri de evitare a eliminării emisiilor de particule în 
suspensie, prin: 
- menŃinerea în stare bună de exploatare a suprafeŃelor rutiere; 
- controlul vitezei de deplasare a vehiculelor de transport; 
- selectarea vehiculelor de transport astfel încât să se evite direcŃionarea în jos a sistemelor de eşapament ale 
acestora; 
- minimizarea înălŃimilor de cădere în timpul manevrărilor de materiale; 
- utilizarea de materiale argiloase pentru burarea găurilor de perforare (nu praf de perforare). 
- umezirea corespunzătoare a drumurilor de transport în funcŃie de natura suprafeŃelor şi de receptorii potenŃiali; 
- dotarea sondezelor de puşcare cu sisteme de extragere a prafului şi eliminarea prafului din fronturile de 
puşcare; 
- acoperirea cu sol vegetal şi însămânŃarea porŃiunilor descopertate de teren acolo unde este cazul. 
  
9.3. Măsurile de diminuare a prafului antrenat de vânt, ca şi a eventualelor emisii de praf de pe suprafaŃa iazului 
de decantare, vor fi realizate în principal prin controlul umidităŃii suprafeŃelor sterilelor de procesare, prin 
sistemul de transport al acestora (repoziŃionarea punctelor de descărcare), managementul suprafeŃei iazului de 
decantare şi umezirea după necesităŃi (de exemplu, în condiŃii meteorologice potrivnice) utilizând apa din iaz. 
 
Se recomandă: 
-  punerea la punct a modalităŃii de asigurare a necesarului de apă pentru stingerea incendiilor; 
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-  să se realizeze construcŃii şi amenajări de orice fel ce au drept scop limitarea riscurilor naturale şi tehnologice 
(lucrări hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea viiturilor, lucrări de combatere a eroziunii de adâncime) şi 
orice fel de construcŃii şi amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 şi a normelor şi prescripŃiilor 
specifice pe terenurile expuse la umezire, macroporice, în zonele de frig, cu pânză freatică agresivă. 
 
 
UNITATEA TERITORIALĂ  DE REFERINłĂ - UTR 2 - unitatea administrativ - teritorială Roşia Montană 
FUNCłIUNEA DE BAZĂ - ZONĂ  DE PROTECłIE A ZONEI INDUSTRIALE, CU FUNCłIUNI COMPATIBILE 
CU ZONA INDUSTRIALĂ  
 
1. GeneralităŃi 
 
1.1.Tipurile de zone şi subzone funcŃionale 
I ZONA INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele:  
• I2 - 2 cariere de exploatare 
• D4 -  cariere de anrocamente 
D ZONA DE DEPOZITE 
Cu subzonele:   
• D1 – barajul şi lacul Cetate  
• D3 – stivă (haldă) de sol vegetal  
TE ZONA DE TERENURI TEHNICO – EDILITARE 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONA ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONA DE PROTECłIE A INDUSTRIEI  
GC  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
ZPI      ZONE MONUMENTE ISTORICE SITUATE ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE 
ZPA     SITURI ARHEOLOGICE - VALOARE DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECłIE. 
 
1.2. FuncŃiunea dominantă a zonei 
ZONĂ  DE PROTECłIE A ZONEI INDUSTRIALE, CU FUNCłIUNI COMPATIBILE CU ZONA INDUSTRIALĂ 
 
1.3. FuncŃiunile complementare admise zonei 
COMPATIBILE CU FUNCłIUNEA DE BAZĂ 
 
2. Utilizare funcŃională 
 

LocuinŃele din zona de protecŃie a zonei industriale se pot demola sau pot rămâne. LocuinŃele existente pot 
păstra funcŃiunea de locuire sau, prin refuncŃionalizare vor putea fi folosite pentru alte activităŃi economice, 
funcŃiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie şi funcŃiuni conexe compatibile cu zona cu care 
se învecinează, de deservire a UTR1 ŞI UTR3. 
 
2.1. Utilizări permise 
Se permit funcŃiuni conexe zonei industriale UTR1, lucrări de echipare tehnico – edilitară şi infrastructură, 
precum şi funcŃiuni compatibile cu zona protejată UTR3. 
 
2.2. Utilizări permise cu condiŃii  
Sunt permise lucrări inginereşti necesare protecŃiei perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de cursuri de 
apa, consolidări de maluri, baraje. Se va întocmi studiu de impact aprobat conform legii, pentru următoarea 
etapă, de autorizare şi punere în funcŃiune. 
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Autorizarea construcŃiilor, care prin natura şi destinaŃia lor pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza 
unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. 
 
2.3. InterdicŃii temporare 
Emiterea autorizaŃiei de construire cu privire la terenurile cu patrimoniu arheologic reperat se va face numai 
după redarea acestor terenuri activităŃilor umane curente.   
  
2.4. InterdicŃii permanente 
Sunt interzise construcŃiile şi amenajările care nu îndeplinesc condiŃiile de realizare şi funcŃionare conform 
cerinŃelor din acordul de mediu, care prezintă riscuri tehnologice grave precum şi cele care pot afecta într-un 
grad ridicat factorii de mediu prin poluare, depăşind limitele stabilite prin lege.  
 
3. CondiŃii de amplasare şi conformare a construcŃiilor  
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii  
Clădirile vor fi amplasate astfel încât să fie asigurată siguranŃa în exploatare. 
DistanŃele minime de protecŃie se stabilesc prin acordul de mediu astfel încât să se asigure condiŃiile de 
protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor mirosurilor şi poluării. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
Accesele carosabile se vor amenaja corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 
 
Reglementări pentru căi  de comunicaŃie rutieră  C, Cr  
 
3.2.1. Prin amplasare şi funcŃionare construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere în 
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
3.2.2. Se recomandă amplasarea unităŃilor de transporturi în zona unităŃilor de producŃie. 
 
3.2.3. Se interzice a se realiza orice construcŃie, care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare, impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. 
Acestea vor fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului cu excepŃia celor care le deservesc. 
  
3.2.4. Se va respecta zona de protecŃie pe care o are drumul judeŃean conform legii. 
 
3.2.5. Se va permite realizarea de noi căi de comunicaŃie pentru zonele introduse în perimetrul intravilan, ca 
atare se permite realizarea de: 
- căi de comunicaŃie rutieră;  
- unităŃi ale întreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale; 
- parcaje publice. 
 
3.2.6. Toate construcŃiile şi amenajările amplasate în zonele de protecŃie ale drumurilor vor respecta prescripŃiile 
tehnice şi reglementările urbanistice privind funcŃionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi 
estetică. 
 
3.2.7. Prin amplasare şi funcŃionare construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere în 
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
3.2.8. Se interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de reclamă publicitară fără acordul 
administratorului drumului. 
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3.2.9. SpaŃiile care constituie zone de siguranŃă ale drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt cuprinse de la 
limita exterioară a amprizei drumului până la 1,50 m de la marginea exterioară a şanŃurilor, la drumurile situate 
la nivelul terenului, 2 m de la piciorul taluzurilor pentru drumurile în rambleu, 3 m de la marginea de sus a 
taluzului pentru drumurile în debleu cu înălŃimea până la 5 m inclusiv, şi 5 m de la marginea de sus a taluzului 
pentru drumurile în debleu cu înălŃimea mai mare de 5 m. 
 
3.2.10. Drumurile publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, dacă legea 
nu dispune altfel. 
 
3.2.11. Pentru căile de comunicaŃie rutiere înălŃimea construcŃiilor aferente va fi de maximum 10 m, iar în zonele 
de activităŃi până la 15 m. 
 
3.2.12. Se recomandă ca organizarea incintelor să Ńină seama de imaginea prezentată către căile de circulaŃie 
rutieră. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară  
 
Reglementări terenuri pentru reŃele tehnico edilitare TE 
  
3.3.1. Se pot autoriza orice construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu 
capacitate corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanŃare asigurate de 
administraŃia publică, de investitorii interesaŃi sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 
 
3.3.2. Se recomandă ca sursele, construcŃiile şi instalaŃiile centrale de alimentare cu apă potabilă, precum şi 
reŃelele de distribuŃie să fie protejate prin instituirea zonelor de protecŃie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricŃie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaŃii şi legături ale reŃelei de apă 
potabilă şi reŃelei de apă destinate altor scopuri. 
 
3.3.3. În situaŃia existenŃei de reŃele de apă nepotabilă (industriale), acestea vor fi marcate vizibil conform 
standardului pentru a avertiza populaŃia în vederea evitării consumării acestei ape ca apă potabilă. 
 
3.3.4. Buna funcŃionare a instalaŃiilor locale de alimentare cu apă se asigură de către deŃinători prin instituirea 
perimetrelor de protecŃie sanitară şi amenajare igienică după cum urmează: 
- amplasarea în amonte de orice sursă poluantă; 
- împrejmuirea pe o rază de 3 m; 
- taluzarea terenului din jur în pantă (4-5 cm la metru) spre exterior şi impermeabilizare (betonare); 
- impermeabilizarea pereŃilor pentru împiedicarea infiltraŃiilor laterale.  
 
3.3.5. DeŃinătorii de instalaŃii de alimentare cu apă potabilă au obligaŃia să asigure prin mijloace proprii 
monitorizarea calităŃii apei şi să o distribuie numai dacă ea îndeplineşte condiŃiile de calitate stabilită. 
 
3.3.6. Toate etapele procesului de tratare a apei vor fi respectate conform condiŃiilor de autorizare sanitară 
interzicându-se orice modificare sau omisiune. 
 
3.3.7. Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃea de canalizare a apelor uzate. 
 
3.3.8. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
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Racordarea la reŃele tehnico-edilitare existente 
 
3.3.9. Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi 
consumatori la reŃele existente de apă, canalizare şi energie electrică. 
 
Realizarea de reŃele tehnico-edilitare 
 
3.3.10. Se va face numai în cazul în care din corelarea cu celelalte reguli de bază rezultă că există condiŃii de 
echipare edilitară necesară. 
 
Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare 

 
3.3.11. ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt proprietate 
publică a comunei, dacă legea nu dispune altfel. 
 
3.3.12. ReŃelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaŃii sunt proprietate publică a statului, dacă 
legea nu dispune altfel. 
 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii  
 
3.4.1.Toate construcŃiile şi amenajările necesare se vor realiza în limita teritoriului conform propunerilor din PUZ, 
cu rezolvarea regimului juridic conform prevederilor legale. 
 
3.4.2. Procent maxim de ocupare a terenului    (POT – %mp AC/ mp teren)  
- POT maxim = 60 %  
 
3.4.3. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT – mp AD / mp teren) 
- CUT maxim = 0,6  
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spaŃii verzi şi împrejmuiri. 
 
3.5.1.Se vor menŃine toate spaŃiile plantate existente acolo unde este posibil.  
 
3.5.2.Se vor planta toate zonele libere de construcŃii şi echipamente, în funcŃie de stadiul de dezvoltare a 
proiectului industrial. 
 
3.5.3. SuprafaŃa spatiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 
3.5.4. În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecŃie ale acestora, 
realizarea de spaŃii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităŃii şi punerii în valoare a obiectivelor sau 
ansamblurilor protejate. Realizarea plantaŃiilor de arbori se face la o distanŃă care să nu pună în pericol 
construcŃia protejată, sub aspectul stabilităŃii. 
 
4. Reglementări pentru zone protejate Zp 
 
ZPI - MONUMENTE CLASATE SITUATE ÎN AFARA ZONEI ISTORICE CENTRALE ROŞIA MONTANĂ 
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4.1. Pentru M1. – Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 11741 
(cod LMI 2004: AB-II-m-B-00269; Legea 5/2000 (PATN) – SecŃiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, 
Cap. 20) – zona de protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare, 
desfiinŃare până la stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art.9 şi art. 46 din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice.  
 
4.2. Pentru M2 - Casa parohială ortodoxă, 137, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, sec. XIX (cod LMI 
2004: AB-II-m-B-00271; Legea 5/2000 (PATN) – SecŃiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 20) 
– zona de protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, cu modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare, desfiinŃare, 
până la stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art.9 şi art. 46 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
4.3. Pentru M3 - Casa cu spaŃiu comercial, azi primărie, 184, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1935 
(cod LMI 2004: AB-II-m-B-00272; Legea 5/2000 (PATN) – SecŃiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, 
Cap. 20) – zona de protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, desfiinŃare, 
strămutare până la stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art. 9 şi art. 46 din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
4.4. Pentru M4 - Casa 185, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1918? (cod LMI 2004: AB-II-m-B-
00273; Legea 5/2000 (PATN) – SecŃiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 20) – zona de 
protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare, desfiinŃare până la 
stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art. 9 şi art. 46 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
4.5. Pentru M5 - Casa 186, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1880-1915 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-
00274; Legea 5/2000 (PATN) – SecŃiunea a III-a, anexa III/I/1/m; PATJ – volumul IV, Cap. 20) – zona de 
protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare, desfiinŃare până la 
stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art. 9 şi art. 46 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.  
  
4.6. Pentru M6 - Casa 191, sat Roşia Montană, comuna Roşia Montană, 1900-1940 (cod LMI 2004: AB-II-m-B-
00275; Legea 5/2000 (PATN) – SecŃiunea a III-a, anexa III/I/1/m;  PATJ – volumul IV, Cap. 20) – zona de 
protecŃie este instituită conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 
modificările şi completările ulterioare; se instituie interdicŃie de construire, strămutare, desfiinŃare până la 
stabilirea zonei de protecŃie a acestuia, potrivit art. 9 şi art. 46 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
4.7. Se vor institui, în urma elaborării şi aprobării unor documente de urbanism de tip PUZCP zone de protecŃie, 
în conformitate cu prevederile legale.  
 
ZPA- SITURI ARHEOLOGICE 
incluse în lista monumentelor istorice 2004 aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314 din 8 
iulie 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute 
(cu modificările şi completările ulterioare), respectiv prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2182 din 1 iulie 
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2005 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 – modificări şi completări – şi a Listei monumentelor 
istorice 2004 – monumente dispărute – modificări şi completări 
 
4.8. Pentru situl arheologic A1. Aşezare romană de la Alburnus Maior, zona Orlea, sat Roşia Montană, comuna 
Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.01; Legea 5/2000 (PATN) - SecŃiunea a III-a, 
anexa nr. III/I/1/I; PATJ - Volumul IV, Cap.20) – Se instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la 
obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 
privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu 
modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.9. Pentru situl arheologic A2. Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea, sat Roşia 
Montană, comuna Roşia Montană, epoca romană (cod LMI 2004: AB-I-m-A-00065.02; Legea 5/2000 (PATN) - 
SecŃiunea a III-a, anexa nr. III/I/1/I; PATJ - Volumul IV, Cap.20) – Se instituie interdicŃie de construire şi/sau 
desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, conform OrdonanŃei 
Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului arheologic, art.5, 
alin. (2) si (3).  
 
SITURILE ARHEOLOGICE identificate in conformitate cu repertoriul arheologic national (http://ran.cimec.ro/): 
 
4.10. Pentru situl arheologic Situl arheologic de la Roşia Montană - "Orlea - teren Gh. Marc", (Piciorag), la NE 
de biserica ortodoxă din Balmoşeşti, la cca 300 m SV de Tăul Secuilor, versantul drept al Văii Roşiei (cod RAN  
6770.03) -  Se instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare 
de sarcina arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – 
Protejarea patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.11. Pentru situl arheologic Exploatarea minieră romană de la Alburnus Maior, masivul Orlea (cod RAN 
6770.08) - 
Se instituie interdicŃie de construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina 
arheologică, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.12. Pentru situl arheologic Necropola romană de la Roşia Montană - Orlea - "Tăul Secuilor", la N de drumul 
comunal, la E de pârâul Porcului şi la SV de Tăul Secuilor (cod RAN 6770.02) - Se instituie interdicŃie de 
construire şi/sau desfiinŃare, până la obŃinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, conform 
OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea patrimoniului 
arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.13. Pentru situl arheologic Situl arheologic de la Alburnus Maior – Jig (cod RAN 6770.14) - Se instituie 
interdicŃie de construire şi/sau desfiintare, pină la obtinerea certificatului de descărcare de sarcina arheologică, 
conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naŃional (cu modificările şi completările ulterioare), cap II – Protejarea 
patrimoniului arheologic, art.5, alin. (2) si (3).  
 
4.14. Emiterea autorizaŃiei pentru executarea lucrărilor de construire se va face numai după redarea terenurilor 
respective activităŃilor umane curente, conform OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului 
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional.  
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5. Reglementări pentru zona terenurilor aflate permanent sub ape TH  
 
5.1. Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. ProtecŃia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a 
resurselor de apă sunt acŃiuni de interes general. 
 
5.2. Dreptul de folosinŃă, cât şi obligaŃiile corespunzătoare rezultate din protecŃia şi conservarea resurselor de 
apă, vor fi exercitate în conformitate cu Legea 107/8 octombrie 1996. 
 
5.3. Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt 
supuse dispoziŃiilor Legii 1071996, precum şi prevederilor din ConvenŃiile InternaŃionale din care România este 
parte. 
  
5.4. Sunt, de asemenea, supuse legii şi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu ele şi prin 
care direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităŃii apelor ori regimului de 
curgere al acestora. 
 
6.  Reglementari pentru zona de protecŃie a industriei  SPI 
 
6.1. LocuinŃele din  zona de protecŃie a zonei industriale se pot demola sau pot rămâne. LocuinŃele existente pot 
păstra funcŃiunea de locuire sau prin refuncŃionalizare vor putea fi folosite pentru alte activităŃi economice, 
funcŃiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie şi funcŃiuni conexe compatibile cu zona cu care 
se învecinează, de deservire a UTR1 şi UTR3. 
 
6.2. DistanŃele minime de protecŃie faŃă de zona industrială se vor stabili prin acordul de mediu astfel încât să se 
asigure condiŃiile de protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor mirosurilor şi poluării. 
 
6.3. SuprafaŃa spaŃiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 
6.4. În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecŃie ale acestora, 
realizarea de spaŃii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităŃii şi punerii în valoare a obiectivelor sau 
ansamblurilor protejate. Realizarea plantaŃiilor de arbori se face la o distanŃă care să nu pună în pericol 
construcŃia protejată, sub aspectul stabilităŃii. 
  
7. Reglementări pentru gospodărie comunală 
  
7.1. DesfiinŃarea sau schimbarea unui cimitir se face numai după 30 de ani de la ultima înhumare şi după 
strămutarea tuturor osemintelor. DesfiinŃarea cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul 
I.P.S.M.P. JudeŃean. 
 
7.2. DistanŃele minime de protecŃie sanitară recomandate între zonele protejate şi cimitire 50 m. 
 
7.3. Pentru construcŃiile din gospodăria comunală vor fi prevăzute spaŃii verzi şi aliniamente cu rol de protecŃie. 
 
7.4. Pentru cimitire spaŃiile verzi vor fi amenajate în cadru delimitat de împrejmuire. 
 
7.5. Amenajarea spaŃiilor plantate se va face pe principii ecologice prin recurgerea la vegetaŃia perenă spontană 
pentru asigurarea în viitor a unor costuri de întreŃinere reduse şi pentru a favoriza ecosistemele locale. 
 
7.6. Împrejmuiri necesare pentru separarea unor servicii funcŃionale, asigurarea protecŃiei vizuale. 
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7.7. Gardurile dintre proprietăŃi se recomandă să fie de 0.40 m – 1.80 m înălŃime. 
 
