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I.                            DISPOZIȚII GENERALE 
I.1 ROLUL R.L.U.: 

Prezentul R.L.U. reprezinta  setul de reglementa ri s i prescript ii care au rolul de baza  î n 
aplicarea PUZ “SCHIMBARE DESTINATIE, RECOMPARTIMENTARE, REABILITARE SI 
CONSOLIDARE CONSTRUCTII CORP C1, C5, C9, IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU 
TURISTIC, DESFIINTARE CONSTRUCTII CORP C4, C6, C7 SI PARTIAL CORP C8, AMENAJARE 
SPATII PARCARE, ORGANIZARE SANTIER”. 

 
I.2 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII: 

Pe parcursul elaborării RLU s-au folosit următoarele acte normative și legi, lista neavand 
caracter exhaustiv: 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul- actualizata iulie 2019 
Legea de amenajare a teritoriului national 

Legea 363/ 2006 - sectiunea 1 
Legea 171/ 1997 - sectiunea 2 
Legea 5/ 2000 - sectiunea 3 
Legea 351/ 2001 - sectiunea 4 
Legea 575/ 2001 - sectiunea 5 
Legea 190/ 2009 - sectiunea 7 

HG 525/ 1996 actualizata pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 
Norme de aplicare a Legii 350/2001 - ORDIN 233/2016 
Legea 50/ 1991 actualizata 2019 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata 2019 
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii in constructii, actualizata 
Legea locuintei 114/ 1996 (actualizata la data de 23.06.2017) 
Legea 184/ 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (actualizata la data de 
06.04.2017) 
Legea 200/ 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale (actualizata la 
data de 22.06.2016) 
Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017) 
Legea 265 /2006 privind protectia mediului 
Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.03.2018) 
Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior 
 
ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 
Legea 135/ 2014 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 
localitatiilor 
 
DIRECTIVE: 
Directiva 2005/36/CE privind calificarile profesionale 
Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE 
Directiva 2006/123/CE privind serviciile in cadrul pietei interne 
Directiva 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spatiului maritim 
Ghiduri elaborare documentații de urbanism 
Ordinul 90/1991 
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I.3 DOMENIU DE APLICARE: 

Prezentul R.L.U. se aplica  î n zona reglementata  demarcata  pe plans ele desenate aferente 
PUZ “SCHIMBARE DESTINATIE, RECOMPARTIMENTARE, REABILITARE SI CONSOLIDARE 
CONSTRUCTII CORP C1, C5, C9, IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU TURISTIC, 
DESFIINTARE CONSTRUCTII CORP C4, C6, C7 SI PARTIAL CORP C8, AMENAJARE SPATII 
PARCARE, ORGANIZARE SANTIER”, cu suprafat a de 2.380,00 m2, amplasata  î n oras ul Sinaia, 
jud. Prahova. 

Conform propunerilor PUZ, RLU stabiles te setul de prescript ii s i reglementa ri aferente 
subzonelor/zonelor funcționale IS, propuse conform plans ei U03-Reglementa ri urbanistice. 

 

II.        REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENULUI 
II.1 Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului 
natural și construit: 

II.1.1 Autorizarea executa rii construcţiilor şi a amenaja rilor care, prin amplasament, funcţiune, 
volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport plin-gol, materiale 
utilizate, î nvelitoare, paleta  cromatica  etc. – deprecieaza  valoarea peisajului, este interzisa . 

II.1.2 Autorizarea executa rii construcţiilor î n parcurile naţionale, rezervaţii naturale, precum şi 
î n celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii se face cu avizul conform 
al Ministerului Mediului şi Pa durilor şi Ministerul Dezvolta rii Regionale şi al Turismului. 

II.1.3 Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, î n funcţie de particularita ţile specifice, 
acele zone naturale de interes local ce necesita  protecţie pentru valoarea lor peisagistica  şi vor 
stabili condiţiile de autorizare a executa rii construcţiilor, ava nd î n vedere pa strarea calita ţii 
mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

II.1.4 Autorizarea executa rii construcţiilor î n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional şi al Ministerului Dezvolta rii Regionale şi al Turismului. 

