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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)  

AFERENT P.U.Z. ZONA SPORTIVA SI AGREMENT 

                                                            CALEA SAGULUI  

 
 

 I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

 1.1. ROLUL RLU 
 Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice si juridice prin 
care se realizeaza un instrument care reglementeaza modul de realizare a construcţiilor şi 
prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe intregul perimetru al zonei studiate 
necesare elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi 
echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. Administratia publica locala va utiliza 
acest regulament ca baza pentru emiterea actelor de autoritate publică locală (certificate de 
urbanism/ autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor in zona studiată. 
 Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: 
 - stabileşte reguli proprii  zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în 
acord cu principiile de dezvoltare durabilă( configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, 
amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de 
ocupare şi utilizare a terenului); 
 - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic 
General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare 
respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul 
Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi 
acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 
 Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei de 
specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului. 

Documentatia de fata reglementeaza terenul in suprafaţa totală de de 9.747mp. 
compus din C.F. nr 439611-3.754 mp; C.F. nr 416913-504 mp; C.F. nr 428895-5.100 mp si ; 
C.F. nr 435756-389 mp 
 

 1.2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII 
 La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau în principal: 
Legea nr.350/2001 privina amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată 
H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. 
- P.U.G. al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin 
HCL nr.105/27.03.2012); 
- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 
- Etapa 3 PUG –  
Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului. 
 

 1.3. DOMENIUL DE APLICARE  

 Regulament Local de Urbanism se aplica în proiectarea şi realizarea tuturor 

construcţiilor şi amenajărilor ce se vor amplasa pe terenul intravilan (teritoriul administrativ al 

Municipiului Timisoara, jud. Timis), cu suprafata de 9.747mp. si este inscrisa in  

C.F. nr 439611-3.754 mp;  
C.F. nr 416913-504 mp; 
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C.F. nr 428895-5.100 mp si ;  
C.F. nr 435756-389 mp  
Terenul se afla in proprietatea: Municipiul Timisoara  

 Terenul face parte din intravilanul municipiului Timisoara, zona inscrisa in U.T.R. 52 -
partial zona pentru locuinte si functiuni complementare- subzona R02- subzona locuinte 
colective si functiuni complementare conform PUG in vigoare. 
 

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre 
destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată in planşa 
 “Reglementări urbanistice-zonificare”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile 
de amplasare şi conformare a construcţiilor. 
 

 II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 

2.1.  REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT  

 

2.1.1 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate 
Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului 

natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic. 
 

2.1.2 - Zone construite protejate 
În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu. 

 

2.2.  REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA 

INTERESULUI PUBLIC 

 

2.2.1 - Siguranţa în construcţii 
Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai in condiţiile respectării 

prevederilor legale privind siguranţa in construcţii intre care seamintesc următoarele 
considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: 
- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberării 
Autorizaţiei de Construire; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii; 
- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii; 
- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a 
execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusive instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. 
M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996. 
- Proiectele care insoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde 
toate elementele necesare in care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea 
 

2.2.2 - Expunerea la riscuri naturale 
Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri 

naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. 
 

2.2.3 - Expunerea la riscuri tehnologice 
Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor 

de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie 
şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. 
 

2.2.4 - Asigurarea echipării edilitare 
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Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de 
racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem local, colectiv sau 
centralizat. 

Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare şi energie electrică. In zonă 

există reţea de alimentare cu gaz. 
 

2.2.5 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei. 
 

2.2.6 - Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului 
In cazul prezentului regulament, se stabileste: 

Zona sport si agrement in regim de inaltime maxim S+P+3E 
P.O.T.=max.40% 
C.U.T.=max.1,0 
 

2.2.7 - Lucrări de utilitate publică 
Prin Planul Urbanistic Zonal “Zona Sportiva si de Agrement” Calea Sagului, Municipiul 

Timisoara initiaza un proiect de utilitate publica de interes local care va fi implementat pe 
terenul detinut. 

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de 
urbanism aprobate conform legii. 

 

 2.3. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

 
 2.3.1 - Orientarea faţă de punctele cardinale 

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor in ceea ce priveşte 
insorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse in regulamentul general de urbanism 
aprobat cu hg 525/1996 şi ordinului ministrului sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014. 