 
UNITATEA TERITORIALĂ  DE REFERINłĂ - UTR 3, - unitatea administrativ – teritorială Roşia Montană 
ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE DE PATRIMONIU DIN LOCALITATEA ROŞIA MONTANĂ,   
CU POSIBILTĂłI DE INTERVENłIE LA VALORILE DE PATRIMONIU  
 
 
 ZP- I  REZERVAłIE DE ARHITECTURA SI URBANISM 
Caracterul zonei: zona de protecŃie a patrimoniului naŃional şi local cu permisivitate redusă de intervenŃie,  
 
ZP – II ZONA DE PROTECłIE A ZONEI PROTEJATE CU ORGANIZARE URBANISTICĂ PEISAGERĂ 

Caracterul zonei: aceasta zonă va avea rol de protecŃie fonică şi vizuală şi va urmări asigurarea unei 
distanŃe de minim 100 de metri de la conturul ariei protejate, iar în zonele unde nu se poate asigura această 
distanŃă vor fi luate măsuri speciale de protecŃie care vor face obiectul unor proiecte de specialitate. 

 
ZP – III SPAłII ÎN INTERIORUL CĂRORA VOR FI STRĂMUTATE CONSTRUCłII VALOROASE 

IDENTIFICATE ÎN ANALIZELE STUDIILOR REALIZATE PENTRU COMPLETAREA 
DOCUMENTAłIEI PUG; STRĂMUTĂRILE VOR FI INSOłITE DE PUD-URI CARE SA CREEZE 
CONDIłII DE AMPLASAMENT ŞI VECINĂTATE ASEMĂNĂTOARE CELOR ORIGINARE. 

Caracterul zonei: această zonă va avea un statut special de reprezentativitate a caracterului local 
arhitectural, prin realizarea strămutării construcŃiilor valoroase identificate în satele înconjurătoare, 
strămutare ce se va realiza pe parcele mari libere. 

 UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
 L - ZONĂ REZIDENłIALĂ cu clădiri P, P + 1 

IS - ZONĂ PENTRU INSTITUłII ŞI SERVICII  
C - ZONĂ CĂI DE COMUNICAłIE ŞI CONSTRUCłIILE AFERENTE 

 Cu subzona: 
• Cr – zona căi de comunicaŃie rutiere. 
SPI - ZONĂ DE PROTECłIE INDUSTRIE 
SP - ZONĂ –SPAłII VERZI AGREMENT,  PERDELE DE PROTECłIE  

 Cu subzona: 
• Spt - zona de agrement, turism; 
GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Cu subzona: 
• GC – cimitire; 
TE - ZONA CU ECHIPARE TEHNICO – EDILITARĂ 
TH - TERENURI AFLATE ÎN PERMANENłA SUB APE 

 
 
PRESCRIPłII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂłI TERITORIALE DE REFERINłĂ 
 
 ZP – I  ZONA PROTEJATĂ CU VALORI DE PATRIMONIU 
 
1. GENERALITĂłI 
 

Teritoriu cuprins în partea estică a localităŃii Roşia Montană, se întinde până la limitele de Nord, Est şi 
Sud ale aşezării, fiind organizat în jurul mai multor poli secundari plasaŃi pe traseele drumurilor ce leagă Roşia 
Montană cu satele învecinate. 
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Atestată pentru prima dată documentar în 1592, localitatea Roşia Montană (denumita Verespatak), era 
subordonată administrativ Abrudului şi avea caracter de zona minieră.  

 
1.1. Tipurile de subzone funcŃionale 

Subzonele cuprind atât construcŃii grupate în front închis, cât şi fronturi semi-închise cu densităŃi ridicate 
şi construcŃii grupate în nuclee mici înconjurate de spaŃiu public vernacular, sau construcŃii dispersate aleatoriu, 
fără să respecte o formă de grupare sau aliniere afară de spaŃiul public. CondiŃiile legate de relief şi, evident, de 
cursul pârâului Roşia, determină relaŃia dintre spaŃiul construit şi spaŃiul liber, cât şi realizarea reŃelei de drumuri 
şi modul de amplasare a construcŃiilor în raport cu spaŃiul neconstruit public şi privat.  

Conturul zonei protejate urmăreşte limita de proprietate a parcelelor construcŃiilor după cum urmează:  
Nord: 343, 373, 378, 383, 384A, 384B, 405, 406, 407, 408, 409, 512, 507, 446, 441, 440, 438, 439. 
Est: 439, 451. 
Sud: 451, 452, 504, 526, 528, biserica unitariană şi cimitirul, 541, biserica romano-catolică şi cimitirul. 
Vest: cimitirul romano-catolic, 301, 302, 305, 307, 308, 333, 332, 334, 341, 342, 343. 

Caracterul zonei: ZONA DE PROTECłIE A PATRIMONIULUI NAłIONAL ŞI LOCAL CU PERMISIVITATE 
REDUSĂ DE INTERVENłIE 
 
1.2. FuncŃiunea predominanta: dotări de interes local şi zonal. 
 
1.3. FuncŃiuni complementare: locuinŃe, comerŃ, alimentaŃie publică, prestări servicii. 
 
2. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 
 
2.1.  Utilizări admise 
Sunt admise următoarele utilizări:  

- dotări publice de interes general,  
- administraŃie,  
- comerŃ şi alimentaŃie publică adecvate zonei centrale şi protejate, cu atractivitate ridicată 

pentru public (locuitori şi turişti),  
- servicii profesionale (mica industrie, prestări servicii),  
- locuinŃe individuale,  
- sedii, reprezentanŃe şi birouri ale unor agenŃi economici,  
- parcaje,  
- spaŃii verzi,  
- dotări aferente locuinŃelor. 

Se vor menŃine de preferinŃă actualele utilizări publice ale clădirilor şi, în special, acele utilizări care păstrează 
până în prezent destinaŃia iniŃială a clădirilor. 
 
2.2. Utilizări admise cu condiŃii 

- adăposturi pentru animale şi anexe gospodăreşti (capacitate maxima: 3 bovine, 2 cabaline, 
10 ovine, 3 porcine, 30 păsări) 

Se recomandă tratarea arhitecturală a spaŃiilor pentru a nu impieta asupra activităŃilor din zona centrală.  
 
2.3. Utilizări interzise 

- orice funcŃiuni incompatibile cu statutul de zona protejată,  
- construcŃii cu multe niveluri,  
- construcŃii provizorii de orice natură,  
- activităŃi productive şi servicii poluante,  
- depozitare de deşeuri,  
- platforme de precolectare,  
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- depozite de materiale refolosibile,  
- semnale şi afişaje urbane neadecvate (şi fără aprobarea administraŃiei publice locale),  
- adăposturi pentru animale neechipate corespunzător. 

 
3. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 
3.1. Caracteristici ale parcelelor (suprafeŃe, forme, dimensiuni) 

- se recomandă menŃinerea parcelarului existent, evitarea comasărilor, sau subîmpărŃirilor 
- în cazul locuinŃelor individuale frontul la stradă minim 12 metri 
- suprafaŃa 200 mp (minim) pentru clădiri înşiruite 
- suprafaŃa 400 mp (minim) pentru clădiri izolate 
- adâncimea parcelei minim 20 de metri 
- dotările de interes public vor avea caracteristicile parcelelor precizate prin P.U.D. elaborat 

pentru obiectivul respectiv cu respectarea prevederilor de aprobare şi avizare 
 
3.2. Amplasarea clădirilor faŃă de aliniament 

- se va respecta aliniamentul existent 
 
3.3. Amplasarea clădirilor faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

- se menŃine neschimbată situaŃia existentă; orice modificare va constitui obiectul unei 
documentaŃii care va fi supusă avizărilor impuse de lege 

- distanŃa minimă faŃă de limitele laterale va fi de 1,9 metri şi 3,0 metri faŃă de limita 
posterioară 

- amplasarea unor construcŃii izolate sau cuplate se va face în aşa fel încât să permită 
accesul auto în interiorul parcelei 

- distanŃa dintre doua clădiri învecinate va fi cel puŃin egală cu înălŃimea celei mai înalte. 
 
3.4. Amplasarea clădirilor unele faŃă de altele pe aceiaşi parcelă 

- se vor degaja curŃile de construcŃiile parazitare, insalubre sau cele cu caracter provizoriu şi 
se vor amenaja pentru acces pompieri (distanŃa minima 3,8 metri)  

- distanŃa minimă dintre anexele poluante şi locuinŃe sau construcŃii de interes public va fi de 
minimum 15 metri. 

 
3.5. CirculaŃii şi accese 

- se vor prevedea accese directe din drumul public conform anexei 4 din RGU  
- accesul la instituŃiile publice se va conforma pentru persoane cu handicap. 

 
3.6. StaŃionarea autovehiculelor (parcaje) 

- vor fi prevăzute prin PUD parcaje în cadrul parcelelor rezervate fiecărui obiectiv cu 
respectarea prevederilor anexei 5 a RGU 

 
3.7. ÎnălŃimea maximă admisibilă a clădirilor 

- înălŃimea totală a construcŃiilor în zona este de 10,5 metri 
- înălŃimea la cornişă va fi de maximum 6,5 metri 
- regimul de înălŃime pentru construcŃii noi va fi de maximum P+1+M 

 
3.8. Aspectul exterior al clădirilor 

- orice intervenŃii asupra clădirilor necesită documentaŃii de specialitate, avizate conform 
legii; acestea vor trebui să respecte principiile de restaurare în care documentul istoric 
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trebuie să stea la baza soluŃiilor adoptate, conservarea, respectarea autenticităŃii de 
imagine şi de substanŃă să fie cea care să predomine în cazul oricărei intervenŃii 

- se recomandă folosirea materialelor specifice zonei: piatra, lemn, materiale ceramice 
 
3.9. CondiŃii de echipare edilitară 

- toate construcŃiile vor fi racordate la reŃelele edilitare publice în momentul realizării acestora 
- lucrările de canalizare se vor realiza concomitent cu cele de alimentare cu apă 

 
3.10. SpaŃii libere şi spaŃii plantate 

- se va menŃine aspectul peisagistic adecvat al curŃilor 
- construcŃiile vor respecta prescripŃiile din anexa 6 a RGU (minimum 15% spaŃiu verde în 

incintele dotărilor publice şi plantaŃii de aliniament în frontul străzilor principale, precum şi 
perimetral incintelor de dotări) 

 
3.11. Împrejmuiri 

- lucrările vor constitui obiectul unei documentaŃii care va fi supusă avizărilor impuse de lege. 
 
