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ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, JUDEŢUL ARGEŞ

Denumirea şi conţinutul fazelor:

I.

ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI STUDII DE FUNDAMENTARE

I.1. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică. Etapă pregătitoare
a) anunţarea intenţiei de elaborare a documentaţiei de urbanism.
I.1.1. Corelarea cu P.U.G. anterior. Situaţia existentă (introducerea tuturor PUZ şi
PUD aprobate după aprobarea P.U.G. vechi, pe suportul electronic)
I.1.2. Încadrarea în teritoriu. Corelarea cu PATZ, PATJ, PATN. Încadrarea în PIDU
şi Strategia de dezvoltare
I.1.3. Analize multicriteriale pe problematici specifice. Zonificarea funcţională la
nivelul teritoriului administrativ cu bilanţ teritorial, inclusiv zone de protecţie.
Analiza funcţională. Analiza reţelelor de dotări publice. Regim juridic.

I.2. STUDII DE FUNDAMENTARE
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică şi avizare.
b) Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare
a. Studii analitice
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
I.2.5.
I.2.6.

Actualizarea suportului topografic
Studiul geotehnic şi al condiţiilor hidrogeologice
Studiul relaţiilor periurbane
Studiul privind organizarea circulaţiei şi a transporturilor
Studiul privind protecţia mediului, riscurilor naturale şi antropice
Studiul istoric privind evoluţia municipiului şi a patrimoniului construit. Studiul
privind peisajul
I.2.7. Studiul privind valorificarea potenţialului balnear şi turistic
I.2.8. Studiul privind tipul de proprietate
I.2.9. Studiul privind infrastructura tehnico-edilitară
b.

Studii consultative

I.2.10. Studiul consultativ privind analiza factorilor interesaţi (ancheta sociourbanistică)
c.

Studii prospective

I.2.11. Studiul prospectiv privind evoluţia activităţii economice a localităţii
I.2.12. Studiul prospectiv privind evoluţia socio-demografică a localităţii
I.2.13. Studiul prospectiv privind mobilitatea şi transportul
I.2.14. Studiul impactului schimbărilor climatice
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II.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI PROSPECTIVE, DIAGNOZĂ, VIZIUNE
DE DEZVOLTARE ŞI PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE
II.1. SINTEZA ANALIZEI ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR. DIAGNOSTIC
PROSPECTIV
II.2. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE SPAŢALĂ A MUNICIPIULUI. DIRECŢII ŞI
POTENŢIAL
II.3. PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ. ELEMENTE DE
MOBILITATE URBANĂ EXISTENTE ŞI PROPUSE
III. PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică şi avizare.
c) Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare

III.1. REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPUSE (PIESE DESENATE)
III.2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
IV. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTARE ŞI PROGRAMUL DE
INVESTIŢII PUBLICE. PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
IV.1. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ACŢIUNE CORELAT CU PROGRAMUL DE
INVESTIŢII PUBLICE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CÂMPULUNG.
POLITICI ŞI PROGRAME PUBLICE NECESARE PENTRU
IMPLEMENTARE. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE
DEZVOLTARE ŞI RESTRUCTURARE
IV.2. CORELAREA REGLEMENTĂRILOR P.U.G. ŞI R.L.U. CU PROPUNERILE
DIN PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ AL MUN. CÂMPULUNG
V. AVIZE ŞI ACORDURI. REDACTARE FINALĂ
V.1. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR
V.1.1. Plan urbanistic general (P.U.G.) – variantă preliminară
V.1.2. Regulament local de urbanism (R.L.U.) – variantă preliminară

V.2. AVIZARE. ORGANISME CENTRALE ŞI LOCALE
V.2.1. Evaluare strategică de mediu (SEA)
V.2.2. Documentaţii pentru alte avize şi acorduri

V.3. ÎNTRODUCEREA ÎN DOCUMENTAŢIE A CONDIŢIILOR REZULTATE DIN
PROCESUL DE AVIZARE
V.4. REDACTAREA FINALĂ A P.U.G. ŞI R.L.U.
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică şi avizare. Aprobare finală.
d) Etapa elaborării propunerilor finale care includ toate observaţiile avizatorilor
şi care se supun procedurii de transparenţă decizională.
V.4.1. Plan urbanistic general (P.U.G.)
V.4.2. Regulament local de urbanism (R.L.U.)

5

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, JUDEŢUL ARGEŞ
Cuprinsul studiului:

V.
AVIZE ŞI ACORDURI. REDACTARE FINALĂ
V.1. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR
V.1.2. Regulament local de urbanism
Cadrul legal – extrase
1. Dispoziţii generale
1.1. Rolul R.L.U. – Municipiul Câmpulung
1.2. Baza legală a elaborării R.L.U.
1.3. Domeniul de aplicare a R.L.U.
1.4. Împărţiri operaţionale ale teritoriului
1.5. Aprobarea şi modificarea R.L.U.-M.C..
2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
2.1. Reguli cu privire la protejarea patrimoniului natural şi construit
2.2. Reguli cu privire la protejarea peisajului
2.3. Reguli cu privire la păstrarea modului de viaţă al locuitorilor
2.4. Reguli cu privire la păstrarea aspectului tradiţional al zonelor protejate
2.5. Alte reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului, siguranţa construcţiilor şi la
apărarea interesului public
2.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor
2.7. Reguli de amplasare a construcţiilor şi retrageri minime obligatorii
2.8. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
2.9. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
2.10. Reguli cu privire la suprafeţele plantate
3. Prevederi privind zonele şi subzonele funcţionale
3.1. Zone şi subzone funcţionale
3.2. Prevederi specifice privind subzonele funcţionale din intravilan
3.3. Prevederi privind subzonele funcţionale din extravilan
4. Anexe
4.1. Definiţii şi termeni utilizaţi în Regulamentul Local de Urbanism
al Municipiului Câmpulung
4.2.

4.3.

4.4.

Condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către
acestea vecinătăţilor
4.2.1. Reţele alimentare cu apă şi canalizare
4.2.2. Reţele de alimentare cu energie electrică
4.2.3. Reţele de gaze naturale
4.2.4. Transporturi rutiere
4.2.5. Zone de protecţie sanitară
4.2.6. Lăţimea zonelor de protecţie în jurul lacurilor naturale, lacurilor de
acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a
altor lucrări hidrotehnice
Imobile protejate din punct de vedere cultural
4.3.2. Lista imobilelor clasate în L.M.I. 2015
4.3.4. Lista imobilelor incluse în R.A.N.
4.3.5. Situl istoric Câmpulung.
Stare generală de conservare şi grad de protecţie propus
4.3.4. Zone protejate din teritoriul administrativ – inventar de coordonate
Activităţile economice principale permise în Municipiul Câmpulung
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5. Piese desenate – reglementări – conţinute în dosarul R.L.U.
1.

2.

SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI
1.1.

Încadrarea în teritoriu

1:25.000

1.2.

Încadrarea în P.U.G. anterior

1:25.000

1.3.

Caracteristici geotehnice. Riscuri naturale şi antropice

1:25.000

1.4.

Folosinţa terenurilor. Zonificare funcţională

1:10.000

REGLEMENTĂRI
2.1.

3.

Regimul juridc de protecţie

1:10.000

2.2.1. Echipare tehnico-edilitară. Reţele de apă şi canalizare

1:10.000

2.2.2. Echipare tehnico-edilitară. Reţele electrice, gaze naturale

1:10.000

2.3.

Circulaţie şi transporturi (mobilitate)

1:10.000

2.4.

Proprietatea asupra terenurilor. Obiective de utilitate publică

1:10.000

2.5.

Unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă

1:10.000

2.6.

Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională (cu bilanţ teritorial)

1:10.000

STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ
3.1.

Strategie de dezvoltare spaţială – elemente generale

1:10.000

3.2.

Operaţiuni de restructurare şi de regenerare urbană

1:10.000
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R.L.U.-M.C.
Regulament local de urbanism – Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş
Cadrul legal – extrase
(1)

(2)

(3)
(4)

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi
economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor
locale de urbanism.
Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent
Planului Urbanistic General, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului Urbanistic Zonal,
cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum
şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor,
materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale
acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate.
După aprobare [...] Planul Urbanistic General [...] împreună cu regulamentele locale de
urbanism aferente sunt opozabile în justiţie.
Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate
teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 49.

1.

2.
3.
4.

Pentru fiecare monument istoric se instituie zona de protecţie, delimitată pe baza reperelor
topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile
monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în
valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.
Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil
ca monument istoric, în condiţiile legii.
Autorităţile publice locale competente vor include în planurile urbanistice şi în regulamentele
aferente zonele de protecţie delimitate conform alin. (2).
În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de
construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care
se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se
autorizează pe baza avizului [Ministerului Culturii] sau, după caz, al serviciilor publice
deconcentrate ale [Ministerului Culturii] şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de
schimbare de funcţiuni sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de
sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţii
atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale [Ministerului Culturii], respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale [Ministerului Culturii], în condiţiile legii.
În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele
de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la
intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi
să sesizeze organele de cercetare penală.
Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a
proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţii şi/sau specialiştii atestaţi
de către [Ministerul Culturii], cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor
istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.
Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase
decopertate se fac, în condiţiile legii, de către învestitori, sub coordonarea responsabilului
ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare.
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 24
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Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora:
Nr.
0

Categorii de documentaţii
1

Avizează
2

Aprobă
3

Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia
82

Municipii, oraşe şi comune care
cuprind monumente, ansambluri sau
situri înscrise în Lista monumentelor
istorice

• Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
• Ministerul Culturii
• Consiliul Judeţean
• Organisme centrale şi teritoriale
abilitate conform legii

• Consiliile locale
• Consiliul General al
Municipiului Bucureşti

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi
completări ulterioare Anexa nr. 1. Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului
şi de urbanism, competenţe de avizare şi de aprobare a acestora
Peisaj – desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populaţie, cu valoare
remarcabilă prin caracterul său de unicitate şi coerenţă, rezultat al acţiunii şi interacţiunii factorilor
naturali şi/sau umani, cuprinzând zone naturale sau/şi construite având valoare particulară în
materie de arhitectură şi patrimoniu ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire, de activitate
sau ale tradiţiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Anexa 2, Definirea
termenilor utilizaţi în lege, termen introdus prin O.U.G. nr. 7/2011 , art. I.40.
Zonă de protecţie – suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al
unor resurse ale ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie
servituţi de utilitate publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri
de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. Zonele de protecţie sunt stabilite prin acte normative
specifice, precum şi prin documentaţii de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii
de specialitate.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Anexa 2, Definirea
termenilor utilizaţi în lege, termen introdus prin O.U.G. nr. 7/2011 , art. I.42.
Zonă protejată – zonă coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic,
determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă
un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi
reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din
interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe,
înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări
şi plantaţii şi este stabilit prin documentaţii de urbanism specifice aprobate.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Anexa 2, Definirea
termenilor utilizaţi în lege, termen introdus prin O.U.G. nr. 7/2011 , art. I.43.
Unitate teritorială de referinţă (U.T.R.) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativteritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică
din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă.
U.T.R. se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie
istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de
aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Anexa 2, Definirea
termenilor utilizaţi în lege, termen introdus prin O.U.G. nr. 7/2011 , art. I.44.
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1.

Dispoziţii generale
1.1.

Rolul R.L.U. – Municipiul Câmpulung

1.1.1.

Regulamentul local de urbanism – Municipiul Câmpulung (R.L.U.-M.C.) este o
documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de
utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor în întregul teritoriu
administrativ al Municipiului Câmpulung.
R.L.U.-M.C. însoţeşte Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpulung şi face parte
integrantă din acesta.
R.L.U.-M.C. este compus din următoarele părţi, menţionate în Cuprinsul documentaţiei,
care au valabilitate numai împreună:
a. Prezenta parte scrisă (Cap. 1-3);
b. Anexe (Cap. 4);
c. Piese desenate (cuprinse la Faza V.1)

1.1.2.

Rolul R.L.U. constă în explicitarea şi detalierea prevederilor din P.U.G. în conformitate cu
Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G. nr. 525/1996, precum şi cu
conţinutul tehnic şi structura prevăzute îm Ghidul privind elaborarea şi aprobarea
Regulamentelor locale de urbanism, aprobat prin O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000 şi în
Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic general,
aprobat prin O.M.L.P.A.T. nr. 13/N/10.03.1999.

1.1.3.

R.L.U.-M.C.. stabileşte, pentru imobilele situate în teritoriul administrativ al Municipiului
Câmpulung, reguli privitoare la:
a. Regimul economic al imobilelor: destinaţiile şi activităţile admise şi interzise;
b. Regimul tehnic al imobilelor şi modul de construire permis;
c. Modul de desfiinţare al unor clădiri sau corpuri de clădire;
d. Regimul de protecţie a patrimoniului arheologic;
e. Regimul de protecţie a peisajului natural şi a peisajului cultural.
f. Regimul de protecţie a imobilelor clasate în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.)
g. Regimul de protecţie a zonelor protejate propuse prin actualul PUG
Prin respectarea acestor reguli este permisă autorizarea directă a construirii pe toate
parcelele care fac parte din teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung; autorizarea
directă a construirii înseamnă autorizarea prin respectarea prevederilor prezentului R.L.U.,
fără a fi necesară o altă documentaţie de urbanism preababilă.

1.1.4.

R.L.U.-M.C. este valabil cât timp este valabil P.U.G. Mun. Câmpulung, din care face parte
integrantă.
Schimbarea legislaţiei de bază sau schimbarea condiţiilor particulare de construire din
teritoriul Municipiului Câmpulung pot determina modificarea P.U.G.
Documentaţiile de urbanism modificatoare, avizate şi aprobate în conformitate cu legislaţia în
vigoare în momentul respectiv, vor prevedea explicit modificările aduse prezentului R.L.U.

1.1.5.

Fără a încălca prevederile R.L.U., Primăria Municipiului Câmpulung va putea face
adaptarea R.L.U. la situaţiile care decurg din modificarea unor condiţii particulare:
a. Schimbarea limitelor unor imobile, consemnate în cadastrul imobiliar;
b. Modificarea nomenclaturii stradale sau a numerotării imobilelor;
c. Descoperirile arheologice ulterioare aprobării P.U.G.
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1.2. Baza legală a elaborării R.L.U.
1.2.1. Regulamentul local de urbanism – Municipiul Câmpulung (R.L.U.-M.C..) este elaborat cu
respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.
1.2.2. R.L.U.-M.C. este elaborat în conformitate şi cu următoarele acte normative cu caracter general:
Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste
România
Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Legea 114/1996, legea locuinţei;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire cumunală;
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor;
Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale;
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 162/ 2002 privind depozitarea deşeurilor;
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
Ordinul al Preşedintelui ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru
emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea;
Ordinul ANRE nr. 4/2007 modificat şi completat de Ordinul ANRE nr. 49/2007 –” Norma
tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor
energetice – rev.1”
CAEN Revizuit 2, CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ,
Note explicative, Ediţia a 2-a revăzută, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2008.
1.2.3. R.L.U.-M.C.. este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative
privind documentaţiile de urbanism:
Legea 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată;
HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Ordinul M.D.R.T. nr. 1867/2010 pentru modificarea şi completarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009
Ordin M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism
1.2.4. R.L.U.-M.C.. este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative
privind mediul, ariile naturale protejate şi peisajul:
Legea nr. 451/2002 privind ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, adoptată la
Florenţa la 20 octombrie 2000;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare;

11
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi
completările ulterioare.
1.2.5. R.L.U.-M.C.. este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative
privind monumentele istorice:
Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului
arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III-a - zone protejate;
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată
2008;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, modificată şi
completată prin Legea 468/2003;
Ordinul M.C.C. nr. 2682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si
evidenta a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de
evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor
istorice;
Ordinul M.T.C.T. nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementarii
tehnice "Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (PUZ)";
Ordinul M.C.C. nr. 2237/2004 privind aprobarea normelor Metodologice de semnalizare
a monumentelor istorice;
Legea nr. 410/2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului
cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003;
Ordinului M.C.C. nr. 2435 din 2006 referitor la Regulamentul de Organizare şi
funcţionare a CNMI şi a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice;
Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
Ordinul M.C.P.N. nr. 2408/2011, privind stabilirea personalului împuternicit să constate
contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii,
precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a
modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Ordinul M.C.P.N. nr. 2828/2015, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor nr 2314/2004, privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice
actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute;
1.2.6. R.L.U.-M.C.. este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative
privind patrimoniul arheologic:
Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia
patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice ca zone de interes naţional, aprobată prin Legea nr. 378/2001;
Legea nr. 378/2001 pentru aprobarea O.G. nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
Ordinul M.C.C. nr. 2103/2007 privind coordonarea activităţilor de cercetare arheologică
în siturile arheologice declarate zone de interes naţional;
Ordinul M.C.C. nr. 2518/2007 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii
de descărcare de sarcină arheologică.
1.2.7. R.L.U.-M.C.. este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod
Civil, republicată în 2011.
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1.3. Domeniul de aplicare al R.L.U.
1.3.1. R.L.U. cuprinde reglementări obligatorii pentru întregul teritoriu administrativ al Municipiului
Câmpulung, privind modul de utilizare a imobilelor, autorizarea construirii şi autorizarea
desfiinţării construcţiilor, destinaţia terenurilor, activităţile permise şi interzise.
1.3.2. Teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung este împărţit, după destinaţie, în teritoriul
intravilan şi teritoriul extravilan.
1.3.3. Teritoriul intravilan al Municipiului Câmpulung este format din localităţi şi din alte terenuri,
după cum urmează:
a. Câmpulung (municipiu);
b. Valea Rumâneştilor (localitate componentă a municipiului);
c.
Trupuri izolate ale teritoriului intravilan.
Teritoriul intravilan al Municipiului Câmpulung, stabilit prin P.U.G.-M.C. şi R.L.U.-M.C., este
delimitat prin următoarele planşe:
Planşa V.2.6. Reglementări – Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională
1.3.4. Reglementările în teritoriul administrativ al Mun. Câmpulung sunt stabilite în funcţie de zone
şi subzone funcţionale.
Zonele şi subzonele funcţionale din teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung sunt
precizate în următoarele planşe:
Planşa V.2.6. Reglementări – Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională
Reglementările aferente zonelor şi subzonelor funcţionale sunt stabilite prezentul R.L.U.
1.3.5. Reglementările în teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung sunt nuanţate în funcţie
de împărţirile operaţionale ale teritoriului, precizate în Cap. 1.4 al prezentului R.L.U.
1.3.6. Reglementări speciale sunt aplicate imobilelor aflate în situaţii speciale, stabilite de legislaţia
în vigoare, şi anume:
a. Imobile protejate din punct de vedere cultural;
b. Imobile protejate din punct de vedere natural şi al resurselor naturale;
c. Imobile situate în zonele de protecţie sau de siguranţă ale infrastructurii rutiere şi
feroviare, ale reţelelor edilitare şi ale altor funcţiuni speciale din teritoriul administrativ.
1.3.7. Zonele protejate construite din Municipiul Câmpulung cuprind totalitatea imobilelor protejate
din punct de vedere cultural.
Suprafeţele zonelor protejate construite, stabilite prin P.U.G.-M.C. şi R.L.U.-M.C., sunt
delimitate prin următoarele planşe:
Planşa V.2.1. Reglementări – Regimul juridic de protecţie
1.3.8. Imobilele protejate din punct de vedere natural şi al resurselor naturale sunt reprezentate
prin zone funcţionale distincte în cadrul R.L.U. şi sunt regementate special.
Imobilele situate în zone de protecţie sau de siguranţă menţionate la Art. 1.3.6, pct. c sunt
reglementate special.
Imobilele menţionate în primele două alineate sunt stabilite prin:
Planşa V.2.6. Reglementări – Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională
Planşa V.2.2.1. Reglementări – Echipare tehnico-edilitară.
Reţele de apă şi canalizare
Planşa V.2.2.2. Reglementări – Echipare tehnico-edilitară.
Reţele electrice, gaze naturale
1.3.9. Imobilele supuse riscurilor naturale şi antropice sunt prezentate în planşele următoare:
Planşa V.2.6. Reglementări – Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională
Planşa V.1.3. Caracteristici geotehnice. Riscuri naturale şi antropice
Imobilele stabilite prin planşă sunt cele supuse principalelor riscuri previzibile, pe baza
informaţiilor obţinute de la Primăria Mun. Câmpulung în momentul realizării P.U.G. şi nu
reprezintă totalitatea riscurilor potenţiale din teritoriul administrativ.
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1.4.

Împărţiri operaţionale ale teritoriului

1.4.1. Teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung este împărţit în 48 unităţi teritoriale de
referinţă (U.T.R.), organizate în 12 macro-unităţi teritoriale de referinţă (M.U.T.R), după cum
urmează:
Nr.

Denumire M.U.T.R.

Nr.

Denumire U.T.R.

1

CENTRU CÂMPULUNG

1.1.

Primărie

1.2.

Bulevard

1.3.

Negru Vodă

1.4.

Râul Târgului - Tabaci

2.1.

Şubeşti - Olari

2.2.

Sfântul Ilie - Piaţă

2.3.

Sfântul Mina

3.1.

Sfântul Nicolae Nicuţ

3.2.

Sfânta Marina

3.3.

Schei

3.4.

Valea

4.1.

Vişoi Blocuri

4.2.

Liceul Barbilian

4.3.

Stadion

5.1.

Gară - CF

5.2.

Mărăşeşti

5.3.

Unitatea Militară

6.1.

Calea Târgoviştei

6.2.

Măţău - Valea Bărbuşei

6.3.

Izvorul - Valea Pâinii

6.4.

Valea Rea - Chilii

7.1.

Groşani

7.2.

Apa Sărată

7.3.

Stănoi - Muzeu

7.4.

Livada

7.5.

Pescăreasa

7.6.

Castru - Loturi

8.1.

Calea Ocheştilor

8.2.

Drăceşti

8.3.

Mărcuş

9.1.

Cartier Blocuri

9.2.

Strada Gruiului

9.3.

Dealul Gruiu

9.4.

Cărămidărie

10.1.

Fabrica ARO

10.2.

Traian

10.3.

Cămine ARO

10.4.

Măgura

10.5.

Jandarmerie

11.1.

Pietroasa

11.2.

Vişoi - V. Foii

11.3.

Pietroasa - Est

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CÂMPULUNG SUD-VEST

CÂMPULUNG NORD-VEST

CÂMPULUNG EST

GARĂ - U.M.

MĂŢĂU-CHILII

APA SĂRATĂ

MĂRCUŞI-DRĂCEŞTI

GRUI

ARO

CALEA PIETROASĂ
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Nr.

Denumire M.U.T.R.

Nr.

Denumire U.T.R.

12

VALEA ROMÂNEŞTILOR

12.1.

Creţişoara

12.2.

Dealul Vişoiu

12.3.

Valea Româneştilor

12.4.

Flămânda

12.5.

Plaiul Fârţanei

12.6.