II.1.5 Autorizarea executa rii construcţiilor î n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hota ra re a consiliului judeţean, se face cu 
avizul serviciilor de specialitate publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor 
preva zute la aliniatul  
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III.                 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 

III.1 Unități și subunități funcționale: 
IS – ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 
 
Subzonele funct ionale ale zonei reglementate sunt delimitate prin urma toarele criterii: 
- funct iunea dominanta ; 
- regim maxim de î na lt ime; 
- necesita ţile tehnologice ale activita ţilor specifice; 
- configurat ia t esutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecina ta t i 

etc. 
- relat ia cu vecina tatea; 
- aparteneţa la zonele protejate antropice; 
 

Conform reglementarilor PUG Oras Sinaia, zona reglementata este situata in UTR 32 – 
I32, str. Calea Bucuresti si str. Libertatii. Categoria de folosinta este curti constructii si drum. 
Functiunea este zona cu unitati de productie si depozitare existenta si subzona cai de 
comunicatie - CCr. 

 

Prezenta documentatie PUZ – SCHIMBARE DESTINATIE, RECOMPARTIMENTARE, 
REABILITARE SI CONSOLIDARE CONSTRUCTII CORP C1, C5, C9, IN VEDEREA REALIZARII 
UNUI ANSAMBLU TURISTIC, DESFIINTARE CONSTRUCTII CORP C4, C6, C7 SI PARTIAL 
CORP C8, AMENAJARE SPATII PARCARE, ORGANIZARE SANTIER 

URBANISTICE PUG va stabili urmatoarele: 

- Se va schimba functiunea parcelei cu nr. cad.24714 din Zona centrala in ZONA IS – 
ZONA INSITUTII PUBLICE SI SERVICII; 

- Se vor modifica indicatorii urbanistici maximali admisi conf. PUG: POT, CUT, regim de 
inaltime (indicatorii urbanistici se vor modifica de la caz la caz prin studiu de 
fezabilitate) in: 

o IS – ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 

POT: 60% CUT: 1.40; Regim de inaltime: P+3E 

- Se va stabili solutia de circulatie si acces in zona reglementata conf. aviz CNAIR; 

- Aliniamente stradale ale str. Libertatii si str. Calea Brasovului vor fi modificate, 
respective mentinute, conf. profilelor stradale 1-1 si 2-2 propuse; 

- Regim de aliniere se va modifica fata de reglementarile PUG Oras Sinaia, astfel incat 
regimul minim de aliniere va fi de 0,00 m si 5,00 fata de aliniamentul str. Calea 
Brasovului; 

- Asigurarea utilitatilor din cadrul incintei; 
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IS – ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 

Subzonele funct ionale ale zonei de IS sunt delimitate prin urma toarele criterii: 
- funct iunea dominanta ; 
- regim maxim de î na lt ime; 
- necesita ţile tehnologice ale activita ţilor specifice; 
- configurat ia t esutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecina ta t i 

etc. 
- relat ia cu vecina tatea; 
- aparteneţa la zonele protejate antropice; 
 

ARTICOLUL 1: UTILIZĂRI ADMISE 

Sunt admise următoarele utilizări: 

-  servicii de alimentat ie publica , unita t i de cazare aferente activita t ilor turistice; 

- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri etc. ; 

-  mobilier urban, amenaja ri pentru sport, joc s i odihna ; 

-  construct ii pentru expozit ii, activita t i culturale (spat ii pentru spectacole s i biblioteci î n 

aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila  sau cu diferite tematici), activita t i sportive, 

alimentat ie publica  s i comert ; 

-  amenaja ri acoperite s i descoperite s i construct ii pentru practicarea activita t ilor 

sportive, anexe complementare funct iunii dominante; 

-  sunt admise parcurile de distract ie, aqua parcuri, baze de agrement; 

-  comert  cu ama nuntul; 

-  parcaje la sol; 

-  spat ii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

-  spat ii plantate - scuaruri; 

- piste de biciclete; 

 

ARTICOLUL 2: UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI 

Se admit urma toarele funct iuni cu condit ia ca acestea sa  funct ioneze complementar cu 

activita t ile  dominante subzonelor funct ionale: 

- se permit amenaja ri peisagere, spat ii plantate cu condit ia ca acestea sa  fie utilizate 

pentru reducerea diminuarea vizibilita t ii dinspre ca ile principale de circulat ie rutiera  

ca tre zonele de parcaje care deservesc unita t ile turistice; 