POSIBILITĂłI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
 
3.12. Procent maxim de ocupare a terenului (POT – %mp AC/ mp teren)  

- POT maxim = 60 % (pentru proprietăŃi cu front la piaŃă) 
- POT maxim = 30 % (pentru celelalte proprietăŃi) 

 
3.13. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT – mp AD / mp teren) 

- CUT maxim =    1 (pentru proprietăŃi cu front la piaŃă) 
- CUT maxim = 0,6 (pentru celelalte proprietăŃi) 

 
 
ZP – II - ZONA  DE PROTECłIE FONICĂ ŞI VIZUALĂ A ZONEI PROTEJATE  
 
1. GENERALITĂłI 
 
1.1. Caracterul zonei: ACEASTĂ ZONĂ VA AVEA ROL DE PROTECłIE FONICĂ ŞI VIZUALĂ ŞI VA URMĂRI 

ASIGURAREA UNEI DISTANłE DE MINIM 100 DE METRI DE LA CONTURUL ARIEI PROTEJATE, IAR 
ÎN ZONELE UNDE NU SE POATE ASIGURA ACEASTĂ DISTANłA VOR FI LUATE MĂSURI SPECIALE 
DE PROTECłIE CARE VOR FACE OBIECTUL UNOR PROIECTE DE SPECIALITATE. 

Organizarea urbanistică va fi peisagistică cu diferenŃieri de vegetaŃie şi plantaŃii perimetrale unde este cazul 
urmărind trama stradală existentă. 
1.2.FuncŃiunea dominantă: ZP II – spaŃii verzi, agrement, agricultura (fâneaŃă). 
 
2. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 
 
2.1. Utilizări admise 

Sunt admise următoarele utilizări:  
- plantaŃii, circulaŃie pietonală 
- construcŃii existente 

Se vor menŃine de preferinŃă actualele utilizări publice ale clădirilor şi, în special, acele utilizări care 
păstrează până în prezent destinaŃia iniŃială a clădirilor. 
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2.2. Utilizări admise cu condiŃii 

- construcŃii provizorii pentru manifestări cultural artistice 
 
2.3. Utilizări interzise 

- dotări majore,  
- activităŃi economice,  
- circulaŃie auto, 
- parcări 

 
3. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 
3.1.. ÎnălŃimea maximă admisibilă a clădirilor 

- se permite realizarea construcŃiilor cu maximum un nivel  
 
 
ZP – III ZONA  DE PROTECłIE A VALORILOR DE PATRIMONIU  
 

1. GENERALITĂłI 
 
1.1. Caracterul zonei: ACEASTĂ ZONĂ VA AVEA UN STATUT SPECIAL DE REPREZENTATIVITATE A 
CARACTERULUI LOCAL ARHITECTURAL, PRIN REALIZAREA STRĂMUTĂRII CONSTRUCłIILOR 
VALOROASE IDENTIFICATE ÎN SATELE ÎNCONJURATOARE, STRĂMUTARE CE SE VA REALIZA PE 
PARCELE MARI LIBERE. 
 
1.2. FuncŃiunea dominantă: locuinŃe. 
 
1.3. FuncŃiuni complementare: comerŃ, alimentaŃie publică, prestări servicii, culte. 
 
2. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 
 
2.1. Utilizări admise 

Sunt admise următoarele utilizări:  
- dotări publice de interes general,  
- administraŃie,  
- comerŃ şi alimentaŃie publică adecvate zonei centrale şi protejate, servicii profesionale 

(mica industrie, prestări servicii),  
- locuinŃe individuale,  
- sedii, reprezentanŃe şi birouri ale unor agenŃi economici,  
- parcaje,  
- spaŃii verzi,  
- dotări aferente locuinŃelor. 

 
2.2. Utilizări admise cu condiŃii 

- anexe gospodăreşti  
- dotări aferente locuinŃelor 
- piaŃa agro-alimentară 

Se recomandă tratarea arhitecturală a spaŃiilor pentru a nu impieta asupra activităŃilor din zonele 
adiacente.  
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2.3. Utilizări interzise 

- orice funcŃiuni incompatibile cu statutul de zona protejată,  
- construcŃii cu multe niveluri,  
- construcŃii provizorii de orice natură,  
- activităŃi productive si servicii poluante,  
- depozitare de deşeuri,  
- platforme de precolectare,  
- depozite de materiale refolosibile,  
- semnale şi afişaje urbane neadecvate (şi fără aprobarea administraŃiei publice locale),  
- adăposturi pentru animale neechipate corespunzător 

 
3. CONDIłII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
 
3.1.. Caracteristici ale parcelelor (suprafeŃe, forme, dimensiuni) 

- se recomandă menŃinerea parcelarului existent, divizarea parcelelor putând să se realizeze 
pe baza unor PUD-uri cu condiŃia adoptării soluŃiilor de echipare colectivă, care să respecte 
normele legale de igienă şi protecŃia mediului 

- în cazul locuinŃelor individuale, frontul la stradă minim 12 metri 
- suprafaŃa 500 mp (minim) pentru locuinŃe 
- adâncimea parcelei maxim 60 de metri 
- sunt considerate construibile numai parcelele care au minim 300 mp. 
- dotările de interes public vor avea caracteristicile parcelelor precizate prin P.U.D. elaborat 

pentru obiectivul respectiv cu respectarea prevederilor de aprobare si avizare 
 
3.2. Amplasarea clădirilor faŃă de aliniament 

- se va respecta aliniamentul existent în zonă (parcele limitrofe) 
 
3.3. Amplasarea clădirilor faŃă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

- se menŃine neschimbată situaŃia existentă; orice modificare va constitui obiectul unei 
documentaŃii care va fi supusă avizărilor impuse de lege 

- distanŃa minimă faŃă de limitele laterale va fi de 1,9 metri şi 3,0 metri faŃă de limita 
posterioară 

- amplasarea unor construcŃii izolate sau cuplate se va face în aşa fel încât să permită 
accesul auto în interiorul parcelei 

- distanŃa dintre două clădiri învecinate va fi cel puŃin egală cu înălŃimea celei mai înalte 
 
3.4. Amplasarea clădirilor unele faŃa de altele pe aceeaşi parcelă 

- distanŃa minimă dintre anexele poluante şi locuinŃe sau construcŃii de interes public va fi de 
minimum 15 metri 

- se vor degaja curŃile de construcŃiile parazitare, insalubre sau cele cu caracter provizoriu şi 
se vor amenaja pentru acces pompieri (distanŃa minima 3,8 metri)  

- anexele gospodăreşti vor fi amplasate în partea posterioară a parcelei cu excepŃia 
gospodăriilor valoroase existente 

 
3.5. CirculaŃii şi accese 

- se vor prevedea accese directe din drumul public conform anexei 4 din R.G.U.  
- accesul la instituŃiile publice se va conforma pentru persoane cu handicap 
- fundăturile vor fi prevăzute cu spaŃii de întoarcere 
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3.6. StaŃionarea autovehiculelor (parcaje) 
- vor fi prevăzute prin PUD parcaje în cadrul parcelelor rezervate fiecărui obiectiv cu 

respectarea prevederilor anexei 5 a RGU 
 
3.7. ÎnălŃimea maximă admisibilă a clădirilor 

- înălŃimea la cornişă va fi de maximum 8 metri 
- regimul de înălŃime pentru construcŃii noi va fi de maximum P+1+M 

 
3.8. Aspectul exterior al clădirilor 

- orice intervenŃii asupra clădirilor necesită documentaŃii de specialitate, avizate conform 
legii; acestea vor trebui să respecte principiile de restaurare în care documentul istoric 
trebuie să stea la baza soluŃiilor adoptate, conservarea, respectarea autenticităŃii de 
imagine şi de substanŃă să fie cea care să predomine în cazul oricărei intervenŃii 

- se recomandă folosirea materialelor specifice zonei: piatră, lemn, materiale ceramice 
 
3.9. CondiŃii de echipare edilitară 

- toate construcŃiile vor fi racordate la reŃelele edilitare publice în momentul realizării acestora 
- lucrările de canalizare se vor realiza concomitent cu cele de alimentare cu apă 

 
3.10. SpaŃii libere şi spaŃii plantate 

- se va menŃine aspectul peisagistic adecvat al curŃilor 
- construcŃiile vor respecta prescripŃiile din anexa 6 a RGU (minimum 15% spaŃiu verde în 

incintele dotărilor publice, şi plantaŃii de aliniament în frontul străzilor principale precum şi 
perimetral incintelor de dotări) 

 
3.11. Împrejmuiri 

- lucrările vor constitui obiectul unei documentaŃii care va fi supusă avizărilor impuse de lege. 
 
POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 
 
3.12. Procent maxim de ocupare a terenului (POT – %mp AC/ mp teren)  

- POT maxim = 55 % (pentru dotări si dotări de interes public) 
- POT maxim = 25 % (pentru locuinŃe) 

 
3.13. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT – mp AD / mp teren) 

- CUT maxim =    2 (pentru dotări si dotări de interes public) 
- CUT maxim = 0,6 (pentru locuinŃe) 

 
REGLEMENTĂRI PENTRU ZONE CU VALOARE PEISAGISTICĂ ŞI ZONE NATURALE PROTEJATE   

 
1. GENERALITĂłI 
 
Zone de categoria A - monumente de valoare naŃională excepŃională, reprezentative pe plan universal 

pentru civilizaŃia României, în această categorie Conform Legii 5/2002000 privind aprobarea PATN – SecŃiunea 
III-a –Zonele  protejate: 

• 2. 8. Piatra Despicată         0,20 ha 
Conform prevederilor Planului Urbanistic General-Roşia Montană, acest monument va fi relocat în 

cadrul UTR 3, ulterior satisfacerii tuturor cerintelor legale cu privire la acest tip de procedură. 
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2. UTILIZARE FUNCłIONALĂ 
 
2.1. Utilizări permise  

 Lucrări de utilitate publică de interes naŃional sau local autorizate în cazuri excepŃionale în condiŃiile 
Legii nr.18/1991, ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 
 

2.2. Utilizări permise cu condiŃii 
  În zonele naturale protejate de interes naŃional delimitate prin studii de specialitate şi documentaŃii de 
urbanism, prescripŃiile se stabilesc, în funcŃie de regimul de protecŃie, de tipurile de activităŃi admise în mod 
tradiŃional. 
 