Valea Chichirez

1.4.2. Împărţirea în macro-unităţi teritoriale de referinţă (M.U.T.R.) este stabilită după:
Orientarea văilor şi versanţilor;
Tipul locuirii;
Situarea faţă de localităţile istorice;
Perioada majoră de constituire a ţesutului urban;
Funcţiunile dominante.
1.4.3. Împărţirea în unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.) este stabilită după:
Situarea faţă de cartierele istorice ale oraşului (mahalale);
Funcţiunile dominante;
Caracteristicile tramei stradale şi ale parcelarului.
1.4.4. Zona Centrală a Mun. Câmpulung se situează în localitatea Câmpulung şi este reprezentată
de M.U.T.R. 1 – Centru Câmpulung.
1.4.5. Zonele protejate construite din Mun. Câmpulung sunt următoarele:
Zona Protejată 1 – Sit urban Câmpulung (Z.P.C.);
Zona Protejată 2 – Şcoala Vişoi (Z.P.S.V.);
Zona Protejată 3 – Biserica Vişoi (Z.P.B.V.);
Zona Protejată 4 – Biserica Flămânda (Z.P.F.);
Zona Protejată 5 – Valea Româneştilor (Z.P.V.R.);
Zona Protejată 6 – Conacul Alimănişteanu (Z.P.C.A.);
Zona Protejată 7 – Biserica Apa Sărată (Z.P.B.A.);
Zona Protejată 8 – Valea Unchiaşului (Z.P.V.A.);
Zona Protejată 9 – Jidova – Apa Sărată (Z.P.J.A.);
Zona Protejată 10 – Calea Pietroasă - (Z.P.C.P.)
Zona Protejată 11 – Valea Insei (Z.P.V.I.).
1.4.6. Suprafeţele M.U.T.R. şi U.T.R. cuprind, după caz, imobile situate în teritoriile intravilan şi
extravian ale Mun. Câmpulung.
1.4.7. Suprafeţele M.U.T.R. şi U.T.R. cuprind, după caz, imobile situate în zonele protejate
construite ale Mun. Câmpulung şi în afara acestora.
1.4.8. Teritoriul U.T.R. este subîmpărţit în micro unităţi teritoriale de referinţă (m.U.T.R.), în funcţie
de următoarele criterii:
Situarea în teritoriul intravilan sau extravilan al Mun. Câmpulung;
Situarea în teritoriul zonelor protejate construite ale Mun. Câmpulung sau în afara
acestora.
1.4.9. Suprafeţele M.U.T.R., U.T.R. şi m.U.T.R., stabilite prin P.U.G.-M.C. şi R.L.U.-M.C., relaţia
faţă de teritoriul intravilan şi faţă de zonele protejate construite ale Mun. Câmpulung, sunt
arătate prin următoarele planşe:
Planşa V.2.5. Reglementări – Unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă
1.4.10. U.T.R., stabilite prin P.U.G.-M.C. şi R.L.U.-M.C., sunt încadrate în mai multe tipuri, după
caracteristicile principale de reglementare. Acestea sunt reprezentate în:
Planşa V.2.5. Reglementări – Unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă
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U.T.R.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

A
A.1.
1.1.
1.2.
1.3.
A.2.
A.2.1.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
A.2.2.
4.1.
4.2.
5.2.
9.1.
10.2.
10.3.
A.3.
A.3.1.
6.3.
7.1.
7.2.
7.3.
7.5.
8.1.
8.2.
8.3.
10.4.
11.1.
11.2.
11.3.
12.1.
12.3.
12.4.
A.3.2.
6.1.
6.2.
6.4.
7.4.
7.6.
12.2
12.5.
12.6.
A.4
4.3.
5.3.

ZONE CU CARACTER STABIL
ZONĂ CENTRALĂ - PREDOMINANT COMERCIALĂ
PRIMĂRIE
BULEVARD
NEGRU VODĂ
LOCUIRE CU DENSITATE MARE / URBANĂ
Locuire cu caracter central
ŞUBEŞTI- OLARI
SFÂNTUL ILIE - PIAŢĂ
SFÂNTUL MINA
SFÂNTUL NICOLAE NICUŢ
SFÂNTA MARINA
SCHEI
Locuire cu caracter pericentral
VIŞOI BLOCURI
LICEUL BARBILIAN
MĂRĂŞEŞTI
CARTIER BLOCURI
TRAIAN
CĂMINE ARO
LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ / RURALĂ
Predominant locuire
IZVORUL - VALEA PÂINII
GROŞANI
APA SĂRATĂ
STĂNOI - MUZEU
PESCĂREASA
CALEA OCHEŞTILOR
DRĂCEŞTI
MĂRCUŞ
MĂGURA
PIETROASA
VIŞOI - VALEA FOII
PIETROASA-EST
CREŢIŞOARA
VALEA ROMÂNEŞTILOR
FLĂMÂNDA
Predominant terenuri agricole și forestiere
CALEA TÂRGOVIŞTEI
MĂŢĂU - VALEA BĂRBUŞEI
VALEA REA - CHILII
LIVADA
CASTRU - LOTURI
DEALUL VIŞOIU
PLAIUL FÂRŢANEI
VALEA CHICHIREZ
ALTE FUNCŢIUNI MAJORE CU CARACTER URBAN
STADION
UNITATE MILITARĂ

B
B.1.
9.2.
9.3.
B.2.
5.1.
9.4.
10.1.
B.3.
1.4.
3.4.
10.5.

ZONE ÎN TRANSFORMARE
Zone de dezvoltare a locuirii urbane
STRADA GRUIULUI
DEALUL GRUIU
Zone de restructurare industrială
GARĂ - C.F.
CĂRĂMIDĂRIE
FABRICA ARO
Zone de dezvoltare a sectorului terțiar
RÂUL TÂRGULUI - TABACI
VALEA
JANDARMERIE
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1.5. Aprobarea şi modificarea R.L.U.-M.C.
1.5.1. P.U.G.-M.C. şi R.L.U. aferent acestuia au fost aprobate prin H.C.L.M.C. nr. ...
Aprobarea s-a bazat pe următoarele principale avize prealabile:
1. Avizul Ministerului Culturii nr. ...
2. Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. ...
3. Alte avize şi acorduri anexate.
1.5.2. R.L.U.-M.C.. intră în vigoare după aprobarea sa în Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
şi nu poate fi modificat decât în condiţiile şi în limitele prevederilor legale prevăzute prin
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare.
1.5.3. Autorizarea executării construcţiilor în Mun. Câmpulung se poate face prin:
a.
b.

Autorizare directă – în conformitate cu dispoziţiile P.U.G. şi R.L.U.-M.C.
Autorizare indirectă – în conformitate cu documentaţiile de urbanism (P.U.Z. şi P.U.D.)
care modifică dispoziţiile P.U.G. şi R.L.U.-M.C. (vezi art. următoare)
1.5.4. În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, modificarea prevederilor prezentului R.L.U. se poate
face şi printr-un nou P.U.Z. elaborat şi aprobat după următoarea procedură:
a. Cererea de eliberare a Certificatului de Urbanism cu solicitarea unei modificări a
prevederilor P.U.G. şi R.L.U.-M.C., referitoare la cel puţin unul dintre următoarele
elemente de reglementare: regimul de construire, funcţiunea zonei sau a unei parcele,
înălţimea maximă a clădirilor; coeficientul de utilizare a terenului – CUT, procentul de
ocupare a terenului – POT, retragerea clădirilor faţă de aliniamentul parcelei
combinate cu diminuarea distanţelor dintre clădiri şi limitele laterale şi posterioare ale
parcelei.
b. Solicitarea emitentului Certificatului de Urbanism ca persoana care urmăreşte
modificarea prevederilor să elaboreze un P.U.Z.; solicitarea este bazată pe Avizul de
Oportunitate emis conform legii şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş.
1. P.U.Z. va cuprinde întreaga suprafaţă a U.T.R. în care este amplasat imobilul în
care se solicită schimbarea şi va fi iniţiat de solicitant, în condiţiile legii, dacă
imobilul se găseşte în interiorul următoarelor U.T.R.:
M.U.T.R. 1 – Centru Câmpulung – U.T.R. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
M.U.T.R. 2 – Câmpulung Sud-Vest – U.T.R. 2.1, 2.2, 2.3;
M.U.T.R. 3 – Câmpulung Nord-Vest – U.T.R. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4;
2.

c.
1.5.5.

P.U.Z. va cuprinde întreaga suprafaţă a zonei protejate în care este amplasat
imobilul, dacă imobilul se găseşte în interiorul zonelor protejate următoare:
Zona Protejată 2 – Şcoala Vişoi (Z.P.S.V.);
Zona Protejată 3 – Biserica Vişoi (Z.P.B.V.);
Zona Protejată 4 – Biserica Flămânda (Z.P.F.);
Zona Protejată 5 – Valea Româneştilor (Z.P.V.R.);
Zona Protejată 6 – Conacul Alimănişteanu (Z.P.C.A.);
Zona Protejată 7 – Biserica Apa Sărată (Z.P.B.A.);
Zona Protejată 8 – Valea Unchiaşului (Z.P.V.A.);
Zona Protejată 9 – Jidova – Apa Sărată (Z.P.J.A.);
Zona Protejată 10 – Calea Pietroasă - (Z.P.C.P.)
Zona Protejată 11 – Valea Insei (Z.P.V.I.).
3. În cazurile descrise la pct. 1 şi 2, dacă imobilul se situează în vecinătatea
limitelor U.T.R., emitentul Avizului de Oportunitate va putea mări suprafaţa
P.U.Z, cu includerea imobilelor învecinate şi, în acelaşi timp, exterioare U.T.R.
respective, în condiţiile legii.
3. Dacă imobilul se găseşte în interiorul celorlalte U.T.R., suprafaţa P.U.Z. va fi
stabilită de emitentul Avizului de Oportunitate, în condiţiile legii.
Avizarea şi aprobarea P.U.Z., în condiţiile legii.

În condiţiile apariţiei unor necesităţi noi, neprevăzute la data elaborării P.U.G., în teritoriul
administrativ al Municipiului, Primăria Municipiului Câmpulung poate solicita elaborarea
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unor documentaţii de urbanism – P.U.Z. de conformare – care respectă în totalitate
prevederile R.L.U. şi nu sunt considerate P.U.Z. modificatoare.
Elaborarea P.U.Z. de conformare se poate face în următoarele cazuri:
1. Amplasarea unor obiective de utilitate publică finanţate de Primăria Municipiului
Câmpulung sau, după caz, de alte activităţi publice, în condiţiile respectării tuturor
prevederilor din Cap. 2 al prezentului R.L.U.;
2. Concesionarea unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Câmpulung;
3. Rectificarea minoră a traseului unor străzi sau amenajarea unor intersecţii de străzi
care necesită exproprieri pentru cauză de utilitate publică;
4. Amplasarea sistemului de iluminat public, a unor lucrări edilitare, executarea unor
lucrări hidrotehnice minore;
5. Amenajarea unor spaţii plantate publice, inclusiv a plantaţiilor din zestrea străzilor;
6. Amenajarea pe dealuri a unor poteci şi platforme de belvedere, fără executarea de
clădiri;
7. Condiţii noi de construire impuse de descoperiri arheologice survenite după
aprobarea P.U.G.
Aprobarea P.U.Z. de conformare se face de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung,
după obţinerea avizelor legale.
1.5.6.

În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, modificarea prevederilor prezentului R.L.U. se poate
face printr-un P.U.D. elaborat după următoarea procedură:
a. Cerere de eliberare a Certificatului de Urbanism cu solicitarea modificării prezentului
P.U.G. şi R.L.U.-M.C.., referitoare la diminuarea cel puţin a uneia dintre distanţele
dintre clădiri şi limitele laterale sau posterioare ale parcelei.
b. Hotărârea Primăriei Municipiului Câmpulung ca persoana care urmăreşte modificarea
prevederilor să elaboreze documentaţia de urbanism P.U.D.; P.U.D. se elaborează
pentru parcela pe care se solicită diminuarea şi va fi iniţiat de solicitant în condiţiile
legii.
c. Avizarea P.U.D. în condiţiile legii.
d. Aprobarea P.U.D. prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.

1.5.7.

În cazul necesităţilor de extindere ale construcţiilor din imobilele care constituie obiective
de utilitate publică, pentru precizarea amplasării construcţiilor este necesară elaborarea
unor documentaţii de urbanism – P.U.D. de extindere – care respectă în totalitate
prevederile din Cap. 2 al prezentului R.L.U.
Avizarea şi aprobarea P.U.D. de extindere se face în conformitate cu art. 1.5.6.
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2.

Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
2.1.

Reguli cu privire la protejarea patrimoniului natural şi construit

2.1.1. R.L.U.-M.C.. stabileşte destinaţia imobilelor din teritoriul administrativ al Municipiului
Câmpulung şi condiţiile de construibilitate ale acestora, în funcţie de următoarele criterii:
1. Situarea în teritoriul intravilan sau extravilan;
2. Destinaţia terenurilor, în funcţie de zonificarea funcţională stabilită prin P.U.G.;
3. Specificitatea ţesutului urban, în funcţie de diviziunea teritoriului în U.T.R.;
4. Regimul de protecţie a patrimoniului cultural;
5. Amplasarea în zonele de risc.
2.1.2. Teritoriul intravilan este destinat cu precădere construirii.
Activitatea predominantă în teritoriul intravilan este locuirea.
Teritoriul intravilan al Municipiului Câmpulung este compus din micro-unităţile teritoriale de
referinţă (m.U.T.R.) de tip I stabilite prin Planşa V.2.5 – Reglementări. Unităţi şi macrounităţi
teritoriale de referinţă.
2.1.3. Teritoriul extravilan cuprinde terenuri destinate predominant activităţilor agricole şi
forestiere.
Teritoriul extravilan al Municipiului Câmpulung este compus din micro-unităţile teritoriale de
referinţă (m.U.T.R.) stabilite prin Planşa V.2.6 – Reglementări. Unităţi şi macrounităţi
teritoriale de referinţă.
a. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan
se supune reglementărilor în vigoare.
Schimbarea destinaţiei acestor terenuri se realizează conform legii.
b.

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor, precum şi activităţile permise sau
interzise în teritoriul U.P. Câmpulung, sunt reglementate în conformitate cu prevederile
prezentului r.L.U. şi a Amenajamentului silvic al U.P. Schimbarea destinaţiei acestor
terenuri este interzisă.

Modul de exploatare a fondului silvic este prevăzut prin amenajamentul silvic aprobat.
c.

Activităţile permise şi interzise în teritoriul extravilan (m.U.T.R. de tip E) sunt precizate
în Anexa 4.3.

2.1.4. Imobilele protejate din punct de vedere cultural sunt incluse în zonele protejate construite
ale Mun. Câmpulung:
a. Imobile care fac parte din Situl înscris în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I. 2015) AGII-s-A-13545 ”Oraşul istoric Câmpulung”;
b. Alte imobile înscrise în Lista Monumentelor istorice 2015;
c. Imobile
d. Imobile care fac parte din Zonele de protecţie ale monumentelor înscrise în L.M.I.;
e. Imobile incluse în Repertoriul Arheologic Naţional (R.A.N.), suplimentar faţă de L.M.I.;
f.
Imobile cu potenţial arheologic reperat.
g. Imobile care fac parte din Zonele de protecţie ale imobilelor de la pct. d-f;
Imobilele de la pct. a-h (M.U.T.R. de tip ZP) sunt prezentate în:
Planşa V.2.5. Reglementări – Regimul juridic de protecţie
2.1.5. Imobilele incluse în Situl ”Oraşul istoric Câmpulung” precum şi imobilele cuprinse în teritoriul
celorlalte ansambluri şi situri din teritoriul Mun. Câmpulung au, fiecare în parte, conform
legii, regim de monument istoric.
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2.1.6. Autorizarea construirii pentru imobilele protejate din punct de vedere cultural este în
competenţa Primăriei Municipiului Câmpulung, cu avizul Arhitectului-şef al judeţului Argeş,
cf. Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4.;
autorizarea se va face după următorul flux:
1. Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism (C.U.);
2. Eliberarea C.U., care extrage din prezentul R.L.U. condiţiile de construire pentru parcela
respectivă şi solicită pentru Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Construirii
(D.T.A.C.) cel puţin următoarele avize favorabile:
(i) Avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului;
(ii) Avizul Ministerului Culturii (Comisia Naţională a Monumentelor Istorice – C.N.M.I.)
pentru lucrări efectuate în imobilele monument istoric clasate în grupa valorică A, cu
excepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor (cf. Ordinului
M.C.C. nr. 2435/25.10.2006); avizul se eliberează pe baza Studiului istoric de
fundamentare a intervenţiilor; avizul M.C. va lua în considerare în mod obligatoriu
concluziile cercetării arheologice preventive în imobil, efectuate şi avizate conform
prevederilor legale specifice.
Avizul M.C. este necesar şi pentru toate imobilele situate în zonele de protecţie ale
monumentelor istorice clasate în grupa valorică A.
Avizul M.C. este necesar pentru intervenţii asupra tuturor imobilelor situate
înurmătoarele zone protejate construite ale Mun. Câmpulung:
Zona Protejată 1 – Situl urban Câmpulung ( Z.P.C.);
Zona Protejată 2 – Şcoala Vişoi (Z.P.S.V.);
Zona Protejată 3 – Biserica Vişoi (Z.P.B.V.);
Zona Protejată 4 – Biserica Flămânda (Z.P.F.);
Zona Protejată 5 – Valea Româneştilor (Z.P.V.R.);
Zona Protejată 7 – Biserica Apa Sărată (Z.P.B.A.);
Zona Protejată 8 – Valea Unchiaşului (Z.P.V.A.);
Zona Protejată 9 – Jidova – Apa Sărată (Z.P.J.A.);
(iii) Avizul Direcţiei pentru Cultură - Judeţul Argeş (Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice nr. 4) pentru imobilele monument istoric clasate în grupa valorică B, precum
şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor din imobilele
monument istoric clasate în grupa valorică A (cf. Ordinului M.C.C. nr.
2435/25.10.2006); avizul se eliberează pe baza Studiului istoric de fundamentare a
intervenţiilor; avizul D.C. - Judeţul Argeş va lua în considerare în mod obligatoriu
concluziile cercetării arheologice preventive în imobil, efectuate şi avizate conform
prevederilor legale specifice.
Avizul M.C. este necesar şi pentru toate imobilele situate în zonele de protecţie ale
monumentelor istorice clasate în grupa valorică B şi care nu se găsesc în situaţia
descrisă la pct. (iii).
Zona Protejată 6 – Conacul Alimănăşteanu (Z.P.C.A.);
Zona Protejată 10 – Calea Pietroasă - (Z.P.C.P/)
Zona Protejată 11 – Valea Insei (Z.P.V.I.).
(iv) Avizul arhitectului şef al Judeţului Argeş, solicitat de Primăria Municipiului
Câmpulung (cf. Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare);
(v) În cazul monumentelor istorice, C.U. este însoţit de Obligaţia de folosinţă a
monumentului istoric emisă de Direcţia pentru Cultură a Judeţului Argeş şi pusă la
dispoziţia Primăriei Municipiului Câmpulung.
3. Cererea pentru eliberarea Autorizaţie de Construire (A.C.), bazată pe D.T.A.C. care
respectă în totalitate condiţiile prezentului R.L.U. şi ale avizelor favorabile de la alin. 2.
de mai sus.
4. Eliberarea A.C., în cazul în care D.T.A.C. respectă cerinţele de la alin. 3 de mai sus.
Autorizarea desfiinţării construcţiilor anexe pentru imobilele protejate din punct de
vedere cultural se face conform aceluiaşi flux administrativ.
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2.1.7. Autorizarea construirii pentru imobilele protejate din punct de vedere cultural din teritoriul
Municipiului Câmpulung, definite la Art. 2.1.4, se face după cum urmează:
a. Se interzice desfiinţarea (totală sau parţială) a construcţiilor subterane sau
supraterane din imobilele protejate din punct de vedere cultural prevăzute în Art. 2.1.4,
literele a-f.
Prin excepţie, poate fi autorizată desfiinţarea (totală sau parţială) a construcţiilor sau
părţilor de construcţie din aceste imobile pentru care Studiul istoric de fundamentare a
intervenţiilor, elaborat în condiţiile legii şi avizat favorabil de Ministerul Culturii,
stabileşte o valoare culturală mică sau nulă.
b. Documentaţiile de autorizare a construirii şi de autorizare a desfiinţării privind
intervenţii asupra imobilelor protejate din punct de vedere cultural prevăzute în Art.
2.1.4, literele a şi b, trebuie elaborate de specialişti şi/sau experţi atestaţi de Ministerul
Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural.
c. Avizarea şi autorizarea intervenţiilor propuse asupra imobilelor protejate din punct de
vedere cultural prevăzute în Art. 2.1.4, literele a-f se face doar având la bază
următoarele piese obligatorii:
1. Studiu istoric de fundamentare a intervenţiilor, întocmit şi asumat, în condiţiile
legii, de către specialişti/experţi atestaţi de Ministerul Culturii pentru specialităţile
proiectare intervenţii monumente istorice, studii/analize, urmărirea comportării în
timp a monumentelor istorice, urbanism istoric, arheologie (după caz);
2. Expertiza tehnică a imobilului, întocmită şi asumată, în condiţiile legii, de către
specialişti/experţi atestaţi de Ministerul Culturii pentru specialitatea structuri
portante istorice;
3. Documentaţia tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării, întocmită şi
asumată, în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură care sunt, în
acelaşi timp, specialişti/experţi atestaţi de Ministerul Culturii pentru proiectare
intervenţii monumente istorice şi specialităţi conexe, în funcţie de specificul şi
complexitatea intervenţiei propuse (ex.: componente artistice; instalaţii etc.);
d. Pentru intervenţiile propuse în imobile care fac parte din zonele de protecţie prevăzute
la Art. 2.1.7, lit. c şi g şi care nu sunt incluse în Zonele protejate prevăzute la Art.
precum şi pentru imobilele care nu reprezintă, conform R.L.U., imobile protejate din
punct de vedere cultural, prevăzute la Art. 2.1.4, lit. a-f, documentaţiile pot fi întocmite
şi asumate de arhitecţi cu drept de semnătură.
e. Proiectele de intervenţii asupra imobilelor protejate din punct de vedere cultural,
prevăzute la Art. 2.1.4, lit. a, b, vor avea ca obiect consolidarea, conservarea,
renovarea sau restaurarea clădirilor. Orice alt tip de intervenţie va trebui justificată şi
argumentată prin Studiul istoric de fundamentare a intervenţiilor.
Proiectele nu vor cuprinde intervenţii care să modifice volumetria, faţadele, forma şi
materialele învelitorilor. Orice tip de intervenţie va trebui justificat şi argumentat prin
Studiul istoric de fundamentare a intervenţiilor.
f.
Se interzice amplasarea de echipamente şi instalaţii standardizate (părţi de instalaţii de
climatizare/unităţi exterioare de aer condiţionat; unităţi de contorizare furnizare apă,
energie electrică, gaze naturale; puncte de transformare electrice) pe faţadele vizibile din
spaţiul public ale clădirilor protejate din punct de vedere cultural prevăzute la Art. 2.1.4.
g. Se interzice amplasarea de construcţii care obturează vederea asupra imobilelor
protejate din punct de vedere cultural prevăzute la Art. 2.1.4, lit. a şi lit. b.
h. Documentaţiile de urbanism care includ teritorii care sunt incluse (total sau parţial) în
zone construite protejate sau în zone de protecţie a monumentelor istorice vor fi
întocmite şi asumate, în condiţiile legii, de către specialişti / experţi atestaţi de
Ministerul Culturii pentru specialităţile proiectare intervenţii monumente istorice urbanism, studii / analize - urbanism istoric şi vor conţine şi studii istorice de
fundamentare, şi (dacă este cazul) studii / rapoarte de diagnostic arheologic.
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2.1.8. Prevederile speciale pentru imobilele reprezentând bunuri de patrimoniu arheologic,
prevăzute la Art. 2.1.4, lit. e şi f, precum şi pentru imobilele înscrise în Lista Monumentelor
Istorice, în Capitolul I – Monumente şi situri arheologice, situate în intravilanul sau în
extravilanul localităţilor, sunt următoarele:
a. Certificatul de Urbanism va conţine obligaţiile solicitantului în ceea ce priveşte
servitutea arheologică.
b. Orice autorizaţie de construire va avea la bază avizul D.C. – Judeţul Argeş (cercetare
arheologică preventivă sau certificat de descărcare de sarcină arheologică, emis în
condiţiile legii);
c. Costurile cercetării arheologice se suportă de către beneficiarii investiţiilor, potrivit
dispoziţiilor legale;
d. Sunt admise, fără descărcare de sarcină arheologică: activităţile agricole care nu
presupun o adâncime de săpare a pământului mai mare de 30 cm şi nu necesită
deplasarea de utilaj greu; păşunatul; realizarea de amenajări de semnalizare şi punere
în valoare a sitului arheologic; activităţile legate de cercetarea arheologică;
e. Până la efectuarea cercetării arheologice preventive şi, dacă este cazul, până la
descărcarea de sarcină arheologică, perimetrele siturilor arheologice situate în
intravilanul sau extravilanul localităţilor sunt supuse unei interdicţii temporare de
construire;
f.
Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului
de descărcare de sarcină arheologică, se consideră distrugere a monumentelor
istorice şi se pedepseşte potrivit prevederilor legii penale; desfiinţarea, distrugerea
parţială sau degradarea siturilor arheologice care sunt monumente istorice se
sancţionează conform legii penale.
Aceste imobile reprezintă, conform legii, zone cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat.
2.1.9. Pentru imobilele situate în interiorul limitei determinate a bunurilor de patrimoniu arheologic
menţionate la Art. 2.1.8, se va efectua cercetare arheologică preventivă.
2.1.10. Prevederile speciale pentru zonele de protecţie ale bunurilor de patrimoniu arheologic
situate în intravilanul sau în extravilanul localităţilor sunt următoarele:
a. Orice autorizaţie de construire va avea la bază avizul D.C. - Judeţul Argeş;
b. Toate lucrările care urmează să afecteze solul vor fi supravegheate din punct de
vedere arheologic, în condiţiile legii;
c. În cazul în care, în timpul executării lucrărilor, vor fi identificate materiale arheologice
(bunuri mobile), lucrările vor fi oprite atât timp cât va fi necesar instituţiei de
specialitate pentru înregistrarea şi prelevarea lor;
d. În cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite, se va solicita
descărcarea de sarcină arheologică a suprafeţei de teren aferente investiţiei propuse,
iar lucrările vor fi sistate în porţiunea respectivă atât timp cât va fi necesar instituţiei de
specialitate pentru cercetarea arheologică exhaustivă a acestora;
e. În cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite de importanţă
deosebită, care nu vor putea fi prelevate sau strămutate, se va putea institui
procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice a sitului, acţiunile ulteriore fiind
decise după caz; beneficiarul va modifica /completa proiectul, în aşa fel încât vestigiile
descoperite să nu fie afectate de lucrările propuse;
f.
Neanunţarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de
desfiinţare constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor legii.
2.1.11. Prevederile speciale pentru imobilele cu potenţial arheologic, prevăzute la Art. 2.1.4, lit. h,
situate în intravilanul sau în extravilanul localităţilor, sunt următoarele:
a. Regim de supraveghere arheologică a lucrărilor de construire şi desfiinţare.
b. Elementele menţionate la art. 2.1.10, cu excepţia primului punct.
2.1.12. Prevederile speciale de la Art. 2.1.13 se aplică în toate zonele de protecţie ale
monumentelor istorice din teritoriului administrativ.
Aceste teritorii sunt considerate zone cu patrimoniu arheologic reperat.
2.1.13. În imobilele situate în interiorul limitei zonei de protecţie a bunurilor de patrimoniu
arheologic, prevăzute la Art. 2.1.8, lucrările se vor efectua în regim de supraveghere
arheologică.
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2.1.14. În afara măsurilor de cercetare arheologică şi de supraveghere arheologică, cerute prin
prevederile anterioare ale R.L.U.-M.C.., descoperirile arheologice întâmplătoare din
teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung vor fi anunţate D.C. - Judeţul Argeş,
care va declanşa procedura pentru stabilirea zonei cu patrimoniu arheologic evidenţiat
întâmplător..