Se recomandă ca clădirile in care se desfăşoară o activitate zilnică să aibă asigurată 
iluminarea naturală a spaţiilor. 

Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei 
minime zilnice de insorire de 1,5 ore, potrivit ordinului ministrului sănătăţii nr.119/2014 pentru 
aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei. 

Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile 
interioare, astfel incat să se evite orientarea exclusiv la nord.  
 

2.3.2 - Amplasarea faţă de drumurile publice 
Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente cu respectarea profilelor 
străzilor. 

2.3.3 - Amplasarea faţă de aliniament 
Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul stradal se face dupa cum urmeaza: 

- retragere minimă obligatorie de 5,00m faţă de limita de proprietate fata de drumul asfaltat din 
SV -conform plansa Reglementari Urbanistice-Zonificare; 
- retragere minimă obligatorie de 5,50m (preluare aliniere cladiri invecinate) faţă de limita de 
proprietate fata str. Paul Constantinescu, din NE -conform plansa Reglementari Urbanistice-
Zonificare; 
 

 2.3.4 -  Amplasarea în interiorul parcelei 
Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa  - 

Reglementari Urbanistice-Zonificare 
 

2.4  REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
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 2.4.1- Accese carosabile  
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de 

acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de 
securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.  

Configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte in 
funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de 
utilizatori. 

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru 
intervenţii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. 

 Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie 
păstrate libere in permanenţă. 

2.4.2 - Accese pietonale 
Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor 

pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor 

cu disabilitati sau cu dificultăţi de deplasare. 

  
 2.5  REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ 

 
 2.5.1 - Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente 

Toate clădirile vor fi racordate la reţele tehnico- edilitare publice;  
-se va asigura in mod special captarea şi evacuarea apelor meteorice din spaţiile rezervate 
pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. 
-alimentarea cu apă a parcelei studiate prin prezenta documentaţie in fază de PUZ, se va 
asigura din reţeaua de apă existenta in zonă 
-canalizarea menajeră propusă se va racorda la conducta existentă amplasată pe terenul 
aferent strazilor adiacente . 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localităţii şi 
anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică. 
 

 2.5.2 - Realizarea de reţele tehnico-edilitare 
Se vor realiza toate lucrarile de echipare necesare, de apă, canal,electricitate, plantaţii, 

gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. instalaţiile de 
alimentare şi punctele de racord vor fi concepute in aşa fel incat să nu aducă prejudicii 
aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei inconjurătoare.  

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, 
telecomunicaţii, se vor realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a 
căror extindere se preconizează. 

 

 2.6  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR 

PENTRU CONSTRUCŢII 

 

 2.6.1- Parcelarea 

Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau 
potfi grupate pe un teren utilizat în comun.  

2.6.2. - Inălţimea construcţiilor 
Regimul de inălţime al construcţiilor este maxim S+P+3E, conform reglementărilor din 

planşa “Reglementări urbanistice- zonificare” 
Inălţimea construcţiilor la cornişa este stabilită, astfel: 
H maxim S+P+3E –Bazin inot- Hmax cornisa =12m 
 

2.6.3 -  Aspectul exterior al construcţiilor 
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Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii , cu condiţia realizării 
unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul 
general al zonei. 

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural –
conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , 
volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă. 

Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi 
nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. 

Mobilierul urban, reclamele, signalistica se vor executa din materiale adecvate 
folosinţei propuse şi in concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei in care se 
amplasează. poziţia şi dimensiunile lor nu vor stanjeni traficul auto sau pietonal. 
 

2.6.4 -  Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului 
Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol 

şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul 
dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. 

Constructii pentru sport si agrement in regim de inălţime maxim S+P+3E-H max =12m 

P.O.T.=max. 40%  

C.U.T.=max. 1 
 

 2.7  REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI 

ÎMPREJMUIRI 

 
2.7.1 - Parcaje 
Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor 

din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU şi a 
normativelor in vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină in funcţie de destinaţia şi de 
capacitatea construcţiei. 