2.3. Utilizări interzise  
ConstrucŃii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim special de protecŃie 

precum şi a zonelor peisagistice cu valoare deosebită. InterdicŃia se poate stabili în urma studiilor de impact în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

AutorităŃile administraŃiei publice locale precum şi persoanele fizice şi juridice răspund pentru 
respectarea regimului de protecŃie specială a zonelor de interes turistic şi de agrement, a ariilor protejate şi a 
monumentelor naturii. Este interzisă amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităŃi cu efecte dăunătoare 
în perimetrul şi în zonele de protecŃie ale monumentelor. 

AutorităŃile administraŃiei publice locale asigură informarea agenŃilor economici şi a turiştilor cu privire la 
existenŃa în zonă a ariilor protejate, la regulile şi restricŃiile stabilite, precum şi la sancŃiunile aplicabile pentru 
nerespectarea acestora.  
Conform PUG al comunei Roşia Montană, se propune un nou amplasament de mutare a Pietrei Despicate în 
zona de protecŃie a monumentelor de arhitectură din unitatea teritoriala 3, UTR3  a localităŃii Roşia Montană 
care va cuprinde, pe lângă valorile de patrimoniu clasificate, amenajarea unei zone de agrement şi turism la 
care va fi inclus un drum turistic care să lege zona protejată cu noile galerii muzeu din zona Cătălina şi Tăul cel 
Mare.  
 

REGLEMENTĂRI PENTRU ZONA PROTEJATĂ ŞI ZONA REZIDENłIALA CU CLĂDIRI P, P+1 
 
1. GENERALITĂłI 
 
Zona protejată cuprinde, pe lângă monumentele de istorie şi arhitectură, o serie de imobile, edificii de 

cult şi gospodării tradiŃionale. Pentru toate imobilele, reabilitarea urbană de ansamblu va fi structurată pe mai 
multe paliere urbanistice şi arhitecturale subliniind elementele definitorii ale structurii, care au Ńinut cont de: 

- parcelare, tramă stradală; 
- valori arhitecturale izolate; 
- valori arhitecturale grupate în organizări cu acelaşi caracter (arhitectura tradiŃională). 
 
1.1. Tipurile de subzone funcŃionale 
Zona existentă cu funcŃiunile sale complementare se va completa cu funcŃiuni compatibile zonei 
protejate care, din punct de vedere economic să intervină în modul de renovare şi reabilitare, în funcŃie 
de folosinŃa pe care o va avea. 

 În paralel cu acŃiunile de conservare şi revitalizare, se va urmării refuncŃionalizarea unor spaŃii existente 
prin păstrarea activităŃilor iniŃiale sau introducerea unor funcŃiuni complet noi. 
 Unul dintre obiectivele esenŃiale ale conservării calităŃii zonelor protejate constă în menŃinerea 
nealterată a spaŃiilor străzilor, străduŃelor, pieŃei şi ameliorarea circulaŃiei în astfel de zone fiind făcută numai 
printr-o mai bună organizare generală a circulaŃiei. 
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1.2. FuncŃiunea dominantă: – locuinŃe  
 
1.3. FuncŃiuni complementare legate de cult, servicii, comerŃ, alimentaŃie publică. 
 
REGLEMENTĂRI PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 

 Zona de gospodărie comunală cuprinde Cimitire. 
 
 DesfiinŃarea sau schimbarea unui cimitir se face numai după 30 de ani de la ultima înhumare şi după 
strămutarea tuturor osemintelor. DesfiinŃarea cimitirelor, înainte de acest termen, se face numai cu avizul 
I.P.S.M.P. JudeŃean. 
 
 DistanŃa minimă de protecŃie sanitară pentru cimitire este de 50 m. 
 
 Pentru cimitire, spaŃiile verzi vor fi amenajate în cadru delimitat de împrejmuire. 
 
 Amenajarea spaŃiilor plantate se va face pe principii ecologice, prin recurgerea la vegetaŃia perenă 
spontană pentru asigurarea în viitor a unor costuri de întreŃinere reduse şi pentru a favoriza ecosistemele locale. 
 
 Împrejmuirile sunt necesare pentru separarea unor servicii funcŃionale, asigurarea protecŃiei vizuale. 
 

REGLEMENTĂRI PENTRU CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
 

Se va respecta zona de protecŃie pe care o are drumul judeŃean conform legii. 
 
Se vor realiza parcaje publice în zona pieŃei.  
 

 Se recomandă ca organizarea incintelor să Ńină seama de imaginea prezentată către căile de circulaŃie 
rutieră. 
 
 Pentru construcŃiile din zona căilor de comunicaŃie vor fi prevăzute spaŃii verzi şi aliniamente cu rol 
ornamental şi de protecŃie. 
 

REGLEMENTĂRI - TERENURI PENTRU REłELE TEHNICO -  EDILITARE 
  

 Orice construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitate 
corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanŃare asigurate de administraŃia 
publică, de investitorii interesaŃi sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 
 

ConstrucŃiile vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a obligaŃiei efectuării lucrărilor de 
echipare edilitară aferente (în parte sau total), de către investitorii interesaŃi. 

 
 Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃea de canalizare a apelor uzate. 
 
 Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
 
 Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi 
consumatori la reŃele existente de apă, canalizare şi energie electrică. 
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 Realizarea de reŃele tehnico-edilitare se va face numai în cazul în care din corelarea cu celelalte reguli 
de bază rezultă că există condiŃii de echipare edilitară necesară. 
 
 

Orice investiŃie în zona protejata (astfel cum este delimitata în prezentul plan urbanistic zonal) necesită 
avize de specialitate conform legii. 

 
Zona se supune integral regimului de protejare a monumentelor istorice şi orice intervenŃie se poate 

face doar cu avizul Comisiei NaŃionale a Monumentelor Istorice sau a Comisiei Zonale, după caz. Potrivit 
legislaŃiei în vigoare documentaŃiile de restaurare asupra clădirilor declarate monumente istorice pot fi elaborate 
doar de către specialişti autorizaŃi pentru lucrări de acest gen; execuŃia poate fi efectuată doar de societăŃi 
avizate, cu experienŃa în domeniul restaurării. 

 
În cazul siturilor arheologice, anterior executării lucrărilor de construcŃii este obligatorie descărcarea de 

sarcina arheologică a sitului. Descoperirea în cursul lucrărilor a unor fragmente de arhitectură veche (bolŃi, 
sculpturi, decoraŃii) necunoscute în momentul autorizării trebuie declarată imediat emitentului autorizaŃiei. 
Lucrările nu vor putea fi continuate decât în măsura în care ele nu vor prejudicia elementele de arhitectura 
descoperite şi se vor lua măsurile necesare pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite. 

 
În vederea autorizării lucrărilor de construcŃie în vecinătatea monumentelor de arhitectura listate sau 

propuse a fi incluse în lista monumentelor istorice, pentru protejarea şi punerea în valoare a acestora, sunt 
necesare justificări suplimentare (desene, fotomontaje, machete) care să argumenteze amplasarea, 
configurarea volumetrică, şi aspectul arhitectural al intervenŃiei în raport cu monumentul istoric. 
 
 Pentru UTR3 prevederile prezentului Regulamentului local de urbanism se vor corobora si 
completa cu cele ale PUZCP întocmit de S. C. BIROU DE PROIECTARE ASAR GRUP SRL DEVA, după 
aprobarea acestuia. 
 
 
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ROŞIA MONTANĂ - EXTRAVILAN 
 UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
Cr ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
SPI  ZONA DE PROTECȚIE A INDUSTRIEI  
TE ZONĂ REłELE TEHNICO-EDILITARE 
 
1. Reglementări pentru căi de comunicaŃie rutieră C, Cr  
 
1.1. Prin amplasare şi funcŃionare, construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere 
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
1.2. Se interzice a se realiza orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. 
Acestea vor fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului, cu excepŃia celor care le deservesc. 
  
1.3. Devierea drumului judeŃean DJ 742 se va realiza prin grija investitorului. 
  
1.4. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 
- îmbunătăŃirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreŃinerea periodică a căii de rulare, a şanŃurilor şi a lucrărilor de artă; 
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- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG nr. 43 din 28 august 1997 
privind regimul drumurilor republicată privind categoria traseului carosabil, zona funcŃională pe care o străbate, 
dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecŃie. 
 
2.  Reglementări pentru zona de protecŃie a industriei SPI 
 
2.1. LocuinŃele din zona de protecŃie a zonei industriale se pot demola sau pot rămâne. LocuinŃele existente pot 
păstra funcŃiunea de locuire sau, prin refuncŃionalizare, vor putea fi folosite pentru alte activităŃi economice, 
funcŃiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie şi funcŃiuni conexe, compatibile cu zona cu care 
se învecinează. 
 
2.2. DistanŃele minime de protecŃie față de zona industrială se vor stabili prin acordul de mediu, astfel încât să 
se asigure condiŃiile de protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor, mirosurilor şi poluării. 
 
2.3. SuprafaŃa spațiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 

3. Reglementări terenuri pentru reŃele tehnico edilitare TE 
  
3.1. Se pot realiza orice construcŃii, dezafectări, devieri şi amenajări care se pot racorda la infrastructura 
edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare, extinderea acestora sau altele noi, pentru care există surse 
de finanŃare asigurate de investitori sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 
 
3.2. Se recomandă ca sursele, construcŃiile şi instalaŃiile centrale de alimentare cu apă potabilă, precum şi 
reŃelele de distribuŃie, să se protejeze prin instituirea zonelor de protecŃie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricŃie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaŃii şi legături ale reŃelei de apă 
potabilă şi reŃelei de apă destinate altor scopuri. 
  