2.2.

Reguli cu privire la protejarea peisajului

2.2.1. În vederea păstrării stării naturale a terenurilor, raportul stabilit prin P.U.G. dintre teritoriul
intravilan şi teritoriul extravilan nu trebuie să se schimbe prin mărirea intravilanului;
modificările teritoriului intravilan vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Art. 1.5
2.2.2. Tăierea arborilor din zonele împădurite din întregul teritoriu administrativ al Municipiului
Câmpulung este permisă numai în sistem grădinărit (peisagistic).
2.2.3. Albia minoră a Râului Târgului va fi reamenajată şi renaturată, în conformitate cu un proiect
special. Albiile pârâurilor din teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung vor fi
amenajate şi renaturate.
2.2.4. Se interzic depozitarea gunoiului şi scurgerile de fluide infectate în albiile râurilor.
2.2.5. În imobilele situate în teritoriul intravilan este permisă construirea clădirilor principale şi a
anexelor gospodăreşti în aşa fel încât ocuparea actuală a terenului cu construcţii să nu
crească semnificativ.
Sunt protejate suprafeţele libere ale gospodăriilor, folosite pentru grădini şi pentru activităţile
rurale (zootehnie, agricultură, pomicultură, legumicultură ş.a.).
2.2.6. În imobilele situate în teritoriul extravilan este permisă construirea de anexe gospodăreşti, a
împrejmuirilor şi a unor construcţii minore; realizarea construcţiilor principale pentru locuire
sau pentru activităţi productive este interzisă.

2.3.

Reguli cu privire la păstrarea modului ? de viaţă al locuitorilor

2.3.1. În întregul teritoriu intravilan, activitatea umană cea mai importantă este locuirea.
În Municipiul Câmpulung, alături de locuirea de tip urban, concentrată în vatra oraşului, se
menţine locuirea de tip rural, care este răspândită în întreg teritoriul administrativ.
Locuirea de tip rural comportă pe aceeaşi parcelă desfăşurarea următoarelor procese:
a. Locuirea uneia sau mai multor familii (una sau mai multe gospodării);
b. Activităţi agricole de subzistenţă (agricultură, legumicultură, pomicultură, creşterea
animalelor şi păsărilor domestice, apicultură ş.a.);
c. Locuirea sezonieră (de vacanţă), în locuinţe individuale sau în spaţii de cazare de tip
pensiune sau hotel; spaţiile de cazare permise au capacitatea limitată la maximum 50
locuri de cazare pe imobil.
d. Comerţ şi servicii, în spaţii de mici dimensiuni.
e. Activităţi meşteşugăreşti necesare întreţinerii construcţiilor, sculelor ş.a.;
2.3.2. Pentru menţinerea situaţiei economice a proprietarilor şi pentru păstrarea calităţilor mediului
şi peisajului, destinaţia imobilelor din extravilan este, în cea mai mare parte, neschimbată
faţă de situaţia actuală.
2.3.3. Locuirea şi activităţile de la Articolul 2.3.1. se pot desfăşura numai în clădirile principale ale
imobilelor. Anexele gospodăreşti trebuie să îşi păstreze utilizarea tradiţională.
Pentru asigurarea modului de viaţă rural, clădirile principale sunt reglementate ca
dimensiuni; ocuparea fiecărei parcele cu clădiri principale este tolerată până la o valoare
maximă, stabilită prin R.L.U.-M.C..
2.3.4. Imobilele din teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung pot fi folosite – în întregime
sau parţial – pentru activităţile economice stabilite prin Anexa 4.3 şi cu limitările menţionate.
Activităţile economice interzise sunt următoarele:
a. Activităţi care nu sunt conţinute în Anexa 4.3.
b. Activităţile care sunt interzise în mod expres în Anexa 4.3.
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2.3.5. În teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung se pot realiza lucrări edilitare, necesare
pentru asigurarea confortului locuirii şi a celorlalte activităţi.
În teritoriul intravilan, liniile electrice, telefonice, şi alte reţele de distribuţie trebuie construite
numai în subteran; se interzice instalarea de reţele aeriene pe domeniul public şi privat.
Fac excepţie LEA existente (de înaltă şi medie tensiune)
2.3.6. Reţeaua stradală cuprinsă în teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung poate fi
utilizată pentru circulaţia de următoarele tipuri:
a. Circulaţie pietonală, inclusiv organizarea procesiunilor religioase şi a manifestaţiilor;
b. Circulaţia bicicletelor;
c. Circulaţia autovehiculelor şi motocicletelor;
d. Circulaţia călăreţilor;
e. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală (căruţe, trăsuri, sănii ş.a.);
f.
Circulaţia animalelor domestice şi a păsărilor de curte.
Fac excepţie drumurile clasate (DN, DJ) şi cele restricţionate accesului public (drumuri de
exploatare), pe care circulaţia se desfăşoară în condiţiile legii.
2.3.7. Organizarea circulaţiei este propusă în P.U.G. şi va fi completată prin măsurile luate de
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung.

2.4. Reguli cu privire la păstrarea aspectului tradiţional al zonelor protejate
2.4.1. Traseele străzilor din Zonele protejate construite trebuie să rămână în starea actuală, iar
profilele transversale ale străzilor trebuie să rămână inegale; pentru aceasta se iau
următoarele măsuri:
a. Păstrarea traseului sinuos al străzilor; în cazuri excepţionale, pentru îmbunătăţirea
circulaţiei publice se poate rectifica traseul unei străzi prin realizarea unor tronsoane
de stradă rectilinii cu lungimi de maxim 50,00m.
b. Păstrarea profilului transversal existent al străzilor; în cazuri excepţionale, pentru
îmbunătăţirea circulaţiei publice, se pot face corecţii locale minime ale profilului
transversal existent;
c. Măsurile de modernizare ale drumurilor publice, de amenajare a intersecţiilor, de
reabilitare a podurilor existente şi de construire a unor noi poduri, precum şi măsurile
de organizare a circulaţiei pietonale şi a bicicletelor, toate prevăzute prin P.U.G., se
vor realiza după studii de specialitate; în interiorul zonelor protejate construite este
necesar avizul Ministerului Culturii la fazele P.U.Z, P.U.D., D.A.L.I., D.T.A.C. pentru
acţiunile de îmbunătăţire a circulaţiei publice.
d. Tratarea la sol a suprafeţelor aparţinând domeniului public şi amenajarea acestora
(suprafeţe carosabile şi pietonale, parcuri, grădini, scuaruri, plantaţii de aliniament) se
va realiza după studii de specialitate; avizul Ministerului Culturii este necesar la fazele
P.U.Z, P.U.D., D.A.L.I., D.T.A.C. pentru aceste tipuri de lucrări.
Studiile de specialitate care privesc amenajarea plantaţiilor în spaţiul public trebuie să
fie realizate de ingineri, arhitecţi sau urbanişti cu studii de licenţă în specializarea
arhitectură peisajeră sau peisagistică.
Studiile de specialitate care privesc reorganizarea spaţiului public (modificarea
elementelor geometrice, modificarea circulaţiilor carosabile sau pietonale) trebuie să
fie realizate pe baza unui P.U.D. sau, după caz, P.U.Z., elaborat de arhitecţi sau
urbanişti atestaţi de Registrul Urbaniştilor din România, cu respectarea condiţiei de la
paragraful precedent şi cu participarea unui specialist sau expert atestat de Ministerul
Culturii, în condiţiile definite la Art. 2.1.10.f.
2.4.5. Gruparea pe parcelă a clădirilor principale şi a anexelor gospodăreşti, amplasarea faţă de
stradă a clădirilor, modul şi gradul de utilizare viitor al parcelelor vor respecta tradiţia locală.
2.4.3. În Zonele protejate construite, este interzisă amplasarea panourilor cu dimensiuni mai mari
de 2,25mp (pentru reclame, firme, panouri de afişare a explicaţiilor asupra monumentelor
istorice ş.a.).
2.4.4. Imobilele protejate din punct de vedere cultural, prevăzute în Art. 2.1.7, sunt protejate prin
P.U.G. şi R.L.U-M.C.

24
Protejarea imobilelor cu valoare arhitecturală include protejarea clădirilor principale şi a
anexelor gospodăreşti precum şi a împrejmuirilor, fântânilor, crucilor şi a unor construcţii
anexe existente în imobilele respective.
Protejarea clădirilor şi a construcţiilor menţionate impune conservarea compunerii
volumetrice şi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a materialelor de construcţie,
a finisajelor şi elementelor decorative interioare şi exterioare, a învelitorilor şi a tâmplăriilor
interioare şi exterioare.
2.4.5. Materialele de construcţie ale faţadelor clădirilor principale vor fi cele tradiţionale: piatră
aparentă sau tencuită, tencuială, lemn aparent. Sunt permise ornamentele ceramice,
elementele decorative metalice.
Nu sunt permise materiale care pot afecta integritatea clădirilor protejate (tencuieli şi
vopsitorii nepermeabile la trecerea vaporilor) sau materiale care au un aspect contrastant
faţă de mediul construit în care se inserează.
2.4.6. Acoperişurile clădirilor vor fi de ţiglă, tablă vopsită sau şiţă/şindrilă. Panta acestora
şi modalităţile de realizare sunt prevăzute în R.L.U. În zonele de locuire urbană este
permisă acoperirea în terasă.
Nu sunt permise materiale cu aspect contrastant faţă de mediul construit în care se
inserează (tablă nevopsită, materiale plastice, azbociment, carton asfaltat ş.a.).
2.4.7. Finisajele pereţilor exteriori ai clădirilor principale şi ale anexelor gospodăreşti vor folosi
culorile tradiţionale. Pereţii exteriori ai clădirilor pot avea ornamentaţii policrome cu picturi pe
suprafeţe de maxim 2,25 m²/clădire.
Nu este permisă montarea pe faţadele clădirilor a mozaicurilor, a plăcilor ceramice, a
materialelor care imită piatra (inclusiv la soclurile clădirilor şi la împrejmuiri).
Este permisă realizarea din materiale tradiţionale a unor elemente în relief faţă de planul
faţadei (ancadramente de uşi, ferestre, cornişe, elemente decorative).
2.4.8. Intervenţiile asupra construcţiilor din interiorul Zonelor protejate vor respecta recomandările
cuprinse în Codul patrimoniului construit al Municipiului Câmpulung şi în Ghidul de bune
practici pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al Municipiului Câmpulung1.
2.4.9. Intervenţiile asupra construcţiilor din zonele rurale vor respecta recomandările cuprinse în
Ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural – Argeş2.

2.5.

Alte reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului, siguranţa construcţiilor
şi la apărarea interesului public

2.5.1. În teritoriul extravilan se admit, pe lângă activităţile agricole şi forestiere, construirea
obiectivelor militare precum şi lucrări pentru gospodărirea apelor, a realizării de artere
carosabile şi de infrastructură de transport a energiei electrice, gazelor naturale şi a altor
infrastructuri edilitare.
2.5.2. Este interzisă autorizarea directă a construcţiilor de orice fel (cu excepţia lucrărilor de
apărare şi a lucrărilor de împrejmuire) în zonele şi pe parcelele afectate de riscuri naturale
(inundaţii, văi torenţiale, eroziuni, alunecări de teren).
Pentru orice intervenţie asupra unei parcele supuse riscurilor naturale sau limitrofe unei
astfel de zone, documentaţia de construire va fi fundamentată prin studii de specialitate
privitoare la riscurile naturale, iar avizarea şi aprobarea se vor face conform legii.
Studiile de specialitate vor stabili condiţiile amplasării de noi construcţii, precum şi lucrările
necesare pentru înlăturarea sau atenuarea riscurilor. Sunt exceptate de la această obligaţie
lucrările de construire a împrejmuirilor şi lucrările de apărare contra efectelor riscurilor
naturale.
Soluţiile constructive şi materialele de construcţie folosite vor avea în vedere situarea
construcţiei într-o zonă supusă riscurilor naturale.
Construcţiile şi instalaţiile se vor conforma condiţiilor geotehnice şi seismice.
În zonele afectate de eroziune nu se vor putea amplasa construcţii până la amenajarea şi
consolidarea malurilor.

1
2

Primăria Municipiului Câmpulung (arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postăvaru, arh. Răzvan Negrișanu, arh. Daniela
Negrișanu), 2011
Ordinul Arhitecţilor din România (arh. Mihaela Arsene, Arh. Andrei Bălteanu, Arh. Dana Raicu), 2016
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În zonele limitrofe văilor torenţiale se pot autoriza, cu avizul instituţiilor responsabile, lucrări
de regularizare a traseului, de apărare a malurilor, de îndiguiri, de amenajare a pereurilor, de
plantaţii, de accese ş.a.
2.5.3. În jurul oricărei construcţii sau amenajări care, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,
reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei, se instituie o zonă de protecţie sanitară.
Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în acord cu legislaţia în vigoare.
Autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri se va face cu respectarea
legislaţiei specifice în vigoare.
2.5.4. Construcţiile care prezintă un grad avansat de uzură şi, implicit, pericol în exploatare vor fi
supuse unor programe de expertizare şi consolidare, prin grija proprietarilor/
administratorilor.
2.5.5. Pentru protecţia surselor de apă, se interzic aruncarea sau depozitarea în orice mod, în
albiile cursurilor de apă, în cuvetele lacurilor sau bălţilor şi în zonele umede, precum şi
depozitarea pe malurile acestora, a deşeurilor de orice fel (Legea nr. 107/1996, Legea
Apelor, cu modificările şi completările ulterioare).
2.5.6. Se interzice construirea în zona de protecţie sanitară a conductelor de aducţiune a apei
potabile către localitate (10,00m faţă de axul conductei).
2.5.7. Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru
lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulaţii auto sau pietonale, modernizarea
intersecţiilor şi realizarea zonelor de parcare.
2.5.8. Pentru orice construcţie/ lucrare amplasată în zona de siguranţă a DN/DJ/DC se va solicita
avizul administratorului drumului.
2.5.9. În cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei intervenţii de mai sus, orice
operaţiune de expropriere pentru cauză de utilitate publică va respecta prevederile legislaţiei în
vigoare (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările
ulterioare şi Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică).
2.5.10. Procesul de colectare şi evacuare a deşeurilor menajere din zonele de locuit se va realiza
având în vedere normele şi legislaţia în vigoare.
2.5.11. Clădirile cu destinaţie de locuire precum şi cele destinate altor activităţi economice, indiferent
de domeniul de activitate, vor fi prevăzute cu recipienţi pentru colectarea deşeurilor,
preponderent pentru colectarea selectivă.

2.6.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor

2.6.1. Parcelele construibile în teritoriul intravilan
a. Parcela construibilă este acea parcelă pe suprafaţa căreia este posibilă construirea cel
puţin a unei clădiri principale noi. Construibilitatea parcelei este calitatea acesteia de a
permite construirea pe suprafaţa ei.
b.

Pentru ca o parcelă să fie construbilă, aceasta trebuie să aibă cel puţin un acces
carosabil din stradă, care poate fi:
Prin aliniamentul parcelei (prin limita parcelei către stradă);
Prin altă parcelă, cu servitute de trecere legal instituită şi înscrisă în Cărţile
Funciare ale fondului dominant şi ale fondului aservit.

c.

Parcele vecine sunt două parcele care au o limită comună (de-a lungul căreia se
aplică servitutea zidului sau şanţului comun).

d.

Parcela existentă este parcela care este constituită pe teren la data aprobării P.U.G. şi
R.L.U.-M.C. şi care este înscrisă în cadastru.

e.

Parcela nouă este creată după data aprobării P.U.G. şi R.L.U.-M.C.. printr-o acţiune
care se înscrie în una din următoarele categorii de modificare a ţesutului urban:
1. Alipire/dezlipire: unirea cu o parcelă existentă a unei părţi dezlipite dintr-o
parcelă vecină.
2. Divizare: împărţirea unei parcele existente în 2 parcele.
3. Împerechere: unirea într-o singură parcelă a 2 parcele existente vecine întregi.
4. Comasare: unirea într-o singură parcelă a cel puţin 3 parcele existente vecine
întregi.
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5.

Parcelare: împărţirea unei parcele existente în cel puţin 3 parcele vecine.

6.

Reconfigurare: schimbarea totală a parcelarului într-o suprafaţă formată din mai
multe parcele existente, prin categoriile de modificare nr. 1, 3, 4; reconfigurarea
poate avea rezultat divizarea suprafeţei rezultate, sau parcelarea acesteia
(categoriile de modificare nr. 2, respectiv nr. 5)
În funcţie de gradul de protecţie stabilit prin P.U.G.-MC, modificarea ţesutului
urban este permisă după cum urmează:
Categoriile de
modificări ale
ţesutului urban

DA – modificare
permisă fără
condiţii
DA – modificare
permisă cu
condiţia
marcării pe
teren a limitelor
parcelelor
originare

f.

g.
h.

Amplasamentul ţesutului urban
A. ZONE CU CARACTER STABIL
A.1. ZONĂ
CENTRALĂ PREDOMINANT
COMERCIALĂ

A.3. LOCUIRE CU
DENSITATE
MICĂ/RURALĂ (cu
excepţia imobilelor
situate în Zone
protejate construite)

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE /
URBANĂ

A.4. ALTE
FUNCŢIUNI
MAJORE CU
CARACTER URBAN

A.2.1. Locuire cu
caracter central

A.2.2. Locuire cu
caracter pericentral

B. ZONE ÎN TRANSFORMARE

B.3.Zone de
dezvoltare a
sectorului terţiar

B.1. Zone de
dezvoltare a
locuirii urbane
B.2. Zone de
restructurare
industrială

1.Alipire/
dezlipire

DA

DA

DA

2.Divizare

DA

DA

DA

3.Împerechere

DA

DA

DA

4.Comasare

DA

DA

DA

5.Parcelare

-

DA

DA

6.Reconfigurare

-

DA

DA

Aceste modificări se pot realiza în toate UTR; prin excepţie, în Zona A.1. Zona
centrală predominant comercială nu se pot executa modificările nr. 5 – Parcelare şi nr.
6 – Reconfigurare.
În Zona A.1. este obligatorie măsurarea pe teren a limitelor de parcelă care s-au
desfiinţat prin operaţiunile de modificare.
Pentru ca o parcelă existentă (constituită) să fie construibilă, trebuie să respecte una
dintre condiţiile de accesibilitate de la art. 2.6.1.b. şi, în acelaşi timp, să îndeplinească
următoarele condiţii cumulative:
1. Suprafaţa minimă a terenului să fie de 250 mp;
2. Conformarea parcelei să permită construirea cel puţin a unei clădiri principale,
cu dimensiunile minime de 6 x 12 m (suprafaţă minimă: 72 mp), în condiţiile
respectării condiţiilor conţinute în Art. 2.7.5;
3. În cazul unei parcele care are un cordon de acces din stradă, suprafeţele de la
pct. 1 şi 2 trebuie să fie asigurate de partea construibilă a parcelei, calculată fără
suprafaţa cordonului de acces.
4. Lungimea minimă a aliniamentului parcelei, pe care se poate realiza faţada
principală a unei clădiri, este prevăzută în P.L. 2.3.4, în funcţie de amplasarea
parcelei în teritoriul intravilan. În cazul unei parcele care are un cordon de acces
din stradă, lungimea minimă a aliniamentului cordonului de acces este 3,00m şi
pe acest aliniament nu se poate realiza faţada principală a unei clădiri.
5. Adâncimea minimă a parcelei (măsurată perpendicular pe aliniament) să fie de
cel puţin 10,00 m;
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6.

Prin excepţie, parcelele existente situate în intravilan care au suprafaţa mai mică
decât suprafeţele minime menţionate la pct. 1 pot fi utilizate în continuare pentru
locuire, cu condiţia menţinerii clădirilor existente, fără extinderi în plan sau
supraetajări.

i,

Pentru ca o parcelă nouă cu aliniament să fie construibilă, trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii minime puse elementelor geometrice ale sale:
1. Suprafaţa minimă a terenului să fie de 300 mp;
2. Lungimea aliniamentului parcelei, pe care se poate realiza faţada principală a
unei clădiri, să fie de cel puţin 12.00 m, conform H.G. nr. 525/1996 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, art. 30;
3. Adâncimea parcelei (măsurată perpendicular pe aliniament) să fie mai mare
decât lungimea aliniamentului, conform H.G. nr. 525/1996 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 30;
4. Conformarea parcelei să permită construirea cel puţin a unei clădiri principale,
cu dimensiunile minime de 6,00m x 12,00 m (suprafaţă minimă: 72,00 mp), în
condiţiile respectării condiţiilor descrise în Art. 2.7.5.

j.

Pentru ca o parcelă nouă fără aliniament şi cu servitute de trecere legalizată să fie
construibilă, trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii minime puse elementelor
geometrice ale sale, ca şi parcela de la art. 2.6.1.

k.

Pentru ca o parcelă nouă rezultată dintr-o operaţie de divizare să fie construibilă, este
necesar ca fiecare dintre parcelele rezultate să îndeplinească condiţiile de
construibilitate puse la articolele anterioare, după cum urmează:
1. Parcela construită, rămasă din cea existentă, să respecte Art. 2.6.1.b. şi Art.
2.6.1.i.
2. Parcela nouă să respecte Art. 2.6.1.b. şi, după caz, Art. 2.6.1.j. sau k.

.

Reglementările de la pct. i privesc exclusiv parcelele a căror destinaţie este cea de
locuire; parcelele cu altă destinaţie sunt reglementate în Cap. 3 – Prevederi privind
zonele şi subzonele funcţionale.

2.6.2. Este obligatorie elaborarea P.U.Z. în cazul parcelărilor rezultate din împărţirea unei parcele
existente în minimum 3 parcele noi, cf. Legii nr. 190/2013 privind aprobarea O.U.G. nr.
7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul.
2.6.3. Este obligatorie emiterea Certificatului de Urbanism (cf. Legii nr. 350/2001) pentru
întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în
3 (trei) parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect: împărţeli ori comasări de
parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii sau de infrastructură;
constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil3. Aceste opreaţiuni sunt permise,
cu condiţia ca parcelele rezultate să îndeplinească condiţiile de construibilitate.
2.6.4. Este permisă operaţiunea de divizare a unei parcele existente, în vederea construirii, numai
dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condiţiile de construibilitate, aşa cum sunt ele
menţionate în Certificatul de Urbanism care se va solicita în acest scop.
2.6.5. Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin
utilizarea la maxim a P.O.T. şi/sau C.U.T., în condiţiile Art. 2.7.5.), restul terenului rămâne
neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor.
2.6.6. Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni construibile numai prin
formarea unor parcele noi conform Art. 2.6.1.e.