 

ARTICOLUL 3: UTILIZĂRI INTERZISE 

Sunt interzise urma toarele utiliza ri: 

-  locuire individuala  s i colectiva ; 

- anexe pentru cres terea animalelor pentru product ie s i subzistent a  care intra  sunt 

incident a normativelor de protect ie sanitara  s i sa na tatea populat iei; 

-  construct ii provizorii; 

- dispunerea de panouri de afis aj pe plinurile fat adelor, desfigura nd arhitectura s i 

deteriora nd finisajul acestora; 

-  platforme de precolectare a des eurilor urbane; 
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-  depozitarea pentru va nzare a unor cantita t i mari de substant e inflamabile sau toxice; 

- activita t i productive care utilizeaza  pentru depozitare s i product ie terenul vizibil din 

circulat iile publice; 

-  stat ii de betoane; 

-  autobaze; 

-  stat ii de î ntret inere auto cu capacitatea peste 3 mas ini; 

-  spa la torii chimice; 

- lucra ri de terasament de natura  sa  afecteze amenaja rile din spat iile publice s i 

construct iile de pe parcelele adiacente; 

-  orice lucra ri de terasament care pot sa  provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care î mpiedica  evacuarea s i colectarea rapida  a apelor meteorice. 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI). 

se considera  construibile parcelele care î ndeplinesc urma toarele condit ii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime: 

Suprafat a minima  a unei parcele pentru a putea fi considerata  construibila  cu funct iunile 

admise î n subzona IS este de 1000 mp, s i deschiderea minima  la strada  de 25 m. 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT. 

RETRAGEREA MINIMA FATA DE ALINIAMENT VA FI: 

Str. Calea Brasovului  - 5,00 m 

    - 0,00 m 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR. 

Se vor respecta distant ele minime fat a  de limitele laterale s i posterioare ale parcelelor dupa 

cum urmeaza: 

RETRAGERE MINIMA LATERALA : 0,00 m 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI  PARCELĂ. 

- distant a î ntre cla diri va fi egala  cu juma tate din î na lt imea cla dirii celei mai î nalte, dar nu 

mai put in de 4,00 metri; 

- distant a de mai sus se poate reduce la juma tate daca  pe fat adele opuse nu sunt accese î n 

cla dire s i/sau daca  nu sunt ferestre care sa  lumineze î nca peri î n care se desfa s oara  activita t i 

permanente; 

- î n toate cazurile se va t ine seama de condit iile de protect ie fat a  de incendii s i de normele 

tehnice specifice domeniului de activitate. 

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE. 

- parcela este construibila  numai daca  are asigurat un acces carosabil de minim 3.50 metri 

dintr-o circulat ie publica  î n mod direct sau prin drept de trecere legal obt inut prin una din 

proprieta t ile î nvecinate; 
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-  î n cazul fronturilor continue la strada  se va asigura la fiecare 30,00 metri de front ca te 

un acces carosabil î n curtea posterioara  printr-un pasaj care sa  permita  accesul 

autovehiculelor de stingere a incendiilor; 

-  î n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului î n spat iile publice a persoanelor 

handicapate sau cu dificulta t i de deplasare. 

- nu sunt admise solut ii de circulat ie de tip fundatura  daca  funda tura nu are preva zuta  un 

spat iu de î ntoarcere conform normativelor î n vigoare sau daca  funda tura este mai mare de 150 

m; 

 

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

- stat ionarea vehiculelor se admite numai î n interiorul parcelei, deci î n afara circulat iilor 

publice; 

-  î n cazul î n care nu exista  spat iu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, 

se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau î n 

cooperare ori concesionarea locurilor necesare î ntr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi 

situate la distant a  de maxim 150 metri de obiectivul deservit; 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

- î na lt imea maxima la coama a cla dirilor nu va depa s i î na lt imea de 15,00 metri; 

-  î na lt imea maxima la streasina a cla dirilor nu va depa s i î na lt imea de 12,00 metri; 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul cla dirilor va t ine seama de caracterul specific al zonei s i de arhitectura cla dirilor 

din vecina tate cu care se afla  î n relat ii de co-vizibilitate; 

-  construct iile trebuie sa  contribuie la armonia mediului lor, prin proport ii corecte ale 

volumului s i elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate s i prin alegerea culorilor 

folosite pentru î nfrumuset area lor; 

-  se va asigura o tratare similara  a tuturor fat adelor aceleias i cla diri; 

-  se va acorda atent ie modului de tratare a acoperis urilor sau teraselor; 

-  se interzice afectarea aspectului arhitectural al cla dirilor prin dispunerea neadecvata  a 

reclamelor pe plinurile fat adelor, parapete, balcoane etc. 