3.4. În situaŃia existenŃei de reŃele de apă nepotabilă (industriale), acestea vor fi marcate vizibil, conform 
standardului, pentru a avertiza populaŃia în vederea evitării consumării acestei ape ca apă potabilă.  
  
3.5. Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃea de canalizare a apelor uzate. 
  
3.6. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
 
3.7. Se instituie interdicŃia de construire în zonele şi culoarele de protecŃie conform prevederilor legale. 
 
 
UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINłĂ - UTR 2*1 - unitatea administrativ-teritorială Abrud  
FUNCłIUNEA DE BAZĂ - INDUSTRIE CU FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
 
1. GeneralităŃi 
 
1.1.Tipurile de zone şi subzone funcŃionale 
I ZONĂ INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele :  
D ZONĂ DE DEPOZITE 
Cu subzonele :   
• D1 – sistemul iazului de decantare  
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
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TE ZONĂ DE TERENURI TEHNICO-EDILITARE 
Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONĂ ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONĂ DE PROTECȚIE A INDUSTRIEI  
GC  ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
Trt  RISCURI TEHNOLOGICE 
 
1.2. FuncŃiunea dominantă a zonei 
FUNCłIUNEA DE BAZĂ ESTE INDUSTRIA. 
 
1.3. FuncŃiunile complementare admise zonei 
COMPATIBILE CU FUNCłIUNEA DE BAZĂ. 
 
2. Utilizare funcŃională 
 
2.1. Utilizări permise  
 În zonele cu resurse ale subsolului se pot construi clădiri industriale, căi de comunicaŃie şi echipamente 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului. Se pot amplasa construcŃii care să 
deservească şi să fie compatibile cu funcŃiunea dominantă stabilită, care îndeplinesc condiŃiile de realizare şi 
funcŃionare conform cerinŃelor acordului de mediu. 
 
2.2. Utilizări permise cu condiŃii  

Sunt permise lucrări inginereşti necesare protecŃiei perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de 
cursuri de apa, consolidări de maluri, baraje. Se va întocmi studiu de impact aprobat conform legii, pentru 
următoarea etapă, de autorizare şi punere în funcŃiune. 

Autorizarea construcŃiilor care, prin natura şi destinaŃia lor pot genera riscuri tehnologice, se 
face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. 
 
2.3. InterdicŃii temporare 
 Cu privire la terenurile cu patrimoniu arheologic reperat, emiterea autorizaŃiei de construire se va 
face numai după ce terenurile respective sunt redate activităŃilor umane curente. 
  
2.4. InterdicŃii permanente 
 Sunt interzise construcŃiile şi amenajările care nu îndeplinesc condiŃiile de realizare şi funcŃionare 
conform cerinŃelor din acordul de mediu, care prezintă riscuri tehnologice grave, precum şi cele care pot afecta 
într-un grad ridicat factorii de mediu prin poluare, depăşind limitele stabilite prin lege. 
  
3. CondiŃii de amplasare şi conformare a construcŃiilor  
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii  

Clădirile vor fi amplasate conform cerinŃelor tehnologice, astfel încât să fie asigurată siguranŃa în 
exploatare. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  

Accesele carosabile se vor amenaja corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 
 
Reglementări pentru căi de comunicaŃie rutieră C, Cr 
3.2.1.Prin amplasare şi funcŃionare construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere în 
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
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3.2.2.Se recomandă amplasarea unităŃilor de transporturi în zona unităŃilor de producŃie. 
 

Se interzice a se realiza orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează asupra 
bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor 
fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului cu excepŃia celor care le deservesc. 

 
3.2.3.Devierea drumului judeŃean DJ 742 se va realiza prin grija investitorului. 

 
3.2.4 Drumurile de acces la uzină şi drumurile de exploatare vor avea lăŃimea platformei de minimum 30 m 
pentru a permite circulaŃia în condiŃii de siguranŃă pe două benzi a autocamioanelor cu capacitate de 150 tone. 

 
3.2.5.Drumurile de exploatare se vor caracteriza prin: 

- sistemul rutier dimensionat la traficul preconizat a se desfăşura în perioada de exploatare a 
minereului; 
- capacitate de circulaŃie mare şi viteză redusă; 
- staŃionarea şi oprirea voită a autovehiculelor interzisă pe benzile de circulaŃie curentă; 
- benzi speciale pentru staŃionare. 
 

3.2.6.Se va limita traficul vehiculelor uşoare pe drumurile de exploatare la acela al vehiculelor care trebuie să 
aibă acces pentru a realiza activităŃi direct asociate cu activităŃile miniere. 

 
3.2.7.Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 

- îmbunătăŃirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreŃinerea periodică a căii de rulare, a şanŃurilor şi a lucrărilor de artă; 
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG Nr 43 din 28 
august 1997 privind regimul drumurilor republicată privind categoria traseului carosabil, zona funcŃională 
pe care o străbate, dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecŃie. 

 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară  
 
Reglementări terenuri pentru reŃele tehnico edilitare TE 
  
3.3.1.Se pot realiza orice construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu 
capacitate corespunzătoare, extinderea acestora sau altele noi, pentru care există surse de finanŃare asigurate 
de investitori sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 

 
3.3.2.Trebuie să se respecte zonele de protecŃie a reŃelelor care sunt în zonele introduse în perimetru intravilan. 

 
3.3.3.Se recomandă ca sursele, construcŃiile şi instalaŃiile centrale de alimentare cu apă potabilă precum şi 
reŃelele de distribuŃie să se protejeze prin instituirea zonelor de protecŃie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricŃie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaŃii şi legături ale reŃelei de apă 
potabilă şi reŃelei de apă destinate altor scopuri. 

 
3.3.4.În situaŃia existenŃei de reŃele de apă nepotabilă (industriale) acestea vor fi marcate vizibil conform 
standardului pentru a avertiza populaŃia în vederea evitării consumării acestei ape ca apă potabilă.  
Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃea de canalizare a apelor uzate. 

 
3.3.5.Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
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3.3.6.Se instituie interdicŃia de construire în zonele şi culoarele de protecŃie conform prevederilor legale. 
 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii  
 
3.4.1. Toate construcŃiile şi amenajările necesare se vor realiza în limita teritoriului, conform propunerilor din 
PUZ, cu rezolvarea regimului juridic conform prevederilor legale. 
 
3.4.2. Procentul maxim de ocupare a terenului  POT = 80% m2 AC/m2 teren. 
 
3.4.3. Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = 0,8 m2 AD/m2 teren. 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spaŃii verzi şi împrejmuiri. 
 
3.5.1. Se vor menŃine toate spaŃiile plantate existente acolo unde este posibil. 
 
3.5.2. Se vor planta toate zonele libere de construcŃii şi echipamente, în funcție de stadiul de dezvoltare a 
proiectului industrial. 
 
3.5.3. În paralel cu exploatarea, se va derula şi procesul de reecologizare conform programului. 
 
3.5.4. Datorită specificului special al activităŃii, care necesită pază şi protecŃie, toată incintă industrială va fi 
împrejmuită cu un sistem de limitare acces având o înălŃime de min. 1,80 m. 
 
4. Reglementări pentru zona terenurilor aflate permanent sub ape TH  
 
4.1. Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. ProtecŃia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a 
resurselor de apă sunt acŃiuni de interes general. 
 
4.2. Atât dreptul de folosinŃă, cât şi obligaŃiile corespunzătoare rezultate din protecŃia şi conservarea resurselor 
de apă, vor fi exercitate în conformitate cu Legea 107/8 octombrie 1996. 
 
4.3. Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt 
supuse dispoziŃiilor Legii 107/1996, precum şi prevederilor din ConvenŃiile InternaŃionale din care România este 
parte. 
 
4.4. Sunt, de asemenea, supuse legii şi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu ele şi prin 
care, direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităŃii apelor ori regimului de 
curgere al acestora. 
 
4.5. Se recomandă realizarea de construcŃii şi amenajări de orice fel ce au drept scop limitarea riscurilor 
naturale şi tehnologice şi respectarea tuturor condiŃiilor din acordul de mediu şi de gospodărire a apelor. 
 
5. Reglementari pentru zona de protecŃie a industriei SPI 
 
5.1. Zona de protectie a zonei industriale nu va mai permite functiunea de locuire; prin refunctionalizare 
constructiile existente vor putea fi folosite pentru alte activitati economice, functiunea de locuire transformandu-
se in cea de mica industrie si functiuni conexe compatibile cu celelate functiuni din zona. 
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5.2. DistanŃele minime de protecŃie se vor stabili prin avizele si acordurile emise pentru autorizarea proiectului 
minier, astfel încât să se asigure condiŃiile de protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor, mirosurilor şi 
poluării. 
 
5.3. SuprafaŃa spatiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 
6. Reglementări pentru zonele cu riscuri tehnologice TRt  
 
6.1. Principalul risc tehnologic îl reprezintă barajul iazului de decantare. 
  
6.2. Dreptul de realizare şi de exploatare în siguranŃă a barajelor, precum şi obligaŃiile corespunzătoare 
rezultate din actele normative privind protecŃia mediului, vor fi exercitate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, precum şi cu prevederile convenŃiilor internaŃionale la care România este parte. 
 
6.3. La stabilirea categoriei de importanŃă a barajelor se va Ńine seama de: 
- caracteristicile tehnice ale lucrării; 
- necesitatea protecŃiei populaŃiei; 
- mărimea pagubelor potenŃiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv; 
- impactul social economic în cazul ruperii unui baraj; 
- modul în care barajul este construit, exploatat, reparat; 
- modul în care apa şi deşeul industrial sau depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare. 
 
6.4. Pentru barajele noi, deŃinătorii sunt obligaŃi să obŃină de la instituŃiile abilitate, conform prevederilor legale, 
acordul de funcŃionare în siguranŃă. 
 