3

Extras din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare –
Secţiunea a-4-a Certificatul de urbanism, Art. 29, alin (2);
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2.7.

Reguli de amplasare a construcţiilor şi retrageri minime obligatorii

2.7.1. Autorizarea construirii pe teritoriul Municipiului Câmpulung se face în conformitate cu
următoarele proceduri administrative:
a. Autorizarea directă a construirii, pe baza prevederilor R.L.U.-M.C.. în cazurile care se
încadrează în următoarele condiţii:
Conformarea parcelelor într-un ţesut urban care prezintă regularităţi, în
conformitate cu condiţiile din R.L.U.-M.C.
În cazul clădirilor existente, exiguitatea construcţiilor solicitate – extinderi ale
clădirilor existente, modificări minore ale clădirilor existente, efectuarea de
reparaţii ş.a.
În cazul clădirilor noi, înscrierea în condiţiile stabilite prin R.L.U.-M.C..
b. Autorizarea indirectă a construirii pe baza prevederilor P.U.Z. special elaborat, în
următoarele cazuri:
1. Cazuri de neînscriere în situaţiile stabilite la pct. a;
2. Teritoriile stabilite prin în R.L.U.-M.C., şi anume:
U.T.R. 5.1 – Gară C.F. (5.1.I-1; 5.1.I-2; 5.1.I-3);
U.T.R. 9.4 – Cărămidărie (5.1.I-1; 5.1.I-2; 5.1.I-3);
U.T.R. 10.1 – Fabrica ARO (10.1.I-1; 10.1.I-2; 10.1.I-3);
3. Lucrări complexe:
Amenajarea Râului Târgului (mai multe U.T.R.)
Restructurarea zonelor industriale: U.T.R. 10.5 – Jandarmerie (10.5.I-3;
10.5.I-4); alte cazuri de mai mici dimensiuni.
c. Autorizarea indirectă a construirii pe baza documentaţiilor de urbanism P.U.Z. sau P.U.D.,
în cazurile stabiliteăn Art. 1.5.5 şi 1.5.6.
2.7.2. Clădiri principale şi anexe gospodăreşti
a. Clădirile principale dintr-un imobil sunt acelea care adăpostesc activitatea de bază (de
exemplu locuinţă, spaţii pentru activităţi economice etc.).
b. Anexele gospodăreşti dintr-un imobil sunt „construcţiile cu caracter definitiv sau
provizoriu, menite să adăpostească activităţile specifice, complementare funcţiunii de
locuire care, prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o
unitate funcţională distinctă. În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă în mediul
rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, depozite şi
altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi
garajele, serele, piscinele şi altele asemenea” (Legea nr. 50/1991, republicată, Anexa 2).
2.7.3. Faţadele clădirilor principale
Prezentul R.L.U. foloseşte următorii termeni pentru a desemna faţadele clădirilor:
a. Faţadă: partea exterioară verticală a unei clădiri pe care se găsesc deschideri (ferestre
sau uşi), balcoane, prispe şi logii;
b. Faţadă principală: faţada clădirii spre stradă, faţadă care fie este situată pe aliniamentul
parcelei, fie este retrasă faţă de aliniamentul parcelei; în multe cazuri, în această faţadă
se găseşte intrarea în clădire;
c. Faţadă laterală: faţada paralelă cu o limită laterală a parcelei; în multe cazuri, în această
faţadă se găseşte intrarea în clădire;
d. Faţadă posterioară (de fund): faţada dinspre limita posterioară (de fund) a parcelei;
e. Calcan (perete orb): partea exterioară verticală a unei clădiri, situată pe o limită laterală
sau pe limita posterioară a parcelei şi pe care nu se găsesc deschideri (ferestre sau uşi),
balcoane, prispe şi logii.
2.7.4. R.L.U.-M.C. stabileşte zonele edificabile ale majorităţii parcelelor din teritoriul intravilan al
Municipiului Câmpulung, în conformitate cu Art. 2.7.5.
Construcţiile pot fi amplasate numai în interiorul zonei edificabile stabilite pentru fiecare
parcelă în parte în funcţie de reglementările prezentate R.L.U., cu respectarea Art. 611, 612,
614, 615 ale Codului Civil.
Modificarea zonei edificabile prin documentaţii de urbanism nu este permisă în cazul
terenurilor incluse în zona A.3 - Locuire cu densitate mică / rurală (U.T.R. 6.3; 7.1; 7.2; 7.3;
7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 10.4; 11.1; 11.2; 11.3; 12.1; 12.3; 12.4; 6.1; 6.2; 6.4; 7.6; 12.2; 12.5; 12.6).
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2.7.5. Amplasarea construcţiilor pe parcelă
a. Distanţe minime faţă de aliniamentul parcelei:
1. Amplasarea construcţiilor noi faţă de aliniamentul parcelei va ţine seama de specificul
zonei centrale, păstrându-se alinierea tradiţională a clădirilor pe aliniament sau retrasă
faţă de acesta, în zonele:
i. Zona A.1 – Zona centrală – predominant comercială (U.T.R. 1.1, 1.2; 1.3);
ii. Zona A.2 – Locuire cu densitate mare / urbană: zona A.2.1 - Locuire cu caracter
central (U.T.R. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3)
2. Retragerea de la aliniamentul parcelei clădirilor principale noi în restul teritoriului
administrativ (U.T.R 4.1. şi 12.6):
i. În afara UTR menţionate la alin. 7.2.5.a.1., se păstrează profilurile transversale
actuale ale DN/DJ/DC, inclusiv aliniamentele existente ale parcelelor şi alinierile
clădirilor existente. În cazul existenţei unor clădiri principale situate la distanţă faţă
de aliniamentul parcelei mai mici decât distanţele stabilite prin R.L.U.-M.C., se
admit numai lucrări de reparaţii, consolidări, modernizări, reamenajări, întreţinere
curentă.
ii. În toate parcelele existente sau noi, clădirile principale noi vor fi amplasate la o
distanţă minimă de 5,00 m faţă de aliniamentul parcelei.
iii. În cazul parcelelor care au aliniamente la drumuri clasate, clădirile principale vor fi
amplasate la următoarele distanţe minime faţă de axul drumului: 13,00 m în cazul
DN; 12,00 m în cazul DJ; 10,00 m în cazul DC (conform O.G. nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare).
În cazul în care alinierea clădirilor conform acestei reguli rezultă la o distanţă mai
mică de 5,00 m faţă de aliniamentul parcelei, se va aplica regula de la alineatul (ii).
iv. Nu se admite construirea de împrejmuiri pe aliniamentele parcelelor pe care s-au
realizat blocuri de locuinţe până în anul 1990.
v. Închiderea lungimii libere, care nu este ocupată de clădiri, a aliniamentului parceleii
este obligatorie; împrejmuirile către stradă vor avea înălţimea maximă de 2,50 m şi
vor fi realizate, pe minimum 2/3 din din înălţimea totală a împrejmuirii, din materiale
care permit vederea din spaţiul public.
vi. Accesul autovehiculelor speciale ale ISU în imobilele cu construcţii existente va fi
stabilit prin planuri de intervenţie speciale.
vii. În cazul construcţiilor noi, porţile şi gangurile trebuie să permită accesul
autovehiculelor speciale ale ISU; parcajele şi garajele din amenajabilul parcelei
trebuie să permită accesul în imobil al automobilelor speciale ale ISU.
b. Distanţe minime faţă de limitele laterale şi de fund ale parcelei:
Distanţele clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, precum şi
distanţele dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă vor prelua specificul arhitectural
şi urbanistic existent în spaţiul urban.
Se vor respecta retragerile care decurg din necesităţi de igienă (buna iluminare a
construcţiilor) şi se vor respecta retragerile definite în Noul Cod Civil (Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil) care decurg din servituţile de vedere. De asemenea,
se vor respecta toate retragerile prevăzute în prezentul R.L.U.-M.C.
Aşezarea apropiată faţă de una dintre limitele laterale ale parcelei este permisă în
întreg teritoriul intravilan al Municipiului Câmpulung; acest mod de aşezare
presupune mai multe posibilităţi:
Aşezarea fără retragere (cu calcan) faţă de una dintre limitele laterale ale
parcelei;
Aşezarea cu o retragere cuprinsă în intervalul 0,60-2.0 m faţă de numai una
dintre limitele laterale ale parcelei:
Distanţa minimă de 4,00 m între clădirea principală şi limita laterală, comună cu cea
a parcelei vecine, este obligatorie pe una din părţile laterale ale parcelei;
Prin excepţie, aşezarea fără nicio retragere faţă de vecini (cu două calcane) este
permisă numai următoarele zone:
Zona A.1 – Zona centrală – predominant comercială (U.T.R. 1.1, 1.2; 1.3);
Zona A.2 – Locuire cu densitate mare / urbană: zona A.2.1 - Locuire cu
caracter central (U.T.R. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3).
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În acest caz, existenţa unui gang carosabil de acces pe parcelă este obligatorie
(lăţime minimă liberă 3,00 m);
În cazul parcelelor existente în întregul teritoriu intravilan, distanţa minimă de 5,00
m între faţada posterioară a clădirii principale şi limita de fund a parcelei este
obligatorie.
În cazul clădirilor noi cu regim de înălţime care depăşeşte 8,00 m la cornişă,
retragerile minime ale clădirii faţă de limitele laterale şi de fund ale parcelei trebuie
să fie egale cu jumătate din înălţimea clădirii, cu respectarea prevederilor de mai
sus; aceeaşi regulă priveşte supraetajările şi mansardările clădirilor existente.
În cazul parcelelor noi, formate în spatele parcelelor existente, distanţa minimă de
2,75 m între faţada posterioară a clădirii principale şi limita de fund a parcelei
rămase este obligatorie; în felul acesta, distanţa minimă între două clădiri situate,
una pe parcela rămasă, şi cealaltă pe parcela nouă, este 5,50m.
În cazul clădirilor noi cu regim de înălţime care depăşeşte 5,50m la cornişă,
distanţa între două clădiri situate, una pe parcela rămasă, şi cealaltă pe parcela
nouă trebuie să fie mai mare decât înălţimea clădirii.

2.8.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

2.8.1. Este obligatorie asigurarea a cel puţin un acces carosabil pentru fiecare parcelă.
Accesul se va realiza direct din drumul public, printr-o poartă carosabilă cu lăţimea liberă
minimă de 3,00 m şi cu înălţimea liberă minimă de 3,50 m.
În interiorul zonelor A1 şi A3, este permisă realizarea accesului carosabil printr-un gang cu
lăţimea minimă de 3,00m.
În zonele pentru locuinţe colective, lipsite de împrejmuiri, este obligatoriu accesul către
fiecare clădire, printr-o alee cu lăţimea minimă de 3,00m.
În mod excepţional, se acceptă posibilitatea accesului prin servitute de trecere pe altă
parcelă cu acces la drumul public (parcelă aservită), în cazul în care parcela dominantă nu
include funcţiuni de interes public.
2.8.2. Pentru funcţiuni altele decât locuirea, este obligatoriu ca accesul carosabil şi pietonal să se
facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere).
2.8.3. Se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor carosabile,
conform legii.
2.8.4. În toate situaţiile, caracteristicile acestor accese (lăţimi, geometrie, racorduri etc) trebuie să
permită intervenţia vehiculelor de stingere a incendiilor. Se va acorda o atenţie sporită
acestui aspect în cazul construcţiilor publice sau a celor cu folosinţă publică.
2.8.5. Accesele pietonale în interiorul parcelelor şi în clădiri se vor organiza conform legislaţiei în
vigoare, în special celor privitoare la accesul neîngrădit al persoanelor cu dificultăţi de
deplasare în clădirile publice şi în spaţiile deschise de interes public.
2.8.6. Pentru locuinţe se va asigura în interiorul parcelei minim 1 loc de parcare / locuinţă.
2.8.7. Staţionarea autovehiculelor necesare altor activităţi decât locuirea se va asigura în interiorul
parcelelor sau în spaţii special amenajate, asigurându-se spaţiul necesar numărului de locuri
de parcare conform legislaţiei în vigoare.
Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi capacitatea clădirilor şi
conform legislaţiei în vigoare.
În cazul unităţilor de cazare turistică, pe parcelă se va asigura minim 1 loc de parcare /
cameră.
2.8.8. Căile de acces şi de circulaţie vor fi dimensionate potrivit reglementărilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie, în concordanţă cu
prevederile articolului 78 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
2.8.9. Amenajarea de străzi şi drumuri noi se va realiza după ce în prealabil s-au obţinut acordurile
administratorilor drumurilor sau a deţinătorilor legali de terenuri implicate.
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2.9.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

2.9.1. Este obligatorie racordarea construcţiilor noi la toate utilităţile disponibile în zonă, în funcţie
de necesităţi.
2.9.2. Autorizarea construcţiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la
reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, iar capacitatea acestor reţele permite
racordarea de noi consumatori. În cazul inexistenţei acestor reţele, este admisă rezolvarea
situaţiei utilităţilor (alimentare cu apă şi canalizare) în sistem local (puţuri forate, fose
vidanjabile, staţii epurare) cu respectarea normelor sanitare în vigoare şi cu asigurarea
posibilităţii branşării viitoare la reţelele publice, pe măsura realizării acestora.
În toate cazurile, racordarea construcţiilor la reţelele edilitare este o investiţie a
beneficiarului.
2.9.3. Alimentarea cu energie electrică a imobilelor se va realiza în sistem individual.
2.9.4. În imobilele amplasate în zona centrală şi în Zonele Protejate, este interzisă amplasarea de
panouri solare pe acoperişul clădirilor. Prin excepţie, pot fi amplasate astfel de panouri în
zonele care nu sunt vizibie dinspre stradă sau din puncte/trasee de belvedere, cu avizul
M.C.
2.9.5. În scopul alimentării cu apă din puţuri se va asigura o distanţă minimă de 10,0m între puţuri
/ fântâni şi fosele septice (cf. O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 27, alin. 2).
2.9.6. În cazul prevederii de fose vidanjabile, acestea se vor amplasa la minim 10,0m faţă de
construcţiile principale (cf. O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 34).
2.9.7. Se va asigura epurarea apelor uzate conform normelor sanitare şi de mediu în vigoare.
2.9.8. Scurgerea apelor meteorice de pe întreaga suprafaţă a Municipiului trebuie asigurată prin
acţiunile conjugate ale administraţiei publice şi ale locuitorilor.
Se va asigura în primul rând evacuarea rapidă a apelor meteorice din spaţiile rezervate
pietonilor.
2.9.9. În cazul clădirilor amplasate pe aliniamentul parcelei, scurgerea apelor pluviale se va face
prin racordarea burlanelor la canalizarea publică, pe sub trotuare.
2.9.10. În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului, a siguranţei şi sănătăţii
locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona
drumurilor publice, lucrările de construire (realizare / înlocuire / extindere) a reţelelor
edilitare se vor executa prin amplasarea în subteran, cu respectarea reglementărilor tehnice
în vigoare. Reţelele existente de telecomunicaţii vor fi reamplasate subteran.
2.9.11. Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii.
2.9.12. Se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV. Este interzisă postarea pe arbori a cablurilor de
electricitate sau de telecomunicaţii, a elementelor de semnalizare de orice fel.
2.9.13. Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi de distribuţie a
curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor.
2.9.14. Se va asigura un iluminat adecvat funcţiunii şi asigurării securităţii circulaţiei în zonă.
2.9.15. Liniile electrice aeriene de medie şi înaltă tensiune al căror traseu nu se află pe domeniul
public, este necesar să fie înlocuite cu linii electrice subterane (LES) sau să fie retrasate în
măsura identificării unor trasee (pe baza studiilor de fezabilitate) şi cu acordul
administratorilor acestor reţele.
Până la montarea reţelelor electrice aeriene în subteran se vor respecta distanţa de
protecţie şi distanţa de siguranţă impusă de lege (conform NTE-003/04/00).
2.9.16. La proiectarea şi executarea reţelelor de telecomunicaţii se vor respecta prevederile Legii
nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice.
2.9.17. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de
siguranţă ale altor funcţiuni decât locuirea, precum şi a celor situate în zone de servitute
pentru protecţia sistemelor de alimentare şi de transport a energiei electrice, cu gaze
naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de
infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, cu avizul favorabil al
administraţiilor respective..
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2.9.18. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac
parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii,
transport în comun.
Montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de amplasare subterană, sau
după caz, în incinte sau nişe ale construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor.
În mod excepţional, este admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice
aferente reţelei de distribuţie a energiei electrice, fără afectarea circulaţiei publice, cu
respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în
vigoare, atunci când amplasarea subterană a acestora este imposibilă sau nefezabilă din
punct de vedere tehnico-economic, cf. prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012.

2.10. Reguli cu privire la suprafeţele plantate
2.10.1. Suprafeţele plantate din teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung sunt de mai multe
categorii:
a. Terenurile forestiere exploatate în regim silvic, publice sau private, situate în extravilan;
b. Terenurile agricole, publice sau private, situate în extravilan sau în intravilan (terenuri
arabile, păşuni şi fâneţe, vii şi livezi);
c. Terenuri cu vegetaţie spontană, publice sau private (inclusiv în lungul drumurilor şi CF);
d. Suprafeţe plantate din domeniul public al Municipiului Câmpulung (parcuri, grădini,
scuaruri; plantaţii în zestrea străzilor);
e. Suprafeţe plantate private situate în intravilan (parcuri semipublice sau private, spaţiile
plantate din ansamblurile de blocuri de locuinţe);
f. Terenuri sportive, publice sau private, situate în intravilan;
g. Alte spaţii verzi, enumerate în Legea nr. 24/2007.
2.10.2. Terenurile agricole situate în teritoriul Municipiului Câmpulung şi cele forestiere, situate în
extravilan, sunt reglementate prin dispoziţiile legale şi ale R.L.U.-M.C.
2.10.3. Pentru spaţiile verzi din teritoriul intravilan, stabilite prin Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în
2009, cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta prevederile cuprinse în legea
menţionată: legea interzice schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate prin P.U.G. ca zone
verzi.
2.10.4. Spaţiile plantate situate în lungul drumurilor clasate, căilor ferate şi râurilor se află în
domeniul public administrat de instituţiile publice şi este în îngrijirea administratorilor.
2.10.5. Spaţiile plantate din ansamblurile de blocuri de locuinţe se află în domeniul privat al
Municipiului Câmpulung şi sunt în îngrijirea acestuia.
2.10.6. În teritoriul intravilan, în interiorul Benzii de construibilitate, spaţiile neconstruite şi care nu
sunt ocupate de accese, parcaje, trotuare de gardă, alei, platforme, spaţii pentru creşterea
animalelor domestice etc. se înierbează sau se plantează, cu respectarea prevederilor
Codului Civil.
Este obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate stabilit, pentru fiecare zonă
funcţională în parte, în Capitolul 3 al prezentului R.L.U.
Spaţiile situate între aliniamentul parcelei şi clădirile retrase de la aliniament, vizibile dinspre
circulaţiile publice se tratează ca grădini de faţadă.
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3.

Prevederi privind zonele şi subzonele funcţionale
3.1

Zone şi subzone funcţionale

3.1.1. Teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung este împărţit, după destinaţie, în zone şi
subzone funcţionale.
3.1.2. Zonele şi subzonele funcţionale sunt următoarele:
Ind.

Zone funcţionale

Subzone funcţionale

TA

Terenuri agricole

TAp

Păşuni şi fâneţe

TAv

Vii şi livezi

TAa

Teren arabil

TVa

Vegetaţie spontană în lungul cursurilor de apă

TVs

Alte terenuri cu vegetaţie spontană

TV

Terenuri cu
vegetaţie spontană

TF

Terenuri forestiere

TH

Terenuri acoperite de ape

TN

Terenuri
neproductive

TC

Terenuri pentru
construcţii şi
amenajări

TNd

Deponii / halde de steril

TNr

Deponii / halde stabilizate / renaturate

LR

Locuire cu densitate mică / rurală

LU

Locuire cu densitate
mare / urbană

IS

Instituţii publice

CS

Comerţ şi servicii

ID

Industrie/depozitare

LI

Locuinţe individuale /
semicolective (sub 10m)

LC1

Locuinţe colective (10-20m)

LC2

Locuinţe colective (peste 20m)

LM

Locuinţe şi funcţiuni comerciale

IS1

Administraţie, alte instituţii
publice

IS2

Instituţii de învăţământ

IS3

Instituţii de sănătate

IS4

Instituţii de cultură

IS5

Culte şi asociaţii religioase

ID1

Cariere / zone de exploatare

ID2

industrie / depozitare / alte
societăţi comerciale

GC

Gospodărie comunală şi
echipare edilitară

GC1

DS

Terenuri pentru destinaţii speciale

CC

Căi de comunicaţie
rutieră

GC2

CC1

Autogări / depouri / baze de
transport

CC2

Căi de circulaţie / drumuri /
poduri

CF

Căi de comunicaţie feroviară

V

Suprafeţe plantate /
spaţii verzi

V1

Spaţii verzi publice (parcuri /
grădini / scuaruri)

V2

Parcuri / grădini semipublice

V3

Terenuri sportive

V4

Vegetaţie spontană în lungul
cursurilor de apă

V5

Spaţii verzi în lungul drumurilor

V6

Spaţii verzi în lungul căilor ferate

3.1.4. Zonele şi subzonele funcţionale din teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung sunt
sunt delimitate prin următoarele planşe:
Planşa V.2.6. Reglementări – Destinaţia terenurilor. Zonificarea funcţională
3.1.5. Reglementările pe zone şi subzone funcţionale completează şi detaliază reglementările din
Capitolele 1-2.
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3.2.

Prevederi specifice privind subzonele funcţionale din intravilan

3.2.1. L – Zona de locuire
1. În Municipiul Câmpulung, locuirea are următoarele forme principale:
a.
LR - Locuire cu densitate mică / rurală
Subzona LR se găseşte, cu precădere, în zonele de tip A3. Locuire cu densitate
mică / rurală (U.T.R. 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3; 10.4; 11.1; 11.2; 11.3;
12.1; 12.3; 12.4; 6.1; 6.2; 6.4; 7.6; 12.2; 12.5; 12.6), în m.U.T.R. de tip I –
intravilan (inclusiv subtipul zp – zonă protejată), precum şi în zonele de tip B1.
Zone de dezvoltare a locuirii, în m.U.T.R. de tip I – intravilan.
Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum
urmează:
A.3.1. Predominant locuire: U.T.R. 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2; 8.3;
10.4; 11.1; 11.2; 11.3; 12.1; 12.3; 12.4;
A.3.2. Predominant terenuri agricole și forestiere: 6.1; 6.2; 6.4; 7.6; 12.2;
12.5; 12.6 (U.T.R. 7.4 nu cuprinde imobile din teritoriul intravilan);
B1. Zone de dezvoltare a locuirii: U.T.R. 9.2; 9.3; 10.4/
b.

LU - Locuire cu densitate mare / urbană
Locuirea urbană are următoarele forme principale:
b.1. LI - Locuinţe individuale / semicolective (sub 10m)
Subzona LI se găseşte, cu precădere, în zonele de tip A2. Locuire cu densitate
mare / urbană (U.T.R. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.2; 9.1; 10.2; 10.3),
în m.U.T.R. de tip I – intravilan (inclusiv subtipul zp – zonă protejată).
Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum
urmează:
A.2.1. Locuire cu caracter central: U.T.R. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;
A.2.2. Locuire cu caracter pericentral U.T.R.: 4.2; 5.2; 10.2.;
B1. Zone de dezvoltare a locuirii: U.T.R. 9.2; 9.3; 10.4.
b.2. LC1 - Locuinţe colective (10-20m)
Subzona LC1 se găseşte, cu precădere, în zonele de tip A2. Locuire cu
densitate mare / urbană, în m.U.T.R. de tip I – intravilan.
Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum
urmează:
A.2.1. Locuire cu caracter central: A.2.2. Locuire cu caracter pericentral: U.T.R.: 4.1; 9.1; 10.2; 10.3.
b.3. LC2 - Locuinţe colective (peste 20m)
Subzona LC2 se găseşte, cu precădere, în zonele de tip A2. Locuire cu
densitate mare / urbană, în m.U.T.R. de tip I – intravilan.
Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum
urmează:
A.2.1. Locuire cu caracter central: A.2.2. Locuire cu caracter pericentral: U.T.R.: 4.1.
b.4. LM - Locuinţe şi funcţiuni comerciale
Locuinţele şi functiunile comerciale reprezintă o funcţiune mixtă, în care
funcţiunile comerciale sunt aşezate la nivelurile inferioare ale clădirilor, care
apare în următoarele cazuri:
Clădiri urbane, cu înălţime mică, din centrul comercial al oraşului;
Clădiri urbane, cu înălţime mare, cu locuinţe colective.
Subzona LI se găseşte, cu precădere, în zonele de tip A1. Zona centrală –
predominant comercială (U.T.R. 1.1; 1.2; 1.3), în m.U.T.R. de tip I – intravilan
(inclusiv subtipul zp – zonă protejată) şi în zonele de tip A2. Locuire cu
densitate mare / urbană, în m.U.T.R. (U.T.R. 4.1, 9.1) de tip I – intravilan.
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Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum
urmează:
A.1. Zona centrală – predominant comercială: U.T.R. 1.1; 1.2; 1.3
A.2.2. Locuire cu caracter pericentral: U.T.R.: 4.1.; 9.1.
2.