Pentru construcţii ce inglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme 
diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevăd un număr 
mai mare de locuri de parcare. 
Varianta de calcul - vor fi prevăzute parcaje in funcţie de specificul activităţii după cum 
urmează: 
Pentru bazin inot 
-1 loc de parcare pentru 10 persoane 

Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, 
este condiţionată de posibilitatea realizării numarului de locuri de parcare dupa algoritmul 
furnizat de normativele in vigoare. 

Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse incat să asigure o circulaţie 
fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează. 
 

 2.7.2 - Spaţii verzi 
Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi sau 

plantate in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. 
In plus in cadrul acestui proiect se va asigura amenajarea unei suprafete verzi ca si parc. 

Se vor asigura spaţii verzi in procentul de minim 51,00% din suprafaţa de calcul 
Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate.  
Pentru zonele de teren mai ample se vor realize amenajari specifice tip parc cu alei si 

locuri de stat. 
Este obligatorie plantarea de arbori.   
Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după incheierea lucrărilor de construcţie, 

constand in: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi. 
 

 2.7.3 - Împrejmuiri  
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Terenul de tenisva fi prevazut cu imprejmuire specifica. 
Bazinul de inot acoperit si descoperit va fi imprejmuit. Inaltimea imprejmuirii nu va 

depasii 2,0m. Aspectul acestuia va fi corelat cu imaginea arhitecturala a constructiei.  

 

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ 

 
Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată in intravilanul 

Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, 
proprietar Municipiul Timisoara.   

La nivelul terenului studiat in suprafaţă de 9747mp, s-a delimitat următoarea zonă 

funcţională:- zonă sportiva si de agrement. 

 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCTIONALE 

 
4.1. - Generalitati  

Functiunea dominant a zonei functionale: zonă sportiva si de agrement. 
 

4.2. - Utilizari permise 
Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zona sportiva si de agrement: 

-constructii pentru activitati sportive 
-terenuri de sport cu sau fara tribune  
-căi de acces carosabile şi pietonale in incintă, 
-parcări la sol 
-spaţii plantate, scuaruri 
-locuri de joacă pentru copii 
-spaţii pentru sport şi recreere 
- construcţii cu caracter provizoriu 
-construcţii pentru echipare tehnică 
-imprejmuiri 
-servicii, comerţ 
-cabinete medicale fără paturi 
-servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. 
-comerţ cu amănuntul 
-agenţii de turism 
-restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie 
-spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite 
-alte funcţiuni compatibile. 

 

4.3. Interdictii temporare 

Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră 
optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire pană la găsirea soluţiilor de 
deviere a acestora pe langă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a 
proprietarului terenului. 
 

3.4. Utilizari interzise 
Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zona sportiva si de agrement: 
-schimbarea destinaţiei a spatiilor din cadrul constructiilor construite pentru functiunea 

propusa prin prezentul PUZ.  
-depozitare en-gros sau mic-gros 
-depozitări materiale refolosibile 
-platforme de precolectare a deşeurilor urbane 
-depozitarea pentru vanzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
-staţii de intreţinere auto; 
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-staţii de betoane 
-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice si 

construcţiile invecinate; 
-activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat 
-activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile 

publice sau din instituţii publice. 
 

4.5. Interdictii permanente (definitive) 

Sunt interzise următoarele activităţi: 
- depozite de deşeuri 
- anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor 
- ferme agro-zootehnice, abatoare 
- staţii intreţinere auto 

- activităţi de depozitare, comerţ en-gros,antrepozite 

- activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, 
fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat 

 
 

BILANT TERITORIAL 

 EXISTENT 

mp                 %          

PROPUS 

mp                 % 

TEREN IN STUDIU 9747mp 100% 9747mp 100% 

TEREN PENTRU DRUM 

(parcari la cai de circulatie incluse) 

- - 2426mp 24,88% 

TEREN SPORT - - 820mp 8,41% 

CONSTRUCTII (tribune, anexe, bazin inot) - - 1525mp 15,66% 

SPATIU VERDE - - 4976mp 51,05% 

 

 
4.6. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

In perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. 
 
 

Intocmit, 
arhitect Alideia Suciu 

 