6.5. Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului, ori unor acŃiuni 
iresponsabile, deŃinătorii de baraje cu risc sporit sunt obligaŃi să organizeze şi să realizeze un sistem de 
securitate şi pază a barajelor, aprobat de inspectoratele judeŃene de protecŃie civilă. 
 
6.6. În scopul asigurării protecŃiei şi siguranŃei barajelor, se interzice realizarea unor construcŃii, depozite, 
amenajări sau a altor activităŃi în ampriza barajelor ori în zonele de protecŃie stabilite la aprobarea proiectului 
sau conform prevederilor legale. 
 
6.7. În cazul barajelor utilizate pentru alimentări cu apă sau al barajelor care realizează acumulări de apă în 
scopuri multiple, deŃinătorul cu orice titlu al barajului, va transmite la instituŃiile abilitate un raport privind prima 
umplere de acumulare realizată prin barajul respectiv. Terenurile destinate amplasării şi dezvoltării industriei 
trebuie să asigure protecŃia populaŃiei contra alunecărilor de teren şi a riscurilor tehnologice. 
 
 
7. Reglementări pentru protecŃia calităŃii apelor, aerului, solului 
 
7.1. ExistenŃa unei strategii de gospodărire a apelor care va reduce posibilele impacte asociate operaŃiunilor de 
minerit şi care să includă: 
- controlul drenajelor care vor capta apa, ai cărei parametri nu au fost semnificativ modificaŃi de activităŃile 
miniere din cadrul zonei industriale; 
- refolosirea şi reciclarea apei tratate şi netratate de pe amplasament pentru a reduce consumul de apă potabilă 
şi descărcarea apei tratate; 
- menŃinerea continuă a controlului balanŃei de apă de pe amplasament, pentru a asigura că apa necesară 
dezvoltării Proiectului este disponibilă şi suficientă, prevenind în acelaşi timp creşterea excesivă a apei din 
instalaŃiile de depozitare; 
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- rezolvarea protecŃiei aşezărilor umane în condiŃii de calamităŃi naturale, fenomene meteo deosebite şi 
apărarea de riscuri tehnologice. 
 
7.2. Pentru păstrarea calităŃii aerului, se vor implementa măsuri de evitare a eliminării emisiilor de particule în 
suspensie, prin: 
- menŃinerea în stare bună de exploatare a suprafeŃelor rutiere; 
- controlul vitezei de deplasare a vehiculelor de transport; 
- proiectarea vehiculelor de transport astfel încât să se evite direcŃionarea în jos a sistemelor de eşapament; 
- minimizarea înălŃimilor de cădere în timpul manevrărilor de materiale; 
- umezirea corespunzătoare a drumurilor de transport în funcŃie de natura suprafeŃelor şi de receptorii potenŃiali; 
- acoperirea cu sol vegetal şi însămânŃarea porŃiunilor descopertate de teren acolo unde este cazul. 
 

7.3. Măsurile de diminuare a prafului antrenat de vânt, ca şi a eventualelor emisii de praf de pe suprafaŃa iazului 
de decantare, vor fi realizate în principal prin controlul umidităŃii suprafeŃelor sterilelor de procesare, prin 
sistemul de transport al acestora (repoziŃionarea punctelor de descărcare), managementul suprafeŃei iazului de 
decantare şi umezirea după necesităŃi (de exemplu, în condiŃii meteorologice potrivnice), utilizând apa din iaz. 
 
Se recomandă: 
- punerea la punct a modalităŃii de asigurare a necesarului de apă pentru stingerea incendiilor; 
- realizarea de construcŃii şi amenajări de orice fel, ce au drept scop limitarea riscurilor naturale şi tehnologice 
(lucrări hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea viiturilor, lucrări de combatere a eroziunii de adâncime) şi 
orice fel de construcŃii şi amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 şi a normelor şi prescripŃiilor 
specifice pe terenurile expuse la umezire, macroporice, în zonele de frig, cu pânză freatică agresivă. 
 
 
UNITATEA TERITORIALĂ DE REFERINłĂ - UTR 2*2 - unitatea administrativ-teritorială Abrud  
FUNCłIUNEA DE BAZĂ - INDUSTRIE CU FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
 
1. GeneralităŃi 
 
1.1.Tipurile de zone şi subzone funcŃionale 
I ZONĂ INDUSTRIALĂ 
Cu subzonele: 
• I1 – uzină de procesare 
D ZONĂ DE DEPOZITE 
Cu subzonele: 
• D3 – stive (halde) de sol vegetal  
TE ZONĂ DE TERENURI TEHNICO-EDILITARE 
Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
TH ZONĂ ACOPERITĂ ÎN PERMANENłĂ DE APĂ 
SPI  ZONĂ DE PROTECȚIE A INDUSTRIEI  
 
1.2. FuncŃiunea dominantă a zonei 
FUNCłIUNEA DE BAZĂ ESTE INDUSTRIA. 
 
1.3. FuncŃiunile complementare admise zonei 
COMPATIBILE CU FUNCłIUNEA DE BAZĂ. 
 
2. Utilizare funcŃională 
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2.1. Utilizări permise 
 În zonele cu resurse ale subsolului, se pot construi clădiri industriale, căi de comunicaŃie şi echipamente 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului. Se pot amplasa construcŃii care să 
deservească şi să fie compatibile cu funcŃiunea dominantă stabilită, care îndeplinesc condiŃiile de realizare şi 
funcŃionare conform cerinŃelor acordului de mediu. 
 
2.2. Utilizări permise cu condiŃii  

Sunt permise lucrări inginereşti necesare protecŃiei perimetrelor de exploatare, îndiguiri, devieri de 
cursuri de apă, consolidări de maluri, baraje. Se va întocmi studiu de impact aprobat conform legii, pentru 
următoarea etapă, de autorizare şi punere în funcŃiune. 

Autorizarea construcŃiilor, care prin natura şi destinaŃia lor pot genera riscuri tehnologice, se 
face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. 
 
2.3. InterdicŃii temporare 
 Cu privire la terenurile cu patrimoniu arheologic reperat, emiterea autorizaŃiei de construire se va 
face numai după ce terenurile respective sunt redate activităŃilor umane curente. 
  
2.4. InterdicŃii permanente 
 Sunt interzise construcŃiile şi amenajările care nu îndeplinesc condiŃiile de realizare şi funcŃionare 
conform cerinŃelor din acordul de mediu, care prezintă riscuri tehnologice grave, precum şi cele care pot afecta 
într-un grad ridicat factorii de mediu prin poluare, depăşind limitele stabilite prin lege.  
  
3. CondiŃii de amplasare şi conformare a construcŃiilor  
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii  

Clădirile vor fi amplasate conform cerinŃelor tehnologice, astfel încât să fie asigurată siguranŃa în 
exploatare. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  

Accesele carosabile se vor amenaja corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 
 
Reglementări pentru căi de comunicaŃie rutieră C, Cr  
 
3.2.1. Prin amplasare şi funcŃionare, construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere în 
condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
3.2.2. Se recomandă amplasarea unităŃilor de transporturi în zona unităŃilor de producŃie. 
 
3.2.3. Se interzice a se realiza orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. 
Acestea vor fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului cu excepŃia celor care le deservesc. 
  
3.2.4. Drumurile de acces la uzină şi drumurile de exploatare vor avea lăŃimea platformei de minimum 30 m 
pentru a permite circulaŃia în condiŃii de siguranŃă pe două benzi a autocamioanelor cu capacitate de 150 tone. 
  
3.2.5. Drumurile de exploatare se vor caracteriza prin: 
- sistemul rutier dimensionat la traficul preconizat a se desfăşura în perioada de exploatare a minereului; 
- capacitate de circulaŃie mare şi viteză redusă; 
- staŃionarea şi oprirea voită a autovehiculelor interzisă pe benzile de circulaŃie curentă; 
- benzi speciale pentru staŃionare. 
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3.2.6. Se va limita traficul vehiculelor uşoare pe drumurile de exploatare la acela al vehiculelor care trebuie să 
aibă acces pentru a realiza activităŃi direct asociate cu activităŃile miniere. 
 
3.2.7. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 
- îmbunătăŃirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreŃinerea periodică a căii de rulare, a şanŃurilor şi a lucrărilor de artă; 
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG nr. 43 din 28 august 1997, 
privind regimul drumurilor, republicată, privind categoria traseului carosabil, zona funcŃională pe care o străbate, 
dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecŃie. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea edilitară  
 
Reglementări terenuri pentru reŃele tehnico edilitare TE 
  
3.3.1. Se pot realiza orice construcŃii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu 
capacitate corespunzătoare, extinderea acestora sau altele noi, pentru care există surse de finanŃare asigurate 
de investitori sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 
 
3.3.2. Trebuie să se respecte zonele de protecŃie a reŃelelor care sunt în zonele introduse în perimetru 
intravilan. 
 
3.3.3. Se recomandă ca sursele, construcŃiile şi instalaŃiile centrale de alimentare cu apă potabilă, precum şi 
reŃelele de distribuŃie să se protejeze prin instituirea zonelor de protecŃie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricŃie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaŃii şi legături ale reŃelei de apă 
potabilă şi reŃelei de apă destinate altor scopuri. 
  
3.3.4. În situaŃia existenŃei de reŃele de apă nepotabilă (industriale), acestea vor fi marcate vizibil conform 
standardului, pentru a avertiza populaŃia în vederea evitării consumării acestei ape ca apă potabilă.  
  
3.3.5. Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃea de canalizare a apelor uzate. 
  
3.3.6. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
 
3.3.7. Se instituie interdicŃia de construire în zonele şi culoarele de protecŃie conform prevederilor legale. 
 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii 
 
3.4.1. Toate construcŃiile şi amenajările necesare se vor realiza în limita teritoriului propus conform propunerilor 
din PUZ, cu rezolvarea regimului juridic conform prevederilor legale. 
 
3.4.2. Procentul maxim de ocupare a terenului  POT = 80% m2 AC/m2 teren. 
 
3.4.3. Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = 0,8 m2 AD/m2 teren. 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de spaŃii verzi şi împrejmuiri. 
 