3.

În plus faţă de regementările cuprinse în capitolele 1 şi 2, R.L.U.-M.C. prevede
următoarele reglementări, aplicabile în toate zonele de locuire:
Pentru parcelele cu funcţiunea de locuire, procentul minim obligatoriu de spaţiu
verde plantat în interiorul parcelei este de 30%.
Pentru parcelele cu altă funcţiune decât cea de locuire situate în subzone de
tip L, procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei
este de 25%.
În zona non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor
nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi
platformelor
În plus faţă de regementările cuprinse în capitolele 1 şi 2, R.L.U.-M.C. prevede
reglementări, aplicabile în fiecare dintre zonele de locuire definite mai sus

3.2.2. LR - Locuire cu densitate mică / rurală
a. Fiecare parcelă din teritoriul intravilan al Municipiului Câmpulung, amplasată în zona
A.3 - Locuire cu densitate mică / rurală este împărţită, din motive tradiţionale de
utilizare raţională a terenului, în două suprafeţe:
1. Partea construibilă a parcelei (partea dinspre stradă a acesteia); partea
construibilă se stabileşte printr-o „bandă de construibilitate”, trasată paralel cu
aliniamentul parcelei, cu lăţime de 30.00 m, şi limitele la distanţele de 5.00 m,
respectiv de 35.00 m faţă de aliniamentul parcelei.
2. Partea plantată a parcelei (partea din fund a acesteia), între partea construibilă
şi limitele parcelei.
b.

În cazul construcţiilor existente de pe o parcelă, benzile de construibilitate pot avea
adâncimi diferite faţă de cele prescrise mai sus; în aceste cazuri, noile construcţii vor fi
amplasate în benzile de construibilitate stabilite de construcţiile existente.
Pe fiecare parcelă se pot construi maximum 3 clădiri principale, amplasate după cum
urmează, după caz:
1. Toate cele 3 clădiri principale în partea construibilă a parcelei
2. Numai 2 clădiri principale în partea construibilă a parcelei şi a 3-a clădire
principală în partea plantată a parcelei.
Clădirile care reprezintă anexe gospodăreşti se pot amplasa în orice poziţie pe
parcelă, cu respectarea art. 611, 612, 614, 615 (Codul Civil).

c.

Alinierea spre stradă a clădirii principale se trasează după cum urmează:
1. În cazul în care clădirea principală nouă înlocuieşte o clădire principală existentă
care va fi desfiinţată, alinierea clădirii noi este pe o linie paralelă cu aliniamentul
parcelei care trece prin muchia cea mai avansată spre stradă a faţadelor clădirii
desfiinţate.
2. În cazul în care pe parcelă rămâne o clădire principală existentă şi urmează să
se construiască clădiri principale noi, alinierea clădirilor principale noi este la o
distanţă minimă de 5.00 m faţă de aliniamentul parcelei.
3. În cazul în care pe parcelă nu există nici o clădire principală, alinierea clădirilor
principale noi este la distanţă minimă de 5.00 m faţă de aliniamentul parcelei.

d.

Distanţele minime dintre limitele parcelei şi alinierea clădirilor determină edificabilul
parcelei. Edificabilul parcelei este suprafaţa din interiorul parcelei în care trebuie să se
înscrie în totalitate clădirea principală sau, după caz, clădirile principale. R.L.U. fixează
numai distanţele minime necesare pentru determinarea edificabilului fiecărei parcele
în parte; pentru respectarea modului de construire vernacular, amplasarea clădirilor
principale în interiorul edificabilului, precum şi orientarea spre soare a faţadelor
acestora va fi stabilită de către proprietarii imobilelor.
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e.

f.

Regulile referitoare la aliniere şi la distanţe se vor aplica în următoarele cazuri:
1. În cazul clădirilor noi;
2. În cazul extinderilor clădirilor existente; în acest caz, regulile se aplică pentru
corpul de clădire care se adaugă, iar aplicarea regulilor se va face în mod
diferenţiat pentru clădirile principale şi pentru anexele gospodăreşti.
Distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure distanţele
minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu în conformitate cu avizul unităţii
teritoriale a I.S.U. De asemenea, distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă
trebuie să asigure condiţiile de iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate în caz
de seism conform legislaţiei în vigoare.
Dimensiunile clădirilor noi:
1. Clădirea principală nouă cu destinaţia de locuinţă va avea dimensiunile
exterioare minime de 6.00 m x 8.00 m şi suprafaţa construită minimă de
48.00m². Dimensiunile minime trebuie respectate fiecare în parte; în aceste
dimensiuni se va înscrie şi prispa.
2. Clădirea principală nouă, cu orice destinaţie va avea dimensiunile exterioare
maxime de 12.00 m x 20.00 m şi suprafaţa construită maximă de 240.00m².
Dimensiunile maxime trebuie respectate fiecare în parte; în aceste dimensiuni se
va înscrie şi prispa.
3. În cazul în care suprafaţa parcelei permite realizarea unei suprafeţe construite
mai mari decât 240.00 m² şi proprietarul imobilului doreşte să construiască,
clădirile principale trebuie fragmentate; fragmentarea clădirilor este necesară
pentru evitarea realizării unor volume construite prea mari, în contrast cu cele
ale clădirilor tradiţionale.

g.

Clădirile principale care vor fi construite vor putea avea demisol sau subsol, parter,
mansardă parţială; se adaugă următoarele reguli suplimentare:
1. Parterul (nivelul principal) cuprinde şi prispa; suprafaţa construită la sol a clădirii
(SC, care cuprinde şi suprafaţa prispei) se include în totalitate în suprafaţa
desfăşurată a clădirii principale (SD).
2. Demisolul poate fi construit sub toată suprafaţa parterului sau, din cauza pantei
terenului, numai sub o parte din parter; suprafaţa construită maximă a
demisolului se include în suprafaţa desfăşurată a clădirii principale (SD).
3. Subsolul poate fi construit sub toată suprafaţa parterului sau numai sub o parte
din parter; suprafaţa construită a subsolului nu se include în suprafaţa
desfăşurată a clădirii principale (SD).
4. Mansarda (foişorul) poate avea suprafaţa maximă 1/3 din suprafaţa parterului şi
poate avea orice poziţie în plan; suprafaţa construită a mansardei este 0.35 x SC
şi se include în suprafaţa desfăşurată a clădirii principale (SD).
5. Ca urmare a regulilor de la pct. 1-4, numărul maxim de niveluri supraterane al
unei clădiri principale este 3 (DS+P+M) şi suprafaţa desfăşurată maximă este
2.35 x SC .

h.

Înălţimea clădirii principale se măsoară pe cea mai înaltă muchie verticală a acesteia
(muchia pe care nivelul terenului este cel mai jos); modul de măsurare al înălţimii este
prevăzut în R.L.U.
1. Înălţimea maximă a clădirilor la cornişa principală este de 8,00m:
2. Înălţimi minime şi maxime (faţă de punctul cel mai jos al terenului):
Conformarea clădirii
(elemente principale)

Înălţime
minimă

1
2
3
4
5
6

6,00m
5,00m
4.50m
3.50m
3.00m
0.50m

Coama foişorului
Cornişa foişorului
Coama principală a acoperişului
Cornişa principală
Nivel principal (parter)
Soclu (incluzând partea supraterană a
demisolului sau subsolului)

Înălţime maximă
14.00m
10.00m
12.00m
8.00m
4.50m
3.50m
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i.

Clădirile principale vor avea în mod obligatoriu acoperişuri cu 2 sau 4 pante (continue
sau cu rupere de pantă); unghiurile permise ale pantelor învelitorilor sunt între 30-45°.
Prin excepţie, foişoarele pot avea pantă până la 60°.
1. Este interzisă abaterea în plus sau în minus de la intervalele prevăzute la
punctele 1 şi 2.
2. Este interzisă folosirea acoperişurilor în terasă la clădirile principale.
Regulile referitoare la dimensiuni se vor aplica în următoarele cazuri:
1. În cazul clădirilor noi;
2. În cazul extinderilor clădirilor existente; în acest caz, regulile se aplică pentru
corpul de clădire care se adaugă iar aplicarea regulilor se va face în mod
diferenţiat pentru clădirile principale şi pentru anexele gospodăreşti.

j.

Indici urbanistici maximi
Indicii urbanistici se calculează faţă de suprafaţa benzii de construibilitate (adâncime:
35m x lăţimea parcelei).
POT maxim: 50%, cu respectarea suprafeţei maxime la fiecare corp de clădire;
CUT maxim: 1.0; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate pentru
calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/14.

3.2.3. LU - Locuire cu densitate mare / urbană
a. Indicii urbanistici, pentru zonele de locuire urbană, se calculează faţă de suprafaţa
totală a parcelei.
b. Înălţimea clădirii principale se măsoară pe cea mai înaltă muchie verticală a acesteia
(muchia pe care nivelul terenului este cel mai jos); modul de măsurare al înălţimii este
prevăzut în R.L.U.
c. Indici şi indicatori urbanistici maximi
1. LI - Locuinţe individuale / semicolective (sub 10m)
i. A.2.1. Locuire cu caracter central: U.T.R. 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;
POT maxim: 40%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 0,8; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Numărul maxim de niveluri: S sau DS+P+M
Sistem de acoperire: în pante (interval 30-45%); coama trebuie să fie paralelă cu
strada; sunt permise foişoarele, pe maximum 1/3 din suprafaţa parterului; sunt
admise bovindourile pe maximum 1/3 din lungimea faţadelor; nu se admite
acoperirea în terasă. Prin excepţie, în zonele protejate construite, se pot realiza
acoperiri în terasă, numai în baza avizului M.C.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 12m; înălţimea maximă la
coamă: 15m; înălţimea maximă a cornişei foişorului: 14m; înălţimea maximă a
coamei foişorului: 17m.
Prin excepţie, în zonele protejate construite, se pot realiza acoperiri în terasă, în
zonele în care acestea pot fi tolerate, numai pe baza avizului M.C.
ii.
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A.2.2. Locuire cu caracter pericentral: U.T.R.: 4.2; 5.2; 10.2.
POT maxim: 50%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 1.0; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Numărul maxim de niveluri supraterane: DS+P+M

Cf. Normativului de construcţii P118/1 din 2013 se utilizează următoarea terminologie şi următoarele clasificări, în
concordanţă cu SR EN ISO 13943 şi seria SR EN 13501, art. 9q. (1) – Demisol – nivel construit al clădirii având
pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurator cu maximum jumatate din înălţimea liberă a acestuia
şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al clădirii. Atunci când
pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurator cu mai mult de jumatate din înălţimea lui liberă,
sau nu are ferestre, se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale clădirii. . (2) – La terenurile în
pantă demisolul este suprateran dacă are pe cel puţin 50% din perimetru, îndeplinită condiţia de suprateran, şi are
acces direct din exterior pe o latură sau ferestre în pereţii acestei laturi. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite atunci
se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale clădirii.
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Sistem de acoperire: în pante (interval 30-45%); coama trebuie să fie paralelă cu
strada; nu se admit mansarde; sunt permise foişoarele, pe maximum 1/3 din
suprafaţa lungimii faţadelor; nu se admite acoperirea în terasă.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 10m; înălţimea maximă la
coamă: 12m; înălţimea maximă a cornişei foişorului: 14m; înălţimea maximă a
coamei foişorului: 15m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de minimum 25% din suprafaţa totală a parcelei.
iii.

B1. Zone de dezvoltare a locuirii: U.T.R. 9.2; 9.3; 10.4
POT maxim: 30%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 0.9; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Sistem de acoperire: în terasă sau pante (sub 45%); coama trebuie să fie
paralelă cu strada; nu se admit mansarde; sunt permise foişoarele/bovindourile,
pe maximum 1/3 din lungimea faţadelor.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 12m; înălţimea maximă la
coamă: 14m; înălţimea maximă a cornişei foişorului: 16m; înălţimea maximă a
coamei foişorului: 17m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de minimum 30% din suprafaţa totală a parcelei.

2.

LC1 - Locuinţe colective (10-20m)
A.2.2. Locuire cu caracter pericentral: U.T.R.: 4.1; 9.1; 10.3.
POT maxim: 30%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 1.7; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Numărul maxim de niveluri supraterane: 6 (DS+P+4)
Sistem de acoperire: în terasă/pante joase (sub 30%); nu se admit mansarde.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 20m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de 30% din suprafaţa totală a parcelei.

3.

LC2 - Locuinţe colective (peste 20m)
A.2.2. Locuire cu caracter pericentral: U.T.R.: 4.1.
UTR. 9.1 – Cartier Blocuri (Grui):
POT maxim: 30%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 3.5; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Nivelul maxim de niveluri supraterane: DS+P+10.
Sistem de acoperire: în terasă/pante joase (sub 30%); nu se admit mansarde.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 35,0 m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de 30% din suprafaţa totală a parcelei.

4.

LM - Locuinţe şi funcţiuni comerciale
A.1. Zona centrală – predominant comercială: U.T.R. 1.1; 1.2; 1.3
Locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter
POT maxim: 30%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 1.7; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Sistem de acoperire: în terasă/pante joase (sub 30%); nu se admit mansarde.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 20m.
Nu se permite construirea altor clădiri pentru locuinţe colective în afara celor
existente. Numărul maxim de apartamente permis pentru o locuinţă este de 6.

39
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de 30% din suprafaţa totală a parcelei.
Clădiri urbane, cu înălţime mică, din centrul comercial al oraşului
POT maxim: 80%;
CUT maxim: 2.2; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Numărul maxim de niveluri supraterane: 2.75 (S +P+1+M sau DS+P+M)
Sistem de acoperire: în pante (30%-50%); prin excepţie, se pot admite pante mai
importante, mansarde în sistem francez sau acoperiri în terasă, numai în zonele
protejate construite, în baza avizului M.C; sunt permise foişoarele, pe maximum
1/3 din suprafaţa faţadelor; nu se admite acoperirea în terasă.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 10m; înălţimea maximă la
coamă: 13m; înălţimea maximă a cornişei foişorului: 12m; înălţimea maximă a
coamei foişorului: 15m.
A.2.2. Locuire cu caracter pericentral
Locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter (U.T.R. 4.1; 9.1)
POT maxim: 30%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 3.5; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Sistem de acoperire: în terasă/pante joase (sub 30%); nu se admit mansarde.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 35m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de 30% din suprafaţa totală a parcelei.
Locuinţe individuale cu spaţii comerciale (U.T.R. 9.3; 9.4; 11.2)
POT maxim: 40%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 1.2; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Sistem de acoperire: în terasă sau pante (sub 45%); coama trebuie să fie
paralelă cu strada; nu se admit mansarde; sunt permise foişoarele/bovindourile,
pe maximum 1/3 din lungimea faţadelor.
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 12m; înălţimea maximă la
coamă: 15m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de minimum 20% din suprafaţa totală a parcelei.
3.2.4. IS – Zona pentru instituţii publice, comerţ şi servicii
1. În Municipiul Câmpulung, Instituţiile publice şi serviciile principale sunt localizate
U.T.R. 1.1., 1.2., 1.3., care reprezintă Zona centrală a oraşului Câmpulung.
2. Zone comerciale şi de servicii se găsesc în majoritatea U.T.R. ale oraşului;
3.

În Zonele de locuire cu densitate mică/rurală şi în Zonele de locuire cu densitate
mare/urbană – Locuinţe individuale/semicolective (sub 10m), nu au fost evidenţiate
zonele comerciale şi de servicii, considerându-se funcţiuni complementare locuirii.

4.

Subzona IS se găseşte, cu precădere, în zonele de tip A1. Zona centrală –
predominant comercială (U.T.R. 1.1; 1.2; 1.3), în m.U.T.R. de tip I – intravilan (inclusiv
subtipul zp – zonă protejată) şi în zonele de tip B2. Zone de dezvoltare a sectorului
terţiar, în m.U.T.R. (U.T.R. 4.1, 9.1) de tip I – intravilan.
Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum urmează:
A.1. Zona centrală – predominant comercială: U.T.R. 1.1; 1.2; 1.3
B.3. Zone de dezvoltare a sectorului terţiar: U.T.R.: 1.4; 3.4.; 10.5.

5.

Indicii urbanistici se calculează faţă de suprafaţa totală a parcelei.
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6.

Înălţimea clădirii principale se măsoară pe cea mai înaltă muchie verticală a acesteia
(muchia pe care nivelul terenului este cel mai jos); modul de măsurare al înălţimii este
prevăzut în R.L.U.
Indici şi indicatori urbanistici maximi
A.1. Zona centrală – predominant comercială: U.T.R. 1.1; 1.2; 1.3
Se permite păstrarea indicatorilor situaţiei existente sau depăşirea P.O.T. şi
C.U.T. stabiliţi pentru zonele de locuire individuală aferente U.T.R. respective cu
maximum 20%. Sporirea indicatorilor, peste această limită, se poate face numai
pe bază de P.U.Z.
B.2. Zone de dezvoltare a sectorului terţiar: U.T.R.: 1.4; 3.4.; 10.5.
POT maxim: 40%, cu respectarea suprafeţei maxime a fiecărui corp de clădire;
CUT maxim: 1.2; suprafaţa demisolului este inclusă în calcului ariei desfăşurate
pentru calcularea C.U.T., în conformitate cu definiţia din normativul P118/1(vezi
Nota 5).
Sistem de acoperire: în terasă/pante (sub 45%).
Înălţimea maximă la cornişa principală a clădirilor: 12m; înalţimea maximă la
coamă: 15m.
Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat, permeabil la trecerea apei, în
interiorul parcelei este de 30% din suprafaţa totală a parcelei.
Imobile incluse în aceste subzone, situate în alte U.T.R. din teritoriul
administrativ al Municipiului:
Se permite păstrarea indicatorilor situaţiei existente sau depăşirea P.O.T. şi
C.U.T. stabiliţi pentru zonele de locuire aferente U.T.R. respective cu maximum
20%. Sporirea indicatorilor, peste această limită, se poate face numai pe bază
de P.U.Z.

3.2.5. ID – Zonă pentru industrie şi depozitare
1. În Municipiul Câmpulung, activităţile industriale sunt localizate în U.T.R. 5.1, 9.4, 10.1
şi în M.U.T.R. 7.
2. Zone industriale de mici dimensiuni se găsesc în majoritatea U.T.R. ale oraşului;
parte a acestora au fost incluse în subzonele comerciale şi de servicii.
4. Subzona ID se găseşte, cu precădere, în zonele de tip B.3. Zone de restructurare
industrială: U.T.R. 9.4; 10.1, în m.U.T.R. de tip I – intravilan.
Corespondenţa cu tipul zonei/caracteristicile principale se face după cum urmează:
B.3. Zone de restructurare industrială: U.T.R. 9.4; 10.1;
Alte tipuri de zone: U.T.R. 5.1 şi în M.U.T.R. 7.
5. Indicii urbanistici se calculează faţă de suprafaţa totală a parcelei.
6. Înălţimea clădirii principale se măsoară pe cea mai înaltă muchie verticală a acesteia
(muchia pe care nivelul terenului este cel mai jos); modul de măsurare al înălţimii este
prevăzut în R.L.U.
Indici şi indicatori urbanistici maximi
Se permite păstrarea indicatorilor situaţiei existente.
Sporirea indicatorilor, peste această limită, se poate face numai pe bază de P.U.Z.
pentru întreaga suprafaţă, în conformitate cu art. 2.7.1.
3.2.6. Gospodărie comunală şi echipare edilitară
GC1 – Subzona de gospodărie comunală şi a echipamentelor tehnico-edilitare.
1. Noile dotări tehnico-edilitare vor fi amplasate astfel încât zonele de protecţie sanitară
pe care le generează conform prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi H.G. nr.
930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor
de protecţie sanitară şi hidrogeologică să aibă un impact minim asupra ţesutului urban
deja constituit şi, în special, asupra zonelor de locuinţe.
2. Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară pentru dotările edilitare se va face în
acord cu legislaţia în vigoare sau prevederile unor studii de specialitate aprobate.
3. Pentru construcţii existente aflate la distanţe mai mici decât cele prevăzute de lege
faţă de dotări edilitare existente, se admit doar lucrări de reparaţii, modernizări,
reamenajări, întreţinere, desfiinţare.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
16.

18.

Pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc
tehnologic şi care poluează prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le
generează.
Se interzice realizarea construcţiilor civile (locuinţe, clădiri comerciale, administrative
sau de servicii etc) în zonele de protecţie sanitară prevăzute în O.M.S. nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul
şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.
Se interzice, în aceste zone, autorizarea oricărei construcţii sau amenajări fără
legătură directă cu funcţiunea edilitară sau care degradează cadrul natural existent
sau conduce la dispariţia vegetaţiei.
Pentru funcţiunile tehnice dimensiunile parcelelor se vor determina prin studii de
specialitate, în funcţie de tipul echipamentului tehnic.
Pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 300mp şi un front
la stradă de minim 12,0m.
Parcelele trebuie să beneficieze de acces direct din drumul public.
Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va realiza la minim 6,0m de la aliniamentul/
aliniamentele parcelei.
Pentru parcelele situate în trupuri izolate de intravilan, care nu sunt adiacente unui
DN/DC, amplasarea clădirilor se va face la min. 3,0m de la aliniament/ aliniamentele
parcelei.
Distanţa minimă dintre construcţii şi oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi
stabilită conform normelor tehnice, dar nu mai puţin de 3,0m.
Distanţa minimă dintre construcţii şi limita posterioară a parcelei va fi stabilită conform
normelor tehnice, dar nu mai puţin de 5,0 m.
Distanţa minimă între două construcţii distincte amplasate pe aceeaşi parcelă va fi
egală cu înălţimea la streaşină a celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puţin de 5,0m.
Distanţa se poate reduce la 3,0 m dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire
şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi
permanente.
Asigurarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu se va face în
conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U.
Alimentarea cu apă în sistem local este permisă strict pentru întreţinerea suprafeţelor
plantate, cu respectarea normelor sanitare în vigoare şi cu asigurarea posibilităţii
branşării viitoare la reţeaua publică, pe măsura realizării acesteia, iar populaţia va fi
informată că apa nu este potabilă.
Împrejmuirile vor fi realizate conform normelor tehnice specifice; împrejmuirea către
domeniul public nu trebuie să depăşească înălţimea maximă de 2,0m şi vor fi dublate
cu gard viu.
În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la
2,5 m distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,5 m înălţime, între cele două
garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti.

GC2 – Subzona cimitirelor
1. În exteriorul cimitirelor se va asigura perimetral o zonă de protecţie sanitară de 50,0 m
prevăzută în O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei. În această zonă este admisă doar
construcţia de clădiri anexe.
2. Pentru construcţii existente aflate la distanţe mai mici decât cele prevăzute de lege
faţă de cimitire se admit doar lucrări de reparaţii, modernizări, reamenajări, întreţinere,
desfiinţare.
3. Utilizări admise: construcţii funerare, circulaţii carosabile şi pietonale; clădiri de cult de
mici dimensiuni (capele), construcţii pentru întreţinere, parcaje, spaţii verzi.
4. În proiectarea cimitirelor şi a plantaţiilor din cadrul acestora se aplică prevederile Art.
2.4.1.d., integral în m.U.T.R. de tip zp.
Se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei. Spre
zonele de locuire plantarea de vegetaţie înaltă este obligatorie.
5. Parcelele noi afectate cimitirelor vor avea o suprafaţă minimă de 3000mp şi vor avea
asigurat cel puţin un acces carosabil direct din drumul public.
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8.

Asigurarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu se va face în
conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U.
Circulaţiile carosabile din interiorul cimitirelor vor fi pietruite sau asfaltate.
Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită accesul
cortegiilor funerare si intervenţia vehiculelor de pompieri.
Staţionarea autovehiculelor necesare activităţilor ce se vor desfăşura în incintă se va
asigura în afara circulaţiei publice.