-  cu except ia construct iilor s i instalat iilor necesare serviciilor publice sau de interes 

colectiv s i a lucra rilor tehnice necesare funct iona rii serviciilor publice sau de interes colectiv, 

acoperirea cu t igla  de culoare maro, grena, brun-ros cata  este obligatorie; acoperis urile pot fi 

realizate î n sistem mixt, î n panta  s i î n terasa  cu condit ia de a se utiliza acoperirea cu t igla ; sunt 

interzise solut ii de acoperire din tabla , cu except ia t iglelor metalice; 

-  aparatele de aer condit ionat, de ventilat ie, antenele de televizor precum s i antenele 

parabolice aparente aplicate pe fat ada  sunt interzise; 

-  nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale cla dirilor (roz, ros u, 

mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam s i tonuri 

intermediare ale acestor culori ); 

-  nu sunt admise goluri î n fat ade care nu respecta  tipologia prezenta  î n vecina tate; 
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nu sunt admise solut ii de î nvelire care promoveaza  accente verticale nejustificate tip 

minareta , turn, etc.; 

-  nu se admite un raport plin-gol al fat adelor mai mare decat cel prezent î n vecina tatea 

construct iei; 

-  nu sunt admise intervent ii de orice natura  pe fondul construit existent care sunt 

incompatibile cu actualul regulament; 

-  se recomanda  utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile î n tonuri s i 

nuant e de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 

-  ta mpla ria exterioara  a ferestrelor se va finisa î n aceeas i culoare cu structura vizibila  a 

s arpantei; 

  

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

-  toate cla dirile vor fi racordate, in functie de necesitate, la ret elele publice edilitare sau 

la surse proprii; 

-  data  fiind intensitatea circulat iei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala  

este obligatoriu sa  fie fa cuta  pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghet ii; 

-  este interzisa  deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprieta t ile 

î nvecinate; 

-  se va asigura î n mod special captarea s i evacuarea rapida  apelor meteorice î n ret eaua de 

canalizare; 

-  se interzice dispunerea antenelor TV-satelit î n locuri vizibile din circulat iile publice s i 

dispunerea vizibila  a cablurilor CATV; 

-  cu except ia telecomunicat iilor speciale, se interzice dispunerea de pilonet i za brelit i 

(tripozi unit i cu grinzi cu za brele) pe terasele cla dirilor care nu sunt tehnice sau industriale.  

 

ARTICOLUL 13 -  SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE. 

- spat iile verzi vizibile, cuprinse la strada  î ntre aliniament s i linia de aliniere a cla dirilor 

vor fi amenajate peisager sub forma unor gra dini de fat ada ; 

-  spat iile neconstruite s i neocupate de accese s i trotuare de garda  vor fi î nierbate s i 

plantate cu un arbore la fiecare 40 mp; 

-  se recomanda  ca, pentru î mbuna ta t irea microclimatului s i pentru protect ia construct iei, 

sa  se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulat ii 

pietonale, terase; 

-  se va asigura un procent de spat ii verzi de minim 10%; 

 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. 

-  gardurile spre strada  ale cla dirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 

î na lt imea de 1,80 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri s i vor putea fi dublate de 

gard viu; gardurile dintre proprieta t i vor fi opace, transparente dublate cu gard viu sau exclusiv 

gard viu s i vor avea î na lt imea maxima  de 2,00 metri; 

-  marcarea limitei proprieta t ii î n cazul parterelor cu funct iuni accesibile publicului retrase 

de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 



 

9 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂȚI  MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI. 

 

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

IS   : P+3E :  POTmaxim= 60% 

 

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

IS   : P+3E :  CUTmaxim= 1.40 

 

 

 

      Specialist cu drept de semnatura al  

Registrului Urbanistilor din Romania, 
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