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PEVEDERI LA NIVELUL UTR - ZONE FUNCŢIONALE




AMPLASAMENT: UTR 30a – T4S Releu telecomunicaţii / Staţie meteorologică;
UTR 30b – T16S Rezervor apă; UTR 30c – T15S Bazin apă, conform planşelor
de încadrare şi reglementări urbanistice
Suprafaţa: UTR 30a – 0,3 ha; UTR 30b – 0,05 ha; UTR 30c – 0,07 ha
Modul de delimitare: pe străzi şi limite cadastrale

UTR cuprinde următoarele zone funcţionale:
TE – ZONA TEHNICO-EDILITARĂ ŞI CONSTRUCŢII AFERENTE

TE - ZONA TEHNICO-EDILITARĂ ŞI CONSTRUCŢII AFERENTE
SECŢIUNEA I: CARACTERUL ZONEI
TE - Zona conţine construcţiile şi funcţiunile care asigură echiparea tehnico-edilitară (de
alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, gaze, etc.), acestea sunt prevăzute în trupul principal
sau în trupuri izolate de intravilan, dispersate în teritoriu.
SECTIUNEA II: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Articolul 1 - Utilizări admise
- construcţii administrative, tehnice şi anexe ale funcţiunii de bază;
- instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică,
alimentare cu gaze naturale, magistrale de energie electrică, gaze naturale, hidrocarburi,
telecomunicaţii, etc.
- alei carosabile şi pietonale; spaţii verzi, inclusiv cu rol de protecţie
Articolul 2 - Utilizări admise cu condiţionări
- se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme specifice;
- orice construcţie de la utilizări permise cu condiţia obţinerii avizului AACR în zonele de servitute
aeronautică
Articolul 3 - Utilizări interzise
- orice alte utilizări în afara celor prevăzute la utilizări permise.
SECŢIUNEA III - CONDIŢII DE CONFORMARE ŞI AMPLASARE A CONSTRUCŢIILOR
REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
Articolul 4 – Orientarea faţă de punctele cardinale
- pentru toate construcţiile administrative se recomanda orientarea faţă de punctele cardinale, astfel
încât să se asigure însorirea birourilor
Articolul 5 - Amplasarea fata de drumurile publice
- se vor respecta prospectele strazilor conform planşelor – Căi de comunicaţie şi profile stradale
Articolul 6 - Amplasarea fata de aliniament
- se recomandă o retragere de minim 3m pentru clădiri
Articolul 7 - Amplasarea în interiorul parcelei
- retragerea minimă faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei va fi de minim 3m
- distanţa între construcţiile şi instalaţiile tehnice va fi în conformitate cu normativele tehnice în
vigoare.
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- se recomandă ca orice construcţie sau instalaţie aferentă funcţiunii să se amplaseze la o distanţă de
minim 3m faţă de construcţiile/încăperile administrative, dacă acestea sunt prevăzute în incintă.
REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
Articolul 8 – Accese carosabile
- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică, cu lăţimea de minim 4m.;
Articolul 9 – Accese pietonale
- după caz se vor asigura accese pietonale la incintă. În interiorul incintei se vor asigura alei pietonale
funcţie de destinaţia construcţiilor şi instalaţiilor şi trotuare de gardă.
REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ
Articolul 10 – Racordarea la retelele publice existente
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente;
- se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi
funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare
- racordarea burlanelor la canalizarea pluvială sau la sanţurile de colectare a apelor pluviale este
obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare (acolo unde acestea există) pentru a se evita producerea
gheţii;
Articolul 11 – Realizarea de reţele edilitare
- Realizarea de noi construcţii/instalaţii/reţele publice se face de către autorităţile/instituţiile publice
sau de interes public. Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile
contractelor încheiate cu consiliile locale.
Articolul 12 – Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
- Construcţiile şi instalaţiile aferente reţelelor de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare,
telecomunicaţii (după caz), şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt domeniu public al comunei
Şiria sau judeţului Arad, după caz.
- Ulterior construirii de noi reţele publice şi drumuri de acces, indiferent de modul de finanţare, acestea
vor trece în domeniul public şi vor fi exploatate/administrate de instituţii publice specializate.
REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR
Articolul 13 – Parcelarea - caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)
- conform normelor specifice fiecarei tip de incintă tehnică.
- se recomandă ca terenurile rezervate incintelor tehnice să nu se parceleze/dezmembreze decât din
rationamente tehnice şi doar pentru aceeaşi utilizare/funcţiune.
Articolul 14 – Înălţimea construcţiilor
- cu excepţia instalaţiilor tehnologice specifice, înălţimea maximă a construcţiilor nu va depăşi 10,00
m la coamă.
Articolul 15 - Aspectul exterior al construcţiilor
- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;
- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;
- CULORI admise : din categoria nuanţelor naturale, pastelate, fără tonuri stridente, de exemplu:
maro, bej, crem, alb, roşcat închis, verde închis, gri, gălbui, cafeniu, alte asemenea. Sunt interzise
materialele stălucitoare sau în culori “ţipătoare”
- se recomandă finisaje exterioare executate prin tencuire şi zugrăvire. Se vor evita finisajele metalice
sau din plastic (placaje exterioare, panouri sandwich, etc).
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REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI
Articolul 16 – Parcaje/Garaje
- parcarea se va asigura în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor/drumurilor publice
Articolul 17 – Spaţii verzi şi plantate
- orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu
altereze aspectul general al localităţii;
- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de
minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- parcajele din dreptul aliniamentului vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi plantate
cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore
la fiecare 200 mp;
Articolul 18 - Împrejmuiri
- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente sau semiopace, vor avea înălţimea de max 2.00 metri
din care pot avea un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu gard viu;
- Spre limitele laterale şi posterioare împrejmuirile pot fi opace sau transparente cu avea înălţimea de
max 2.00 metri
- în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri
distanţă cu un al doilea gard transparent de 2.50 metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi
arbori şi arbuşti;
- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice porţile de intrare vor fi retrase faţă de
aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă;
SECŢIUNEA IV: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.
Articolul 19 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POTmax = 50% (aria construită va include şi suprafaţa platformelor şi aleilor carosabile şi
pietonale)
Articolul 20 - COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
- CUT max = 1.
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