3.2.7. DS - Terenuri pentru destinaţii speciale
Construirea este supusă reglementărilor speciale în vigoare.
3.2.8. CC - Căi de comunicaţie rutieră
Construirea este supusă reglementărilor speciale în vigoare.
3.2.9. CF - Căi de comunicaţie feroviară
Construirea este supusă reglementărilor speciale în vigoare.
3.2.10. V - Suprafeţe plantate / spaţii verzi
1. În Municipiul Câmpulung, suprafeţele plantate sunt de următoarele tipuri:
V1. Spaţii verzi publice (parcuri / grădini / scuaruri)
V2. Parcuri / grădini semipublice
V3. Terenuri sportive
V4. Vegetaţie spontana în lungul cursurilor de apă
V5. Spaţii verzi în lungul drumurilor
V6. Spaţii verzi în lungul căilor ferate
2. Utilizări admise
V1, V2
– Spaţii plantate, circulaţii pietonale, mobilier urban, amenajări pentru
joacă şi odihnă, echipamente aferente sistemului de iluminat public
sau decorativ.
V3
– Spaţii plantate, circulaţii pietonale şi carosabile, construcţii sportive,
terenuri de sport în aer liber, amenajări specifice (tribune, gradene,
împrejmuiri); anexe, de mici dimensiuni, cu structuri uşoare, destinate
vestiarelor, grupurilor sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;
V4
– Spaţii plantate cu rol de stabilitate a terenului şi rol peisajer; spaţii
plantate cu rol de protecţie; circulaţii pietonale şi ocazional carosabile
necesare întreţinerii şi accesului la instalaţiile tehnice, cu respectarea
normelor specifice; instalaţii tehnice / de întreţinere specifice.
2.

Utilizări admise cu condiţionări
V1, V2
– Amenajări şi construcţii temporare, cu structuri uşoare, pentru
expoziţii, activităţi culturale,.
V4, V5,V6
– Sunt permise lucrări de apărare împotriva inundaţiilor realizate pe
baza unor studii de specialitate

3.

În suprafeţele verzi V1, V2 şi V3, se va asigura accesul din circulaţiile publice pe aleile
ocazional carosabile (pentru întreţinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi
tratate ca alei principale.
Caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice trebuie să permită intervenţia
vehiculelor de pompieri.
Accesele pietonale pe parcelă şi în clădirile aferente vor fi conformate astfel încât să
permită circulaţia persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

4.

Se recomandă utilizarea speciilor vegetale locale, adaptate condiţiilor climatice şi
favorabile faunei specifice.

5.

Reglementările se aplică şi în cazul plantaţiilor de aliniament.

6.

Realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi realizarea plantaţiilor se face pe baza studiilor
de specialitate, avizate şi aprobate conform legii.

7.

În proiectarea spaţiilor verzi se aplică prevederile Art. 2.1.13.b., inclusiv în ceea ce
priveşte stabilizarea sau reabilitarea peisageră a malurilor cursurilor de apă.
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În cazul în care spaţiul verde se găseşte într-o suprafaţă protejată din punct de vedere
cultural (m.U.T.R. de tip zp), este necesar avizul Ministerului Culturii, iar la realizarea
studiilor de specialitate este necesată participarea unui specialist sau expert atestat
de M.C.
8.

În subzonele V1, V2, procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) este de 10%;
C.U.T. maxim: 0,1. Suprafaţa construită la sol luată în calcul reprezentând suprafaţa
circulaţiilor de toate categoriile, a platformelor şi construcţiilor poate ocupa maximum
15%, restul suprafeţelor fiind obligatoriu plantate sau acoperite de apă. Nu sunt
permise parcările.

3.3. Prevederi privind subzonele funcţionale din extravilan
3.3.1. TA – Terenuri agricole
1. Terenurile agricole productive cuprind suprafeţe arabile, vii, livezi, pepiniere viticole şi
pomicole, păşuni, fâneţe şi altele asemenea.
2. Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I şi a
II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe
cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri
arheologice şi istorice este este interzisă (art. 92, alin. 1, Legea nr. 18/1991, Legea
fondului funciar).
3. Se exceptează de la prevederile alineatului precedent construcţiile care servesc
activităţile agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă
deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, conductele
magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi realizarea
de surse de apă (art. 92, alin. 2, Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar).
4. Autorizaţiile de construire pentru investiţii situate pe terenuri agricole vor avea la bază
acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului, al Ministerului Sănătăţii
(pentru obiectivele cu risc pentru populaţie), precum şi aprobarea de scoatere din
circuitul agricol a terenurilor (definitivă sau temporară).
3.3.2. TF – Terenuri forestiere
1. Terenurile cu destinaţie forestieră din teritoriul extravilan al Municipiului Câmpulung
sunt localizate în m.U.T.R. 1.1.d., 1.2.d., 2.3.d., 3.3.d.
Sunt considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră mai mari de
0,25ha (cf. Codului silvic – Legea nr. 46/2008, art. 2 ).
2. Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor pe terenuri cu destinaţie
forestieră este interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice
de specialitate, se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor,
exploatării silvice şi culturilor forestiere.
3.3.3. TC – Terenuri ocupate de căi de comunicaţie
1. Construcţiile şi lucrările amplasate în zona de protecţie a drumurilor naţionale (DN), la
o distanţă mai mică de 13,0m de axul drumului vor trebui să nu afecteze, prin
amplasare şi funcţionare, buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice în
condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă, conform prevederilor O.G. nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Autorizarea construcţiilor se va face, obligatoriu, în baza avizului administratorului
drumului.
2. Construcţiile amplasate pe parcele care au aliniamentul la drumuri de exploatare vor
respecta o retragere de minim 4,0m din axul drumului.
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4.

Anexe
4.1.

Definiţii şi termeni utilizaţi în Regulamentul Local de Urbanism
al Municipiului Câmpulung

ALINIAMENTUL PARCELEI - linia de demarcaţie între parcelă şi domeniul public.
ALINIEREA CLĂDIRILOR - linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre domeniul
public; poate coincide cu aliniamentul parcelei sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform
prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, în spaţiul
dintre aliniament şi alinierea clădirilor sunt permise construirea împrejmuirilor, a acceselor, a
teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului, precum şi a racordurilor clădirilor la
reţelele edilitare exterioare imobilului (vezi Vocea „Amenajabilul parcelei”).
Tipul alinierii determină amplasarea clădirilor, după cum urmează:
Alinierea obligatorie (A.O.) – minimum 2/3 din lungimea faţadei spre domeniul public a clădirii
principale trebuie plasată exact pe linia de aliniere.
Alinierea limită (A.L.) – clădirea principală se poate amplasa oricum în edificabilul parcelei şi
poate fi cel mult tangentă la linia de aliniere.
AMENAJABILUL PARCELEI – suprafaţa din parcelă care nu este ocupată de clădirea principală/
clădirile principale. În această suprafaţă se pot construi: împrejmuirile parcelei; accesele pietonale şi
carosabile pe parcelă; terasele şi platformele; chioţşcurile, bazinele şi alte amenajări de agrement;
plantaţiile decorative; racordurile clădirilor la reţelele edilitare situate în spaţiul public; clădirile anexe;
garajele; adăposturile pentru animalele domestice ş.a.
Amenajabilul parcelei are suprafaţa egală cu ST – SC (unde ST=suprafaţa parcelei; SC=suprafaţa
construită la sol a clădirii/clădirilor principale).
ANEXE ALE LOCUINŢELOR - clădiri de mici dimensiuni, realizate independent de clădirea
principală, destinate garării a 1-2 maşini, adăpostirii animalelor şi produselor agricole pentru
subzistenţă sau comercializare, adăpostirii unor utilaje ce deservesc tehnico-edilitar construcţia
principală sau altor activităţi similare. Suprafaţa acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor
urbanistici POT şi CUT.
BANDA DE CONSTRUIBILITATE A PARCELEI (se aplică parcelelor cu mod rural de folosinţă din
Municipiul Câmpulung): partea dintr-o parcelă în care se pot realiza construcţia principală/
construcţiile principale şi anexele gospodăreşti. Este delimitată prin: distanţa minimă de la
aliniamentul parcelei (35,00 m); segmentele din limitele laterale ale parcelei care se înscriu în
distanţa de 35,00 m de la aliniament.
În cazul aplicării pe o parcelă a benzii de construibilitate, indicii urbanistici POT şi CUT se calculează
prin raportare la STB, care este suprafaţa din parcelă înscrisă în banda de construibilitate5.
Formulele de calcul sunt următoarele:
POTB (%) = SCx100, unde: SC = Suprafaţă construită la sol a clădirii/clădirilor principale;
CUTB = SD/ STB, unde: SD = Suprafaţă construită desfăşurată a clădirii/clădirilor principale.
ANSAMBLU - cf. L 422/2001, ART. 3(B): "grup coerent din punct de vedere cultural, istoric,
arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul
aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural‐istorică
semnificativă din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social,
ştiinţific sau tehnic".
ARII SPECIALE DE CONSERVARE - cf. OUG 57/2007 aprobată prin L 49/2011, ART. 4 ‐ situl de
importanţă comunitară desemnat printr‐un act statutar, administrativ şi/sau contractual în care sunt
aplicate măsurile de conservare necesare menţinerii sau de refacere la o stare de conservare
favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl
este desemnat.
ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ - cf. OUG 57/2007 aprobată prin L 49/2011,
ART. 4 ‐ ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este
cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice,
desemnate pentru protecţia de păsări migratoare
CLĂDIRE – Construcţia înălţată la suprafaţa pământului şi care serveşte la adăpostirea unor
oameni, unor animale, unor obiecte şi instalaţii etc.6
5 Exemplu simplificator: STB [mp]= Lungimea aliniamentului parcelei [m] x 35,00 m; în majoritatea cazurilor, STB este mai
mică decât suprafaţa totală a parcelei (ST).
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COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)7 - raportul dintre suprafaţa construită
desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul
suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m,
suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau
spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite,
teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie.
CUT = SD / ST, unde: SD = suprafaţa construită desfăşurată; ST = suprafaţa terenului, conform
cadastrului.
În cazul mansardelor, dacă nu este prevăzut altfel în mod expres în regulament, se consideră
convenţional o suprafaţă egală cu 60% din suprafaţa nivelului inferior mansardei.
Dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată
demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planseelor
existente la cele ale construcţiilor noi; dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren
dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul
terenului iniţial, adăugânduse suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.
COMASARE – operaţiune funciară de unire a două sau mai multe parcele şi/ sau părţi de parcele
într-o singură parcelă. Terenul rezultat constituie o parcelă de sine stătătoare şi se supune tuturor
exigenţelor din prezentul R.L.U.
DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ - cf. OG 43/2000, ART. 5(11): "Descărcarea de
sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat
patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente".
DIVIZARE – operaţiune funciară de divizare a unei parcele în două părţi. Părţile rezultate constituie
parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul R.L.U..
Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, acestea trebuie reglementate printr-o
documentaţie de urbanism de tip P.U.D..
EDIFICABILUL PARCELEI – suprafaţa din parcelă în care trebuie să se înscrie în totalitate clăddirea
principală/ clădirile principale şi EP este delimitat de: alinierea clădirilor; distanţele minime faţă de
limitele laterale ale parcelei; distanţa minimă faţă de limita de fund a parcelei. Clădirea principală/
clădirile principale au suprafaţa maximă stabilită prin indicele urbanistic POT/ POTB.
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR- distanţa măsurată între nivelul proiectat al terenului şi punctul
cel mai înalt al acoperişului sau, după caz, şi limita superioară a parapetului terasei.
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ - înălţimea maximă, exprimată în metri, măsurată în planul
faţadei între cel mai înalt punct al terenului şi cornişa clădirii.
LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI - liniile de demarcaţie între parcelă şi vecini, adiacente
aliniamentului parcelei.
LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI linia de demarcaţie între parcelă şi vecini, opusă ca poziţie
aliniamentului parcelei.
MONUMENT - cf. L 422/2001, ART. 3(A): "construcţie sau parte de construcţie, împreună cu
instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte
integrantă din acesta, precum şi lucrările artistice comemorative, funerare, de for public, împreună
cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural‐istorice semnificative din punct
de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic".

MONUMENT ISTORIC: parte a patrimoniului cultural naţional CF. L 422/2001,
ART. 1(2): "bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau
în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, semnificative pentru istoria, cultura
şi civilizaţia naţională şi universală". ART. 3: "Conform prezentei legi se stabilesc
următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate subteran,
suprateran sau subacvatic: [monument, ansamblu şi sit]".
PARCELARE - În sensul prezentului R.L.U., parcelarea reprezintă operaţiunea de împărţire a unor
suprafeţe de teren în 3 sau mai multe loturi alăturate, care devin parcele cadastrale distincte şi vor fi
înregistrate ca atare în Cartea Funciară.
6 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, DEX, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Ediţia a II-a,
Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic, 1998, p. 185.
7 Definiție preluată după Legea 350/2001 cu modificări, Anexa nr. 2, Definirea termenilor utilizați în lege, sub Vocea.
„indicatori urbanistici”.
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Pentru ca parcelele rezultate să poată fi construibile, operaţiunea de parcelare trebuie reglementată
printr-o documentaţie de urbanism de tip P.U.Z..
Părţile rezultate constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din prezentul
R.L.U..
Construirea a mai mult de două clădiri principale pe aceeaşi parcelă este condiţionată de parcelarea
prealabilă a terenului în cauză.
Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea
la maxim a POT şi/sau CUT), restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării
acestuia sau a divizării parcelelor.
În cazul în care, în urma parcelării, se creează mai mute parcele, indicii urbanistici maximi pentru
fiecare parcelă în parte nu pot depăşi indicii maximi stabiiţi pentru terenul iniţial.
PATRIMONIUL CULTURAL ‐ ansamblul de resurse moştenite din trecut pe care persoanele le
consideră, indiferent de regimul de proprietate a bunurilor, ca o reflectare şi o expresie a valorilor,
credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor lor în continuă evoluţie. Patrimoniul cultural include şi toate
aspectele de mediu care rezultă din interacţiunea în timp între persoane şi locuri
PATRIMONIUL NATURAL - ansamblul componentelor şi structurilor fizicogeografice, floristice,
faunistice şi biocenotice ale mediului natural a căror importanţă şi valoare ecologică, economică,
ştiinţifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă şi cultural‐istorică au o semnificaţie relevantă
sub aspectul conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice, al integrităţii funcţionale a
ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea
cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare.
PEISAJ – o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populaţie, cu valoare remarcabilă prin
caracterul său de unicitate şi coerenţă, rezultat al acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau
umani, cuprinzând zone naturale sau/şi construite având valoare particulară în materie de
arhitectură şi patrimoniu ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire, de activitate sau ale
tradiţiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale
PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT)8 - procent de ocupare a terenului (POT) - raportul
dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor
superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu
excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului
amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
POT(%) = SC x 100 / ST, unde: SC = suprafaţa construită; ST = suprafaţa terenului, conform
cadastrului.
Dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată
demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planseelor
existente la cele ale construcţiilor noi; dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren
dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu
ansamblul terenului iniţial, adăugânduse suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.
PROTECŢIA PEISAJULUI – acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau
caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia
naturală şi de intervenţia umană.
RETRAGERILE LATERALE – distanţa minimă obligatorie măsurată între clădiri şi una dintre limitele
laterale ale parcelei; distanţa se va măsura din punctul de pe conturul clădirii (situat la cota 0,50m
faţă de terenul amenajat) cel mai apropiat de limita laterală a parcelei.
RETRAGEREA POSTERIOARĂ –distanţa minimă obligatorie măsurată între clădire şi limita
posterioară a parcelei; distanţa se va măsura din punctul de pe conturul clădirii (situat la cota 0,50m
faţă de terenul amenajat) cel mai apropiat de limita posterioară a parcelei.
SIT - cf. L 422/2001, ART. 3(C): "teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadrul
natural care sunt mărturii cultural‐istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic,
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural".
TERITORIU EXTRAVILAN – suprafaţa de teren cuprinsă între limita administrativ-teritorială a
Municipiului şi limitele teritoriului intravilan.

8 Definiție preluată după Legea 350/2001 cu modificări, Anexa nr. 2, Definirea termenilor utilizați în lege, sub Vocea.
„indicatori urbanistici”.
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TERITORIU INTRAVILAN – totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce
compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin PUG aprobat şi în cadrul cărora se
poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. Intravilanul se compune din mai multe trupuri
(localităţi şi trupuri izolate).
UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINŢĂ (U.T.R.) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii
administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi
morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică
omogenă. U.T.R. se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare,
evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen,
folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.
UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A
PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAŢIONAL din [Anexa
nr. III a Legii 5/2000] cuprind fie o complexitate de valori culturale, fie monumente istorice izolate, de
valoare naţională excepţională.
VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL - cf. Legea nr. 5/2000: monumente istorice de
valoare naţională excepţională
ZONE CU PARCELAR CONSTITUIT – zone din teritoriul intravilan în care trama stradală, diviziunea
parcelară şi fondul construit sunt suficient de bine conturate, de durabile şi de adecvate destinaţiei
propuse pentru a putea servi drept bază de dezvoltare urbană în viitor.
ZONE DE EXTINDERE (NECONSTITUITE) – zone din teritoriul intravilan actual, propuse spre
trecere în intravilan, în care ţesutul urban este insuficient conturat (tramă stradală, parcelar, fond
construit). Aceste zone se pot găsi în zonele de extindere a intravilanului propuse prin PUG sau în
interiorul teritoriului intravilan actual.
ZONĂ DE PROTECŢIE – suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau
natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se
instituie servituţi de utilitate publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse
şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. Zonele de protecţie sunt stabilite prin acte
normative specifice, precum şi prin documentaţii de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza
unor studii de specialitate. Zona de protecţie este mărginită de „„limita zonei de protecţie”.
ZONĂ DE PROTECŢIE A UNUI MONUMENT ISTORIC - cf. L 422/2001, art. 8: "(1) Pentru fiecare
monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a
monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural. (2) delimitarea şi instituirea zonei de
protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii. (3)
în zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire
prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii". Art. 59: "Până la
instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit art. 8 se consideră zonă de protecţie
o suprafaţă delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în
afara localităţilor".
ZONĂ PROTEJATĂ – zonă coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic,
determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă
un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi
reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din
interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe,
înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări
şi plantaţii şi este stabilit prin documentaţii de urbanism specifice aprobate.
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4.2.

Condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse
de către acestea vecinătăţilor

4.2.1. Reţele alimentare cu apă şi canalizare
STAS 8591/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în
săpătură stabileşte următoarele:
- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ;
- conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor,
iar în punctele de intersecţii la minimum 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.
Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandările privind
mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte:
(1) Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art. 23)
1.1 Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie
protejată împotriva activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de
protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent.
1.2 Sursele de apă de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie
amplasate şi construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, să fie
protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor. Zona de extracţie
trebuie să fie protejată sanitar, în conformitate cu normele legale în vigoare,
astfel încât să se prevină accesul public şi al animalelor. De asemenea, zona
trebuie să fie prevăzută cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în
sezoanele cu precipitaţii atmosferice.
1.3 Sursele de apă de suprafaţă trebuie să fie protejate de activităţile poluatoare,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1.4 Administraţia locală sau administratorul sursei de apă va avertiza, în scris,
proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară asupra
restricţiilor de utilizare a acestora.
1.5 În situaţia în care există obiective economico-sociale riverane sursei de
suprafaţă sau sursa este folosită pentru o durată lungă de timp pentru un
anumit scop şi astfel se creează imposibilitatea asigurării perimetrelor de
protecţie sanitară, se admite reducerea acestora la regimul sever de protecţie
sanitară şi se adaptează tehnologia de tratare a apei în consecinţă.
(2)

Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor
meteorice (Cap.4, Art. 29-35):
2.1 Îndepărtarea apelor uzate menajere industriale şi agrozootehnice se face
numai prin reţeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităţii de
racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să-şi
prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate,
care se vor executa şi exploata în aşa fel încât să nu constituie un pericol
pentru sănătate.
2.2 Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi,
locuri riverane ş.a.) sau în resursele de apă, a apelor uzate menajere,
fecaloid-menajere şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în
zona de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu
apă.
2.3 Apele uzate provenite de la unităţile sanitare precum şi de la orice unităţi
care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau
poluează cu substanţe chimice şi/sau radioactive, se vor trata în incinta
unităţilor respective, asigurându-se dezinfecţia şi decontaminarea, după caz,
înainte de evacuarea în colectorul stradal.
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2.4

2.5

2.6

2.7

Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în
cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor
uzate. Aceste canale trebuie întreţinute permanent în bună stare de
funcţionare, prin curăţarea şi repararea defecţiunilor.
În situaţia în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta,
se vor adopta soluţii individuale de colectare şi neutralizare a apelor uzate, cu
luarea măsurilor de protejare a mediului şi sănătăţii.
Fosele septice vidanjabie prin care sunt îndepărtate apele uate menajere şi
fecaloid-menajere provente de la locuinţele neracordate la un sistem de
canalizare se amplasează la cel puţin 10m faţă de cea mai apropiată locuinţă
şi sursă de apă.
Unităţile sunt obligate să îşi asigure W.C.-uri cu un număr de cabine
corespunzător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare.

4.2.2. Reţele de alimentare cu energie electrică
În vederea asigurării protecţiei şi funcţionării normale a reţelelor electrice şi a evitării
punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului, se va respecta Norma tehnică
privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice,
aprobată prin Ordinul nr. 239/2020 al ANRE, publicat în MO al României, partea I,
nr.36/20.01.2020, prin care sunt prevăzute zone de protecţie şi de siguranţă şi care au
următoarele semnificaţii:
Zona de protecţie aferentă capacităţii energetice este zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor
şi regimul construcţiilor;
Zona de siguranţă aferentă capacităţii energetice este zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul
asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice şi pentru evitarea punerii în
pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de
protecţie.
Aceste zone, de protecţie şi de siguranţă, sunt incluse în culoarul de trecere a liniei
electrice, care reprezintă suprafaţa terestră situată de-a lungul liniei electrice aeriene şi
spaţiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricţii şi interdicţii din punctul de vedere
al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiecte, construcţii şi instalaţii aferente
acesteia.
Pentru liniile electrice aeriene, zona de protecție şi zona de siguranţă coincid cu culoarul
de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei.
Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu / dublu circuit sunt
următoarele (art. 2.5 din Norma tehnică):
a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV
b) 37 m pentru LEA cu tensiuni de 110 kV
c) 55 m pentru LEA cu tensiuni de 220 kV
d) 75 m pentru LEA cu tensiuni de 400 kV
e) 81 m pentru LEA cu tensiuni de 750 kV
În cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public sau privat,
precum grădini, curți, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde există arbori/pomi
fructiferi, lăţimile culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit sunt următoarele
(art. 2.6):
a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV
b) 32 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV
c) 44 m pentru LEA cu tensiuni de 220 kV
d) 54 m pentru LEA cu tensiuni de 400 kV
e) 81 m pentru LEA cu tensiuni de 750 kV
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Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi mai mari decat cele prevăzute de mai
sus, în cazurile LEA în care acestea (art. 2.7):
se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite;
necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului (traversarea unor elemente
naturale, etc.);
au în vecinătate obiective, construcţii, depozite cu materiale explozive, instalaţii etc.,
pentru care condiţiile de coexistenţă cu acestea impun măsuri speciale sau distanţe
de siguranţă mai mari decât cele prevăzute la art. 2.5;
traversează zone în care configurația terenului favorizează căderea de arbori pe
echipamentele LEA.
Pentru protecia instalaţiilor de transport, prin Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi
gazelor naturale, modificată şi completată prin Legea nr. 155/2020, se interzice
persoanelor fizice şi juridice:
a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a instalaţiilor fără avizul de
amplasament al operatorului de transport şi de sistem;
b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a
reţelelor electrice de distribuție fără acordul operatorului de transport şi de sistem;
c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere şi în zonele de protecţie şi de
siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de transport şi de sistem;
d) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau să intervină în
oricare alt mod asupra acestora;
e) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare
aferente instalaţiilor de transport;
f) să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin
orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de transport şi de sistem.
Se va respecta obligativitatea obţinerii avizelor de amplasament de la operatorii reţelelor
electrice de pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung pentru toate lucrările de
construcţie, modernizare sau amenajare care urmează să se efectueze în apropierea
liniilor electrice şi a staţiilor electrice, prevăzute de lege.
Etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament sunt precizate în
Metodologia ANRE pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
din 22.06.2016.
Conform Legii 123/2012, terenurile pe care se situează reţelele electrice de distribuţie,
existente la intrarea în vigoare a acestei legi, sunt şi rămân în proprietatea publică a
statului (art. 37.4). Fac excepţie terenurile pentru care operatorul de distribuţie, titular de
licenţă, a dobândit dreptul de proprietate, în condiţiile legii (art. 37.5).
Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice sau
juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea
capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi titularii licenţelor benecifiază, pe
durata de valabilitate a autorizaţiei / licenţei, de drepturile conferite în condiţiile Legii nr.
123/2012 (art. 16.2 şi urm.).
Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prevede (art.
102):
(1) Liniile de telecomunicații și cele de transport şi distribuire a energiei electrice [...] se
vor grupa și amplasa de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații –
şosele, căi ferate –, a digurilor, canalelor de irigaţii şi de desecări şi a altor limite obligate
din teritoriu, în aşa fel încât să nu se stânjenească execuţia lucrărilor agricole.
(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se dă de către oficiul de cadastru
agricol şi organizarea teritoriului agricol, judeţean sau al municipiului București, după
caz, indiferent de mărimea suprafeței necesare, pe baza acordului deținătorilor și cu
plata despăgubirilor convenite.
(3) Aprobarea în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1) se dă de organele
prevăzute la art. 94 şi 95 [ale Legii].
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Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii şi executarea
unor lucrări de întreţinere la liniile de transport şi distribuire a energiei electrice, care au
caracter urgent şi care se execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe
baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea
prefecturii judeţului. În toate cazurile, deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubire
pentru daunele cauzate (art. 102).
În proiectarea şi executarea instalaţiilor, echipamentelor electrice şi anexelor acestora, se
vor respecta standardele, normele tehnice și prescriptiile în vigoare, şi toate celelalte
prevederi legale privind alimentarea cu energie electrică, printre care:
NTE 101-08-00
Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu
tensiuni peste 20 kV;
NTE003-04-00
Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1
kV;
PE 106-2003
Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune;
NTE007/2008
Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;
PE 125/89
Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de
telecomunicaţii;
ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89
Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA j.f. faţă de
alte linii, instalaţii şi obiective;
STAS 8591/1-91
Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane;
STAS 234
Branşamente electrice. Condiţii de proiecatare şi execuţie;
NTE007/2008
Normativ pentru proiectarea reţelelor de cabluri electrice;
SR 13433
Iluminatul căilor de circulaţie;
Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.
Notă: vă rog frumos să completaţi dacă am uitat ceva sau s-a modificat ceva
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4.2.3. Reţelele de gaze naturale
Distanţele de securitate între conductele (reţelele de distribuţie / instalaţiile de utilizare)
subterane de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii, conform Normelor tehnice
privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
NTPEE 2008, modificate prin Ordinul ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010, sunt următoarele:
Nr.
crt.