3.5.1. Se vor menŃine toate spaŃiile plantate existente, acolo unde este posibil.  
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3.5.2. Se vor planta toate zonele libere de construcŃii şi echipamente. 
 
3.5.3. În paralel cu exploatarea, se va derula şi procesul de re-ecologizare, conform programului. 
 
3.5.4. Datorită specificului special al activităŃii, care necesită pază şi protecŃie, toată incintă industrială va fi 
împrejmuită cu un sistem de limitare acces având o înălŃime de min. 1,80 m. 
 
4. Reglementări pentru zona terenurilor aflate permanent sub ape TH  
 
4.1. Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. ProtecŃia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a 
resurselor de apă sunt acŃiuni de interes general. 
 
4.2. Dreptul de folosinŃă cât şi obligaŃiile corespunzătoare rezultate din protecŃia şi conservarea resurselor de 
apă vor fi exercitate în conformitate cu Legea 107/8 octombrie 1996. 
 
4.3. Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt 
supuse dispoziŃiilor Legii 107/1996, precum şi prevederilor din ConvenŃiile InternaŃionale din care România este 
parte. 
 
4.4. Sunt ,de asemenea, supuse legii şi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu ele şi prin 
care, direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităŃii apelor ori regimului de 
curgere al acestora. 
  
4.5. Se recomandă realizarea de construcŃii şi amenajări de orice fel ce au drept scop limitarea riscurilor 
naturale şi tehnologice şi respectarea tuturor condiŃiilor din acordul de mediu şi de gospodărire a apelor. 
 
5. Reglementari pentru zona de protecŃie a industriei SPI 
 
5.1. Zona de protectie a zonei industriale nu va permite functiunea de locuire; prin refunctionalizare constructiile 
existente vor putea fi folosite pentru alte activitati economice, functiunea de locuire transformandu-se in cea de 
mica industrie si functiuni conexe compatibile cu celelate functiuni din zona. 
 
5.2. DistanŃele minime de protecŃie se vor stabili prin acordul de mediu, astfel încât să se asigure condiŃiile de 
protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor, mirosurilor şi poluării. 
 
5.3. SuprafaŃa spațiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 
6. Reglementări pentru protecŃia calităŃii apelor, aerului, solului 
 
6.1. ExistenŃa unei strategii de gospodărire a apelor care va reduce posibilele impacte asociate operaŃiunilor de 
minerit şi care să includă: 
- controlul drenajelor care vor capta apa, ai cărei parametri nu au fost semnificativ modificaŃi de activităŃile 
miniere din cadrul zonei industriale; 
- refolosirea şi reciclarea apei tratate şi netratate de pe amplasament, pentru a reduce consumul de apă 
potabilă şi descărcarea apei tratate; 
- menŃinerea continuă a controlului balanŃei de apă de pe amplasament, pentru a asigura că apa necesară 
dezvoltării Proiectului este disponibilă şi suficientă, prevenind în acelaşi timp creşterea excesivă a apei din 
instalaŃiile de depozitare; 
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- rezolvarea protecŃiei aşezărilor umane în condiŃii de calamităŃi naturale, fenomene meteo deosebite şi 
apărarea de riscuri tehnologice.  
 
6.2. Pentru păstrarea calităŃii aerului, se vor implementa măsuri de evitare a eliminării emisiilor de particule în 
suspensie, prin: 
- menŃinerea în stare bună de exploatare a suprafeŃelor rutiere; 
- controlul vitezei de deplasare a vehiculelor de transport; 
- selecționarea vehiculelor de transport astfel încât să se evite direcŃionarea în jos a sistemelor de eşapament 
ale acestora; 
- minimizarea înălŃimilor de cădere în timpul manevrărilor de materiale; 
- umezirea corespunzătoare a drumurilor de transport în funcŃie de natura suprafeŃelor şi de receptorii potenŃiali; 
- acoperirea cu sol vegetal şi însămânŃarea porŃiunilor descopertate de teren, acolo unde este cazul. 
  
6.3. Măsurile de diminuare a prafului antrenat de vânt, ca şi a eventualelor emisii de praf de pe suprafaŃa iazului 
de decantare, vor fi realizate în principal prin controlul umidităŃii suprafeŃelor sterilelor de procesare, prin 
sistemul de transport al acestora (repoziŃionarea punctelor de descărcare), managementul suprafeŃei iazului de 
decantare şi umezirea după necesităŃi (de exemplu, în condiŃii meteorologice potrivnice), utilizând apa din iaz. 
 
Se recomandă: 
- punerea la punct a modalităŃii de asigurare a necesarului de apă pentru stingerea incendiilor; 
- realizarea de construcŃii şi amenajări de orice fel, ce au drept scop limitarea riscurilor naturale şi tehnologice 
(lucrări hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea viiturilor, lucrări de combatere a eroziunii de adâncime) şi 
orice fel de construcŃii şi amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 şi a normelor şi prescripŃiilor 
specifice pe terenurile expuse la umezire, macroporice, în zonele de frig, cu pânză freatică agresivă. 
 
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAŞULUI ABRUD - EXTRAVILAN 
UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
SPI  ZONĂ DE PROTECȚIE A INDUSTRIEI  
TE ZONĂ REłELE TEHNICO-EDILITARE 
 
1. Reglementări pentru căi de comunicaŃie rutieră C, Cr  
 
1.1. Prin amplasare şi funcŃionare, construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere 
în condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
1.2. Se interzice a se realiza orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează 
asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. 
Acestea vor fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului cu excepŃia celor care le deservesc. 
  
1.3. Devierea drumului judeŃean DJ 742 se va realiza prin grija investitorului. 

 
1.4. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: 
- îmbunătăŃirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreŃinerea periodică a căii de rulare, a şanŃurilor şi a lucrărilor de artă; 
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG nr. 43 din 28 august 1997, 
privind regimul drumurilor republicată privind categoria traseului carosabil, zona funcŃională pe care o străbate, 
dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecŃie. 
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2.  Reglementari pentru zona de protecŃie a industriei SPI 
 
2.1. LocuinŃele din zona de protecŃie se pot demola sau pot rămâne. Prin refuncŃionalizare, vor fi folosite pentru 
alte activităŃi economice, funcŃiunea de locuire transformându-se în cea de mică industrie şi funcŃiuni conexe, 
compatibile cu zona cu care se învecinează. 
 
2.2. DistanŃele minime de protecŃie se vor stabili prin acordul de mediu, astfel încât să se asigure condiŃiile de 
protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor mirosurilor şi poluării. 
 
2.3. SuprafaŃa spațiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
 
3. Reglementări terenuri pentru reŃele tehnico edilitare TE 
  
3.1. Se pot realiza orice construcŃii, dezafectări, devieri şi amenajări care se pot racorda la infrastructura 
edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare, extinderea acestora sau altele noi, pentru care există surse 
de finanŃare asigurate de investitori sau care beneficiază de surse de finanŃare atrase potrivit legii. 
 
3.2. Se recomandă ca sursele, construcŃiile şi instalaŃiile centrale de alimentare cu apă potabilă, precum şi 
reŃelele de distribuŃie să se protejeze prin instituirea zonelor de protecŃie sanitară cu regim sever şi zonelor de 
restricŃie conform reglementărilor în vigoare şi se interzic racorduri, comunicaŃii şi legături ale reŃelei de apă 
potabilă şi reŃelei de apă destinate altor scopuri. 
  
3.3. În situaŃia existenŃei de reŃele de apă nepotabilă (industriale), acestea vor fi marcate vizibil, conform 
standardului, pentru a avertiza populaŃia în vederea evitării consumării acestei ape ca apă potabilă.  
  
3.4. Îndepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reŃeaua de canalizare a apelor uzate. 
  
3.5. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice. Aceste canale trebuie 
întreŃinute permanent în stare de funcŃionare. 
 
3.6. Se instituie interdicŃia de construire în zonele şi culoarele de protecŃie a rețelelor tehnico-edilitare, conform 
prevederilor legale. 
 
 
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI BUCIUM - EXTRAVILAN 
 
UnităŃile şi subunităŃile funcŃionale sunt: 
Cr ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAłIE RUTIERĂ 
SPI  ZONĂ DE PROTECȚIE A INDUSTRIEI  
 
1. Reglementări pentru căi de comunicaŃie rutieră C, Cr  
 
1.1 Prin amplasare şi funcŃionare, construcŃiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaŃiilor pe căile rutiere în 

condiŃii optime de capacitate, fluenŃă şi siguranŃă. 
 
1.2 Se interzice a se realiza orice construcŃie care prin amplasare, configuraŃie sau exploatare impietează 

asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. 
Acestea vor fi interzise în zona de siguranŃă şi protecŃie a drumului cu excepŃia celor care le deservesc. 

  

1.3 Devierea drumului judeŃean DJ 742 se va realiza prin grija investitorului. 
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1.4 Pentru toate căile rutiere, se impun şi următoarele reglementări generale: 
- îmbunătăŃirea elementelor geometrice la traseele existente; 
- marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; 
- întreŃinerea periodică a căii de rulare, a şanŃurilor şi a lucrărilor de artă; 
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări respectarea prevederilor OG nr. 43 din 28 august 1997, 
privind regimul drumurilor republicată privind categoria traseului carosabil, zona funcŃională pe care o străbate, 
dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere, realizarea fâşiilor de protecŃie. 
 
2.  Reglementări pentru zona de protecŃie a industriei SPI 
 
2.1. Zona de protectie a zonei industriale nu va mai permite functiunea de locuire; prin refunctionalizare 
constructiile existente vor putea fi folosite pentru alte activitati economice, functiunea de locuire transformandu-
se in cea de mica industrie si functiuni conexe compatibile cu celelate functiuni din zona. 
 
2.2. DistanŃele minime de protecŃie se vor stabili prin acordul de mediu, astfel încât să se asigure condiŃiile de 
protecŃie a populaŃiei împotriva zgomotului, vibraŃiilor mirosurilor şi poluării. 
 
2.3. SuprafaŃa spatiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