Instalaţia, construcţia sau
obstacolul

1

Clădiri cu subsoluri sau
aliniamente de terenuri
susceptibile a fi construite
Clădiri fără subsoluri
Canale pentru reţele termice,
canale pentru instalaţii
telefonice, televiziune etc.
Conducte de canalizare
Conducte de apă, cabluri
electrice de forţă, cabluri
telefonice montate direct în sol,
cabluri TV sau căminele
acestor instalaţii
Cămine pentru reţele termice,
telefonice şi canalizare sau alte
cămine subterane
Copaci
Stâlpi
Linii de cale ferată, exclusiv
cele din staţii, triaje şi incinte
industriale:
- în rambleu
- în debleu, la nivelul
terenului

2
3

4
5

6

7
8
9

Distanţa minimă în [m]
de la conducta
de gaze din PE de:
pj
pr
pm
1,0
1,0
2,0

Distanţa minimă în [m]
de la conducta
de gaze din oţel de:
pj
pr
pm
2,0
2,0
3,0

0,5
0,5

0,5
0,5

1,0
1,0

1,5
1,5

1,5
1,5

2,0
2,0

1,0
0,5

1,0
0,5

1,5
0,5

1,0
0,6

1,0
0,6

1,5
0,6

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

1,5*
3,0**

1,5*
3,0**

1,5*
3,0**

2,0*
5,5**

2,0*
5,5**

2,0*
5,5**

Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele
exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.
*) De la piciorul taluzului;
**) Din axul liniei de cale ferată.
Conductele, fitingurile şi armăturile din pe se montează îngropat direct pământ, adâncimea
minimă de montaj fiind de 0,9 m.
Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundaţiilor
clădirilor, pe trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la clădire.
Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de linii
electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune.
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Distanţele de securitate între staţiile sau posturi de reglare sau reglare – masurare si
diferite constructii sau instalatii, conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea
şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificate conf.
Ordinului ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010, sunt următoarele:
Nr.
crt.

Destinaţia construcţiilor
învecinate

1.

Clădiri industriale şi
depozite de materiale
combustibile
- risc foarte ridicat de
incendiu, asociat
pericolului de incendiu
- rezistenţă redusă la
foc
- risc mediu sau redus
de incendiu
Instalaţii industriale în
aer liber
Clădiri civile (inclusiv
cele administrative de
pe teritoriul unităţilor
industriale)
- rezistenţă mare la foc
-rezistenţă mică la foc.
Linii de cale ferată :
- curentă
- de garaj
Marginea drumurilor
carosabile
Linii electrice de înaltă
tensiune

2.
3.

4.

5.
6.

Distanţele de siguranţă [m], pentru staţii de capacitate:
până la 6.000 m3/h
6.000 - 30.000 m3/h
peste
30.000 m3/h
Presiunea la intrare [bar]
<2
2…6
>6
<2
2…6
>6
<6
>6

7

10

12

11

13

18

22

27

7

10

15

12

15

20

25

30

7

10

12

10

12

15

20

25

7

10

13

11

13

18

18

27

7
7

10
12

12
15

10
12

12
15

15
20

20
25

25
30

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

25
20

30
25

4

5

8

4

6

10

6

10

20

20

20

20

20

20

20

40

Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1000 m3/h se pot alipi
de un perete al clădirii învecinate, cu condiţia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu
aibă goluri (ferestre, uşi) pe:
a) o lungime care depăşeşte 5 m limitele staţiei în ambele direcţii;
b) o înălţime de 3 m, deasupra postului.
(2) Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu max.
50% pentru lit. a) şi cu max. 65% pentru lit. b), cu condiţia să se prevadă cel puţin una dintre
următoarele soluţii tehnice:
a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze;
b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a
imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale.
Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare – măsurare de capacitate până la 250 m3/h,
distanţa minimă de securitate faţă de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m.
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Distanţele minime de siguranţă dintre depozitele de gaz petrolier lichefiat cu recipiente fixe
supraterane şi obiectivele învecinate*, conform Normativului pentru proiectarea şi
executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) I 31 – 1999, sunt
următoarele:
Nr.
Crt.
1
2

Obiective

Autocisternă
Clădiri de locuit şi anexe, spaţii de
producţie, ateliere, depozite (altele
decât cele cu regim special)
3
Clădiri publice: săli de spectacole,
hoteluri, şcoli, spitale , biserici,
birouri, clădiri administrative,
inclusive prizele de aer ale acestora,
canalizări, alte obiective cu destinaţie
similară
4
Linii electrice de joasă şi medie
tensiune (măsurarea se face de la
proiecţia în plan a acestora)
5
Linii înalte de înaltă tensiune
(măsurarea se face de la proiecţia în
plan a acestora)
6
Limita de proprietate
* Distanţe în metri, capacităţi în litri

≤ 3000
3

3001…
5000
3

5001…
15000
5

15001…
30000
7,5

5

7,5

10

15

15

15

20

30

15

20

30

35

20

20

25

30

3

5

10

15

Nota: Distanţele menţionate la punctele 2, 3 şi 6 pot fi micşorate cu 50% în cazul construirii
unui zid antifoc, rezistent la explozie, la limita împrejmuirii depozitului, pe direcţia
obiectivului considerat

4.2.4. Transporturi rutiere
Cf. Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor (republicată), Art. 19.4:
(1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele
adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura
scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.
(2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi
cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.
(3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi
prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului
drumului.
(4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea
localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o
parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de
minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile
comunale.
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Cf. Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, Anexa nr. 1:
a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei
drumului până la:
1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul
terenului;
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea
până la 5,00 m inclusiv;
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea
mai mare de 5,00 m.
d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi
marginile zonei drumului, conform tabelului următor:
Categoria drumului

Autostrăzi

Drumuri
naţionale

Drumuri
judeţene

Drumuri
comunale

Distanţa de la marginea exterioară a zonei de
siguranţă până la marginea zonei drumului (m)

50

22

20

18

e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a
zonei de protecţie.

4.2.5. Zone de protecţie sanitară
În conformitate cu Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 119/2014, zonele de protecţie sanitară sunt următoarele:
1. Ferme de cabaline, până la 20 de capete: 50 m
2. Ferme de cabaline, peste 20 de capete: 100 m
3. Ferme şi crescătorii de taurine, până la 50 de capete: 50 m
4. Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 de capete: 100 m
5. Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 de capete: 200 m
6. Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
7. Ferme de păsări, până la 1.000 de capete: 50 m
8. Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete: 200 m
9. Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete: 500 m
10. Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete şi complexuri avicole industriale:
1.000 m
11. Ferme de ovine, caprine între 300 şi 1500 de capete: 100 m
12. Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete: 200 m
13. Ferme de porci, până la 50 de capete: 100 m
14. Ferme de porci, între 51-100 de capete: 200 m
15. Ferme de porci, între 101-1.000 de capete: 500 m
16. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m
17. Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m
18. Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: 100 m
19. Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m
20. Ferme şi crescătorii de struţi: 500 m
21. Ferme şi crescătorii de melci: 50 m
22. Spitale veterinare: 30 m
23. Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m
24. Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
25. Abatoare: 500 m
26. Centre de sacrificare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: 200 m
27. Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: 50 m
28. Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale care deservesc mai multe exploataţii
zootehnice, platforme comunale: 500 m
29. Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: 1.000 m
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30. Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m
31. Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a
seminţelor) cu capacitate între 5-100 tone: 100 m
32. Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a
seminţelor) cu capacitate peste 100 tone: 200 m
33. Staţii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: 150 m
34. Staţii de epurare de tip modular (containerizate): 50 m
35. Staţii de epurare a apelor uzate industriale şi apelor uzate menajere cu bazine
deschise: 300 m
36. Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m
37. Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m
38. Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m
39. Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m
40. Crematorii umane: 1.000 m
41. Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m
42. Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m
43. Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m
44. Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri: 50 m
45. Depozite de fier vechi, cărbuni şi ateliere de tăiat lemne: 100 m
46. Bocşe (tradiţionale) pentru producerea de cărbune (mangal): 1.000 m
47. Parcuri eoliene: 1.000 m
48. Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m
49. Rampe de transfer deşeuri: 200 m.

4.2.6. Lăţimea zonelor de protecţie în jurul lacurilor naturale, lacurilor de
acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor
lucrări hidrotehnice
Cf. Legii nr. 107 /1996, Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare
a) Lăţimea zonei de protecţie in lungul cursurilor de apă
Lăţimea cursului de apă (m)
Sub 10
10-50
peste 51
Lăţimea zonei de protecţie (m)
5
15
20
Cursuri de apă regularizate (m)
2
3
5
Cursuri de apă îndiguite (m)
Toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai
mică de 50 m
b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale:
– indiferent de suprafaţa, 5 m la care se adaugă zona de protecţie stabilită în conformitate
cu art. 5.
c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare:
– între Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului.
Zonele de protecţie se măsoară astfel:
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie;
d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.
Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea
publică centrală în domeniul sănătăţii publice.

57

4.3. Imobile protejate din punct de vedere cultural
4.3.1. Lista imobilelor clasate în L.M.I. 2015
Nr.
6
7

Cod_LMI
AG-I-s-B-13356
AG-I-s-A-13357

8

AG-I-m-A-13357.01

Denumire
Necropola de la "Apa Sărată"
Sectorul nordic al Limesului
Transalutan
Castrul de pământ Jidava

9

AG-I-m-A-13357.02

Castrul de piatră Jidava

10

AG-I-m-A-13357.03

Fortificaţie de pământ

274
275
276

AG-II-m-B-13509
AG-II-m-A-13573
AG-II-m-B-13524

277
278
279
280
281
282
283
284
285

AG-II-m-B-13511
AG-II-m-B-13512
AG-II-m-B-13513
AG-II-m-B-13514
AG-II-m-B-13515
AG-II-m-B-13516
AG-II-m-B-13517
AG-II-m-B-13518
AG-II-m-A-13519

286
287
288

AG-II-m-B-13520
AG-II-m-B-13521
AG-II-m-A-13522

289
290
291
292

AG-II-m-B-13523
AG-II-m-B-13525
AG-II-m-B-13526
AG-II-m-A-13527

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

AG-II-m-B-13532
AG-II-m-B-13528
AG-II-m-B-13529
AG-II-a-B-13530
AG-II-m-B-13530.01
AG-II-m-B-13530.02
AG-II-m-B-13530.03
AG-II-a-B-13533
AG-II-m-B-13533.01
AG-II-m-B-13533.02
AG-II-m-B-13533.03
AG-II-m-B-13533.04
AG-II-m-B-20915
AG-II-m-B-13535
AG-II-m-B-13536
AG-II-m-B-13537
AG-II-m-B-13538
AG-II-m-B-13539
AG-II-m-B-13540
AG-II-a-A-13541
AG-II-m-A-13541.01
AG-II-m-A-13541.02
AG-II-m-A-13534

316
317

AG-II-m-B-13542
AG-II-m-A-13543

318

AG-II-m-A-13544

319

AG-II-m-B-13510

Casa Eremia
Biserica "Sf. Împăraţi" - Şubeşti
Fosta clădire a Poliţiei, azi
căminul Liceului economic
Casa Apostolescu
Casa Constantin Enescu
Moara Grigorescu
Casa Bănăţeanu
Casa Galigan
Casa Şerb
Casa Dinulescu
Casa Stoicescu
Biserica „Sf. Nicolae”, „Sf. Mc.
Mina” - Nicuţ
Vila Grant
Vila Stătescu
Biserica "Sf. Gheorghe", "Sf.
Apostoli” - Vişoi
Vila Prager
Casa Miloş şi Stoica
Casa Purnichescu
Biserica "Adormirea Maicii
Domnului” - Flamânda
Casa dr. C. I. Parhon
Casa De Nicollo
Casa Bratu
Ansamblul vilei Golescu
Vila Golescu
Parc
Zid de incintă cu poartă
Ansamblul băilor Kreţulescu
Băi, azi magazine
Pavilioane balneare
Anexe
Parc
Casa Dragoş Băjan
Casa Muşetescu
Casa Duţan
Casa Robescu
Casa Viforeanu
Vila Nae Manolescu
Casa Taraş
Ansamblul vilei Elie Mirea
Vila Elie Mirea
Parcul
Şcoala Normală "Carol I”, azi
Liceul pedagogic
Casa Rosetti
Biserica "Adormirea Maicii
Domnului”- Fundeni
Biserica "Sf. Gheorghe” Olari
Biserica "Tuturor Sfinţilor”

320

AG-II-s-A-13545

Situl urban "Oraşul istoric
Câmpulung"
sec. XIII-XX

Adresă
Cartier „Apa Sărată”
"Limes Transalutanus”, cartier
„Pescăreasa”, de-a lungul DN
"Limes Transalutanus”, cartier
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului
Şcolar Minier, la 6 km S de centrul
municipiului, la 300 m de castrul de
piatră
"Limes Transalutanus”, cartier
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului
Şcolar Minier, la 6 km S de centrul
municipiului, la 300 m de castrul de
pământ
"Limes Transalutanus”, cartier
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului
Şcolar Minier, la 6 km S de centrul
municipiului
Str. Alexandru Voevod 10
Str. Alexandru Voevod 49
Str. Aricescu C. D. 2

Datare
Epoca bronzului

1928
1779
sec. XIX

Str. Brâncoveanu Constantin 2
Str. Brâncoveanu Constantin 7
Str. Brâncoveanu Constantin 12
Str. Brâncoveanu Constantin 23
Str. Brâncoveanu Constantin 51
Str. Brâncoveanu Constantin 55
Str. Brâncoveanu Constantin 62
Str. Brâncoveanu Constantin 74
Str. Catargiu Lascăr 31

sf. sec. XIX
1930
cca. 1930
1923
sf. sec. XIX
înc. sec. XX
sec. XIX
înc. sec. XX
1708

Str. Catargiu Lascăr 40
Str. Catargiu Lascăr 43
Str. Cuza Vodă 94

ante 1897
înc. sec. XX
1774

Str. Dragalina Ioan General 1
Str. Elena Doamna 8
Str. Elena Doamna 9
Str. Flămânda

1930
1930
înc. sec. XX
1940

Str. Fraţii Goleşti 3
Str. Giurăscu, maior 3
Str. Giurăscu, maior 5
Str. Golescu, soldat 3
Str. Golescu, soldat 3
Str. Golescu, soldat 3
Str. Golescu, soldat 3
Str. Leonard Nicu, tenor 2
Str. Leonard Nicu, tenor 2
Str. Leonard Nicu, tenor 2
Str. Leonard Nicu, tenor 2
Str. Leonard Nicu, tenor 2
Str. Matei Basarab 2
Str. Matei Basarab 14
Str. Matei Basarab 20
Str. Matei Basarab 28
Str. Matei Basarab 36
Str. Matei Basarab 123
Str. Matei Basarab 125
Str. Matei Basarab 135
Str. Matei Basarab 135
Str. Matei Basarab 135
Str. Mărăşeşti 15

sf. sec. XIX
1930
înc. sec. XX
1909
1909
1909
1909
1905
1905
1905
1905
1905
1937
înc. sec. XX
sec. XIX
înc. sec. XX
sf. sec. XIX
1898
sf. sec. XIX
înc. sec. XX
înc. sec. XX
înc. sec. XX
1895

Str. Mihai Bravu 17
Str. Muzeul Fundeni 11

1910
sec. XVIII

Str. Muzeul Fundeni 27

prima jum. a sec.
XVII
1833

Epoca romană

sf. sec. II - prima
jum. a sec. III p.
Chr., Epoca romană

sf. sec. II - prima
jum. a sec. III p.
Chr., Epoca romană

Şos. Naţională 73, cartier „Apa
Sărată”
Str. Negru Vodă, Str. Gării, cu piaţa şi Gara de călători, Str.
Alexandru Voevod. Str. Mărcuş, de la nr. 1, până la Str.
Democraţiei. Str. Muzeul Fundeni. Str. Sf. Gheorghe. Str.
Vasile Alecsandri. Str. col. Zlătian, cu fundătura spre calea
ferată. Str. Negulici. Str. Gen. Iosif Teodorescu. Str. Şubeşti.
Str. Maior Giurăscu, până la nr. 19, resp. 20. Str. Sculptor C.
Baraschi. Str. Ana Doamna. Străzile Minerului, pe locul
vechiului Cloaşter. Str. Dr. Costea. Str. Elena Doamna. Str.
I.L. Caragiale. Str. Constantin Brâncoveanu. Str. N. Bălcescu.
Str.M. Eminescu. Str. Fraţii Goleşti (Râului), până la calea
ferată. Str N. Leonard, cu Parcul Kretzulescu. B-dul
Republicii, cu Grădina Publică, Str. Matei Basarab. Str. Mihai
Tican-Rumano. Str. C. D. Aricescu. Str. Sf. Ilie. Str. N.

58
Rizeanu. Str. Ct. Popescu. Str. Decebal. Str. Richard. Str. P.
Zamfirescu. P-ţa Jurământului. Str. Primăverii. Str. Dan
Barbilian. Str. Mihai Bravu, cu intrările. Str. Tudor Muşatescu.
Str. Soldat Golescu. Str. Parcul Mirea. Str. Maior
Braşoveanu. Str. Nicole Iorga. Str.General Poşoiu. Str. Istrate
Rizeanu. Str. Lascăr Catargiu. Str. Poenaru Bordea. Str.
Spiru Haret. Str. Lt. Col. N. Popp. Str. Revoluţiei.
321
322

AG-II-m-B-13546
AG-II-a-A-13547

Casa Baştea
Mănăstirea Negru Vodă

323

AG-II-m-A-13547.01

324

AG-II-m-A-13547.02

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

AG-II-m-A-13547.03
AG-II-m-A-13547.04
AG-II-m-A-13547.05
AG-II-m-A-13547.06
AG-II-m-A-13547.07
AG-II-m-A-13547.08
AG-II-m-A-13547.09
AG-II-m-B-13548
AG-II-m-B-13549
AG-II-m-B-13550
AG-II-m-B-13551
AG-II-m-B-13552

337
338

AG-II-m-B-13553
AG-II-a-A-13554

339

AG-II-m-A-13554.01

340

AG-II-m-A-13554.02

341

AG-II-m-A-13554.03

Biserica domnească "Adormirea
Maicii Domnului”
Biserica bolniţei, "Naşterea Sf.
Ioan Botezătorul”
Casa egumenească
Casa domnească/arhierească
Turn clopotniţă
Chilii
Fântână
Zidul de incintă al bisericii
Zidul de incintă al mănăstirii
Ateneul, azi Protoieria
Liceul "Dinicu Golescu”
Casa General Viciu Teodorescu
Vila Paul
Casă, azi Serviciul Tehnic de
Drumuri
Casa Oprea Iorgulescu
Ansamblul bisericii catolice "Sf.
Iacob" - Bărăţia
Biserica catolică "Sf. Iacob cel
Mare" (corul primei biserici
gotice)
Ruinele navei primei biserici
gotice
Casă parohială

342
343
344
345

AG-II-m-A-13554.04
AG-II-m-A-13554.05
AG-II-m-A-13554.06
AG-II-m-B-13555

346
347
348
349

AG-II-m-B-13556
AG-II-m-B-13557
AG-II-m-B-13558
AG-II-m-B-13559

350

AG-II-m-B-13560

351
352
353
354

AG-II-m-B-13561
AG-II-m-B-13562
AG-II-m-B-13563
AG-II-m-A-13564

355

AG-II-m-B-13565

356
357
358
359
360
361
362
363

AG-II-m-B-13566
AG-II-m-B-13567
AG-II-m-B-13568
AG-II-m-B-13569
AG-II-m-B-13570
AG-II-m-B-13571
AG-II-m-B-13572
AG-II-a-B-13531

364
365

AG-II-m-B-13574
AG-II-m-B-13575

366
367
368

AG-II-m-B-13576
AG-II-m-B-13577
AG-II-m-A-13578

369

AG-II-a-A-13579

370

AG-II-m-A-13579.01

371
372

AG-II-m-A-13579.02
AG-II-m-A-13579.03

373
374
375

AG-II-m-B-13580
AG-II-m-B-13581
AG-II-m-B-13582

376
377
378
379
380
381

AG-II-a-B-13583
AG-II-m-B-13583.01
AG-II-m-B-13583.02
AG-II-m-B-13584
AG-II-a-A-13585
AG-II-m-A-13585.01

Clădiri - anexă
Turn clopotniţă
Zid de incintă
Clădirea Administraţiei
Financiare, azi Muzeul municipal
Clădirea Prefecturii, azi Primăria
Casa Olaru
Vila Gr. (Gote) Iorgulescu
Liceul de fete, azi Colegiul
Tehnic
Biserica „Sf. Nicolae”, ”Buna
Vestire” - Popa Savu
Casa Iacomin
Casa Crasan
Vila Iancu Gh. Anastase
Biserica "Sf. Marina”
Clădirea Ocolului Silvic, azi
Casa Pensionarilor
Casa Nanu - Muscel
Casa Voiculescu
Casa "Piatra Vie”
Casa Ţincu
Casa Diaconescu
Casa Armeanu
Casa Edu
Vila Apostol Mirea, azi Vila
Negulici
Tribunalul orăşenesc
Şcoala generală nr. 1 "Oprea
Iorgulescu”
Casa Şuţa
Casa Poşoiu
Vila Ghiţă Ştefănescu, azi
Muzeul de etnografie
Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae"
- Domnească
Biserica "Sf. Nicolae" Domnească
Casă parohială
Incintă
Casa Rizeanu
Casa Chiriţă
Clădirea Primăriei, azi Palatul
Culturii
Ansamblul vilei Drăghiceanu
Vila Drăghiceanu
Parc
Vila Rahivan
Ansamblul bisericii "Sf. Ilie”
Biserica "Sf. Ilie”

Str. Negru Vodă 56
Str. Negru Vodă 64, pe locul vechii
Curţi Domneşti
Str. Negru Vodă 64

înc. sec. XX
sec. XIV-XIX

Str. Negru Vodă 64

sec. XIV, ref. sec.
XVII
1718

Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 64
Str. Negru Vodă 66
Str. Negru Vodă 74
Str. Negru Vodă 84
Str. Negru Vodă 89

1635
1301-1900
1647
sec. XIV-XIX
înc. sec. XX
sec. XIV-XIX
1712
1923
1942
sf. sec XIX
1910
1925

Str. Negru Vodă 93
Str. Negru Vodă 116

1912
sec. XIII-XVIII

Str. Negru Vodă 116

sec. XIII-XVIII

Str. Negru Vodă 116

sec. XIII

Str. Negru Vodă 116, în colţul NV al
incintei
Str. Negru Vodă 116
Str. Negru Vodă 116
Str. Negru Vodă 116
Str. Negru Vodă 119

sec. XVII
sec. XVII-XIX
1730
sec. XIII-XVIII
1930

Str. Negru Vodă 127
Str. Negru Vodă 137
Str. Negru Vodă 139
Str. Negru Vodă 145 bis

1934
1928
înc. sec. XX
cca. 1920

Str. Negru Vodă 154

1860-1861

Str. Negru Vodă 158
Str. Negru Vodă 161
Str. Negru Vodă 162
Str. Negru Vodă 167, Fdt. Biserica
Marina
Str. Negru Vodă 178

1925
1910
1928
sec. XIV-XVII

Str. Negru Vodă 184
Str. Negru Vodă 200
Str. Negru Vodă 206
Str. Negru Vodă 215
Str. Negru Vodă 226
Str. Negru Vodă 234
Str. Negru Vodă 264
Str. Parcul Mirea 15

sec. XIX
sec. XIX
sec. XIX
sf. sec. XIX
1925
1930
1857
1904

Str. Paveliu Emilian 2
Str. Poşoiu General 1

1900
1938

Str. Poşoiu General 5
Str. Poşoiu General 7
Str. Republicii 5

1930
1930
1735, ref. 1928

Str. Republicii 12

Str. Republicii 15
Str. Republicii 59
Str. Republicii 61

sec. XVI, ref. 18601861
sec. XVI, ref. 18601861
sf. sec. XIX
sec. XVI, ref. 18601861
1877
înc. sec. XX
1907

Str. Revoluţiei 5
Str. Revoluţiei 5
Str. Revoluţiei 5
Str. Revoluţiei 14
Str. Sf. Ilie 12
Str. Sf. Ilie 12

1906
1906
1906
înc. sec. XX
1626
1626

Str. Republicii 12
Str. Republicii 12
Str. Republicii 12

înc. sec. XX

59
382
383
384

AG-II-m-A-13585.03
AG-II-m-B-13586
AG-II-a-B-13587

385

AG-II-m-B-13587.01

386
387
853

AG-II-m-B-13587.02
AG-II-m-B-13588
AG-III-m-B-13867

854

AG-III-m-B-13868

Incinta fostului cimitir
Casa Izbăşescu
Ansamblul bisericii "Intrarea în
Biserică” - Scheiu
Biserica "Intrarea în Biserică” Scheiu
Incinta cu vechiul cimitir
Casă
Monumentul funerar al lui C. D.
Aricescu
Bustul lui Negru Vodă

888

AG-IV-m-A-13897

Cruce de piatră

889
890

AG-IV-m-A-13898
AG-IV-m-A-13899

Cruce de piatră
Cruce de piatră

891

AG-IV-m-A-13900

Cruce de piatră

892

AG-IV-m-A-13901

Cruce de piatră

893

AG-IV-m-B-13902

894

AG-IV-m-B-13903

895

AG-IV-m-B-13904

896

AG-IV-m-B-13905

897

AG-IV-m-A-13907

Monumentul funerar al Zoei
Baraschi
Monumentul funerar al lui
Dimitrie Micescu
Monumentul funerar al
prefectului Gr. Negulici
Monumentul funerar al lui Nae A.
Paul
Cruce de piatră

898

AG-IV-m-A-13906

Cruce de piatră

899
900

AG-IV-m-B-13908
AG-IV-m-A-13909

Casa tenorului Nicu Leonard
Cruce de piatră

901
902

AG-IV-m-B-13910
AG-IV-m-B-13911

903

AG-IV-m-A-13912

Casa George Ulieru
Crucea de piatră a haiducului
Radu lu' Anghel
Cruce de piatră

904

AG-IV-m-A-13923

Fântâna generalului rus Minciaky

905

AG-IV-m-A-13913

Cruce de piatră

906

AG-IV-m-A-13914

Cruce de piatră

907
908
909

AG-IV-m-B-13915
AG-IV-m-A-13916
AG-IV-m-A-13917

Casa Ion Barbu
Cruce de piatră
Cruce de piatră

910

AG-IV-m-A-13918

Cruce de piatră

911

AG-IV-m-A-13919

Cruce de piatră

912

AG-IV-m-A-13922

Cruce de piatră

913

AG-IV-m-A-13920

Cruce de piatră, "a Jurământului"

914

AG-IV-m-A-13921

Cruce de piatră

915
916

AG-IV-m-A-13924
AG-IV-m-B-13583.03

Cruce de piatră "a pârgarilor"
Cavoul familiei Drăghiceanu

917

AG-IV-a-A-13585.02

Cimitirul vechi, cu cruci de piatră

918

AG-IV-m-A-13925

Cruce de piatră

919
920

AG-IV-m-A-13926
AG-IV-m-A-13927

Cruce de piatră
Cruce de piatră

Str. Sf. Ilie 12
Str. Sf. Ilie 14
Str. Stănescu Colonel 13

sec. XVII-XIX
înc. sec. XX
ante 1779

Str. Stănescu Colonel 13

ante 1779

Str. Stănescu Colonel 13
Str. Zamfirescu Petre 11
În cimitirul Flămânda

sec. XVIII
sf. sec. XIX
înc. sec. XX

Str. Republicii, în faţa Casei de
Cultură (nr. 61, fosta Primărie)
Cartier Apa Sărată, pe Valea
Unchiaşului
La "Grădiştea”, cartier Apa Sărată
Cartier Apa Sărată, la răscrucea cu
str. Fraţii Săndulescu (fost Cotu)
Cartier Apa Sărată, lângă staţia
PECO
Cartier Apa Sărată, la 250 m N de
biserică
În cimitirul Flămânda

înc. sec. XX

înc. sec. XX

În cimitirul Flămânda

mijl. Sec. XX

În cimitirul Flămânda

sf. sec. XIX

În cimitirul Flămânda

înc. sec. XX

Str. Alecsandri Vasile, colţ cu str. Sf.
Gheorghe
Str. Alexandru Voevod 49, în curtea
bisericii "Sf. Gheorghe" - Şubeşti
Str. Brâncoveanu Constantin 66
Calea Bughii de Jos, în prelungirea
str. Popp N. locotenent
Str. Catargiu Lascăr 7
Str. Costea, Dr., colţ cu Str. Elena
Doamna
Str. Fălcoianu Nicolae, Dr., la
începutul drumului spre Creţişoara
Str. Fraţii Goleşti, colţ cu str. 1 Mai,
lângă nr. 49 Bis
Str. Matei Basarab, colţ cu str.
Rizeanu Istrate, în faţa Şcolii "Oprea
Iorgulescu"
Str. Matei Basarab 12, în curtea
bisericii "Sf. Ilie"
Str. Matei Basarab 55
Str. Mărăşeşti 15
Str. Mihalache Ion 76, peste Podul
Băilor
Str. Negru Vodă, colţ cu str.
Revoluţiei (fostă 30 Decembrie)
Str. Negru Vodă 52-54, în dreptul str.
Zlătian, Col.
Str. Negru Vodă 292, colţ cu str.
Oncica, Lt.
Str. Negru Vodă 114, încastrată în
faţada casei Berechet
Str. Negru Vodă 167, în curtea
bisericii "Sf. Marina"
Piaţa Republicii
Str. Revoluţiei 5, în incinta vilei
Drăghiceanu
Str. Sf. Ilie 12, în incinta bisericii "Sf.
Ilie”
Str. Stănescu, Colonel 13, în curtea
bisericii „Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului” - Sheiu
Str. Traian, în faţa Şcolii nr. 5
Str. Traian 87, în grădina casei

1597

1684
1660
1661
1660-1673
1660-1673

1593-1601
sf. sec. XIX
1667
sf. sec. XIX
1865
1688-1714
1835
1724

1678-1688
sf. sec. XIX
1662
1757
1697
1632-1654
1593-1601
1673
1662
1790
1906
1801
1665

1615
1576

60

4.3.2. Situl istoric Câmpulung.
Stare generală de conservare şi grad de protecţie propus
Sursa: Arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postavaru, arh. Răzvan
Negrişanu, arh. Daniela Negrişanu, Ghid de bune practici pentru
reabilitarea clădirilor din centrul istoric al Municipiului
Câmpulung,Câmpulung, 2011, Anexa 5.

61

62

63

64

65

66

4.3.3. Zone protejate din teritoriul administrativ – inventar de coordonate
ZP 1 - SITUL URBAN CÂMPULUNG (320-A-1)
COORDONATE STEREO 70
Nr. punct
X
Y
1
10
20
30
40
50
51
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

504235.848
504244.288
504381.596
504489.94
504470.347
504401.9233
504391.452
504334.632
504346.2049
504346.8431
504318.579
504180.8621
504081.53
504007.5522
503988.2444
503912.0353
503887.8189

420643.845
420537.311
420470.05
420497.87
420396.203
420290.9123
420268.477
420135.761
420034.5847
419946.8229
419825.487
419595.2487
419415.48
419323.2269
419250.1298
419218.2328
419166.5084

160

503870.185

419131.119

170

503855.1701

419067.1662

180

503793.6109

418959.2805

190

503766.5587

418877.3467

200

503748.234

418779.074

210

503721.5933

418642.9835

220

503695.077

418596.454

230

503618.3247

418449.0977

240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570

503570.71
503533.3444
503452.451
503317.385
503216.758
503158.2396
503077.6303
503039.525
503028.703
502976.956
502877.52
502810.886
502675.364
502655.3631
502703.3634
502617.7976
502505.1012
502551.6868
502747.6156
502840.75
502843.422
502903.935
502829.0103
502921.2546
503116.26
503237.211
503287.3134
503329.956
503409.513
503578.4155
503681.667
503684.0172
503806.7865
503884.727

418368.51
418304.7235
418200.1912
418062.221
418005.51
417906.376
417816.6361
417779.963
417759.8837
417725.461
417682.05
417772.999
417920.228
418039.723
418124.9409
418274.5072
418458.5085
418472.0685
418618.7795
418753
418867.634
418995.851
419204.3298
419266.6206
419333.87
419494.192
419632.3666
419879.251
419956.069
420137.8143
420142.235
420289.5512
420382.0021
420474.978

ZP 1 - SITUL URBAN CÂMPULUNG (320-A-2)
COORDONATE STEREO 70
Nr.
punct
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

504979.5707
504952.047
504912.6371
504856.5159
504802.27
504775.6529
504725.736
504764.1335
504697.69
504601.9098
504541.58
504728.3133
504617.51
504706.6516
504692.8321
504780.6399
504882.8133

421130.158
421031.597
420959.4964
420875.4521
420825.05
420835.6769
420828.518
420795.7134
420765.28
420717.0233
420843.25
420893.2511
421006.962
421039.6875
421091.5603
421157.6206
421135.9775

550
560
570
580
590
600
610
620
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620

503684.0172
503806.7865
503884.727
503920.5417
504017.283
504109.086
504158.827
504233.511
503116.26
503237.211
503287.3134
503329.956
503409.513
503578.4155
503681.667
503684.0172
503806.7865
503884.727
503920.5417
504017.283
504109.086
504158.827
504233.511

420289.5512
420382.0021
420474.978
420433.478
420498.181
420624.2143
420699.779
420805.11
419333.87
419494.192
419632.3666
419879.251
419956.069
420137.8143
420142.235
420289.5512
420382.0021
420474.978
420433.478
420498.181
420624.2143
420699.779
420805.11

67
ZP 1 - SITUL URBAN CÂMPULUNG (320-A-3)
COORDONATE STEREO 70
Nr. punct
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Nr. punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

505149.25
505169.88
505186
505189.635
505198.447
505210.646
505216.9
505221.261
505255.6266
505270.48
505263.4967
505250.161
505233.4238
505216.9981
505197.812
505192.4821
505174.141
505154.0864
505145.5054
505124.489
505115.6361
505086.95
505085.084
505089.2297
505076.115
505050.694
504987.291
504992.528
504992.5768
504996.0817
505001.3272
505001.3567
505008.257
505012.7731
505018
505023.01
505024.756
505030.102
505036.573
505047.3479
505059.1421
505069.1571
505085.83
505090.17

421874.59
421865.08
421868.77
421868.992
421870.956
421872.986
421873.223
421873.657
421880.8677
421871.3266
421854.6667
421833.0386
421805.8937
421778.9688
421739.2974
421726.2773
421681.473
421628.3069
421630.6478
421635.171
421637.3783
421647.562
421650.45
421661.7931
421667.666
421680.211
421712.594
421726.047
421726.1723
421734.548
421747.0818
421747.1515
421762.764
421773.4379
421785.79
421797.43
421796.365
421803.767
421812.674
421828.357
421844.8683
421858.7381
421881.44
421887.38

ZP 3 - BISERICA VIŞOI
COORDONATE STEREO 70
X
Y
505220.86
505224.61
505246.7123
505312.7154
505315.0251
505317.8204
505316.5848
505315.194
505298.7
505270.54
505261.34
505252.2072
505245.538

420640.79
420635.92
420640.8109
420626.6801
420606.9434
420583.0583
420568.5294
420552.174
420530.66
420493.34
420481.36
420455.79
420435.676

Nr.
punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ZP 2 - ŞCOALA VIŞOI (320-F)
COORDONATE STEREO 70
X
Y
505166.543
505208.5249
505209.8977
505217.465
505230.428
505249.56
505261.106
505266.874
505303.7943
505334.1417
505339.3991
505339.3091
505338.1051
505335.7691
505330.0766
505333.86
505329.41
505297.71
505290.25
505284.9443
505273.67
505272.73
505264.64
505258.8039
505219.3306
505195.1354
505192.255
505168.456
505153.464
505115.3211
505108.46
505133.3576
505121.89
505126.25
505131.699
505130.655
505131.548
505137.102
505139.057
505141.697
505148.835
505146.57
505149.898
505161.354

421378.057
421366.8607
421372.1365
421370.132
421366.828
421360.45
421356.721
421373.968
421359.0906
421343.0484
421329.5157
421321.0867
421312.7557
421296.1127
421269.1796
421258.76
421242.66
421204.31
421210.06
421218.9315
421201.95
421184.93
421170.33
421150.5802
421161.4268
421173.2293
421187.6228
421186.659
421192.602
421206.6009
421209.119
421255.2483
421261.746
421274.338
421290.209
421320.456
421330.66
421343.968
421348.965
421354.052
421362.203
421365.621
421385.338
421380.887

ZP 4 - BISERICA FLĂMÂNDA (320-B)
COORDONATE STEREO 70
Nr.
punct
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

504202.027
504349.825
504502.394
504532.2378
504605.34
504505.758
504375.4
504267.9031
504134.184
504022.8486
503923.82
503919.25
504159.039

418507.815
418541.54
418346.014
418206.153
418018.46
417976.027
417998.99
417915.8237
417935.403
417973.1934
418061.575
418355.8
418526.456

68
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

505241.713
505239.6105
505237.5888
505233.8041
505229.6194
505211.4339
505205.3568
505192.55
505186.225
505184.274

420423.775
420416.4716
420409.4489
420399.9658
420397.1709
420383.0026
420378.5156
420368.19
420363.786
420362.427

24

505171.3275

420352.1118

25

505171.28

420352.16

26

505148.55

420332.44

27

505145.38

420330.49

28

505137.56

420327.76

29

505122.36

420324.54

30

505118.39

420324.06

31

505117.257

420324.096

32

505111.065

420324.298

33

505107.503

420325.69

34

505102.62

420331.95

35

505090.1333

420334.2117

36

505087.507

420324.821

37

505080.945

420302.784

38

505054.619

420297.263

39

505048.8423

420291.5103

40

505035.61

420289.181

41

505030.286

420289.376

42

505001.578

420293.524

43

504978.06

420301.722

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

504974.225
504965.717
504961.863
504942.6489
504914.072
504906.586
504899.127
504890.7893
504900.0911
504906.5788
504909.2156
504911.7791
504916.8241
504923.1863
504924.836
504928.751
504931.22
504934.56
504951.417
504960.6423
504973.5537
504975.606
504989.306
504991.0544
505013.4271
505050.7481
505069.9985
505075.8748
505100.4195
505108.379
505115.087
505122.936

420303.879
420308.666
420310.6891
420320.7751
420345.724
420358.599
420369.259
420370.271
420426.8647
420453.8795
420464.3527
420474.535
420494.5731
420518.8857
420527.365
420541.227
420549.086
420557.916
420602.6307
420624.3063
420656.2849
420661.408
420708.766
420714.2456
420712.1294
420709.6606
420709.3778
420708.8869
420707.2645
420705.205
420703.711
420700.757

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

505131.999
505147.701
505151.859
505159.679
505164.688
505169.77
505176.824
505190.45
505201.15
505206.63

420697.3
420691.099
420689.506
420686.573
420684.327
420681.698
420677.824
420669.82
420660.91
420655.34
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ZP 5 - VALEA ROMÂNEȘTILOR (320-E)
COORDONATE STEREO 70
X
Y

Nr. punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

506228.8435
506411.2848
506363.612
506218.218
506093.796
505951.457
505899.446
505914.3248
505914.1196
505913.909
505913.6934
505913.4731
505913.2484
505913.0196
505912.7871
505912.5511
505912.312
505912.0702
505911.8259
505911.5796
505911.3315
505911.0821
505910.8317
505910.5806
505910.3292
505889.089
506083.3453

418780.848
418539.2233
418269.851
418202.785
418200.603
418322.361
418507.087
418533.2631
418533.4082
418533.5456
418533.6749
418533.796
418533.9088
418534.013
418534.1085
418534.1952
418534.273
418534.3417
418534.4012
418534.4515
418534.4925
418534.5242
418534.5464
418534.5592
418534.5625
418556.925
418721.3791

Nr.
punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ZP 6 - CONACUL ALIMĂNĂȘTEANU
COORDONATE STEREO 70
X
Y
507023.539
507080.355
507129.217
507320.356
507339.015
507363.593
507391.4624
507451.0597
507580.566
507602.7549
507605.4518
507609.085
507604.3109
507604.7045
507595.1359
507548.8719
507525.6533
507520.349
507582.2791
507598.1044
507613.294
507622.8569
507651.96
507633.685
507619.344
507639.602
507622.285
507628.437
507591.527
507593.178
507566.145
507553.666
507559.6342
507558.5359
507557.6211
507555.7636
507543.9984
507535.6389
507509.2303
507486.116
507463.4126
507439.4493
507420.8783
507393.6658
507370.4945
507336.6309
507307.9149
507218.8991
507156.3458
507068.6584
507052.6846
507058.421
507109.356
507130.548
507039.571
506981.859
506959.7331
506965.146
506978.219
507007.71
507051.224
507082.052
507107.146
507121.312
507152.2571

417809.902
417900.146
417930.963
417983.743
417973.436
417940.439
417957.1272
417976.7124
417980.777
417955.2038
417947.5877
417937.327
417881.7159
417870.4987
417843.239
417786.8854
417760.3952
417754.3675
417751.0649
417750.221
417749.411
417668.0204
417584.9629
417585.5221
417566.3221
417539.7361
417496.5971
417484.1961
417456.5821
417445.8551
417436.0331
417437.0791
417418.9128
417381.3842
417350.1238
417342.2254
417325.0348
417320.079
417318.9525
417317.9664
417313.5147
417300.3696
417280.3164
417263.5105
417265.7251
417280.6316
417286.3231
417303.9657
417316.3634
417333.743
417351.9251
417397.028
417400.763
417409.365
417502.073
417578.603
417595.7724
417606.215
417619.263
417641.495
417675.956
417705.724
417723.912
417746.719
417783.092
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ZP 7 - BISERICA SĂRATĂ (320-C)
COORDONATE STEREO 70
Nr. punct
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

501796.4456
501917.1747
501850.5033
501743.5698
501742.3212
501741.098
501739.9006
501738.7298
501737.5861
501736.47
501735.382
501734.3228
501733.2929
501732.2926
501731.3226
501730.3833
501729.4752
501728.5987
501727.7542
501726.9422
501726.163
501713.6309
501630.1227
501540.3445
501522.351
501599.2902
501608.1294
501740.0325

415491.9164
415393.6888
415158.5408
415026.6929
415025.5632
415024.4061
415023.2223
415022.0122
415020.7765
415019.5158
415018.2307
415016.9218
415015.5898
415014.2353
415012.859
415011.4615
415010.0437
415008.606
415007.1493
415005.6743
415004.1816
414978.3623
414926.8075
414995.0954
415117.287
415279.4567
415387.5032
415486.7209

Nr.
punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ZP 8 - VALEA UNCHIAȘULUI
COORDONATE STEREO 70
X
Y
501281.7429
501284.75
501289.061
501292.16
501303.54
501308.88
501316.3
501337.067
501328.353
501312.6913
501296.2828
501282.2751
501274.261
501257.7749
501221.0551
501201.9594
501188.8924
501170.272
501169.9183
501151.8595
501114.429
501105.118
501112.397
501092.193
501076.417
501062.972
501060.8677
501049.908
501049.663
501055.3052
501070.3263
501070.2966
501059.0153
501031.0425
501042.4524
501056.8069
501062.4602
501090.9833
501102.792
501111.6499
501116.2822
501131.9685
501134.1887
501134.6594
501153.4728
501153.3627
501156.0711
501208.902
501208.3456
501216.8754
501227.7135
501240.5497
501255.2336
501262.36
501265.33
501267.33
501274.26
501281.7398

414542.4879
414540.65
414542.557
414541.47
414537.56
414534.33
414528.42
414513.489
414503.237
414483.4923
414468.9137
414459.3941
414448.193
414434.4042
414396.2244
414381.0781
414382.1658
414373.2957
414384.2149
414395.2694
414409.0014
414412.0841
414434.168
414436.456
414439.995
414441.785
414441.8206
414442.006
414455.156
414494.3443
414498.0933
414516.6314
414517.1831
414523.8043
414574.567
414569.5091
414572.4268
414568.0081
414564.1354
414559.8014
414556.3196
414542.2459
414539.7376
414541.293
414578.9199
414580.09
414580.1189
414582.4369
414588.6044
414588.9036
414590.8944
414589.9149
414565.3129
414557.8
414553.47
414551.36
414547.06
414542.4898
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ZP 9 - NECROPOLA APA SĂRATĂ - JIDOVA
(320-D)
COORDONATE STEREO 70
Nr. punct
X
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

501256.953
501510.0856
501525.6512
501391.3656
501294.0141
501189.751
500871.11
500950.31
500851.973
500829.9479
500748.837
500630.96
500409.329
500169.995
500500.023
500670.4976
501139.88

413653.119
413523.2161
413355.7586
413100.3779
412993.2073
412663.054
412570.4
412867.37
413144.551
413266.1592
413324.246
413369.68
413448.025
413469.3141
413998.4241
413922.5547
413711.424

ZP 10 - CALEA PIETROASĂ
Nr.
punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

COORDONATE STEREO 70
X
Y
506084.915
506086.195
506095.1494
506109.4181
506140.048
506174.3612
506180.3047
506178.2021
506190.1713
506205.1987
506217.974
506244.8797
506274.31
506292.494
506337.2836
506362.9387
506374.0242
506381.6257
506378.7751
506416.7676
506450.9363
506453.8384
506457.5571
506480.0578
506478.4302
506471.7424
506475.028
506492.2738
506489.996
506486.063
506479.498
506458.994
506434.709
506410.536
506393.564
506385.365
506287.0509
506261.425
506241.506
506223.595
506208.054
506200.5259
506180.0277
506160.0112
506136.1859
506086.3897
506080.3553
506086.1169

420711.281
420741.813
420776.7016
420775.0059
420771.249
420777.9716
420779.3356
420788.8246
420793.0959
420795.6391
420797.8012
420800.0418
420805.499
420808.69
420818.8937
420828.3891
420835.9853
420845.7972
420854.6594
420849.6776
420843.9466
420842.5987
420842.3928
420841.147
420801.5401
420791.9653
420719.555
420681.3422
420678.227
420674.177
420668.401
420651.059
420629.927
420607.205
420605.611
420659.816
420635.5195
420632.861
420619.689
420607.195
420597.569
420611.1378
420604.309
420600.8705
420591.0175
420680.9672
420703.2701
420704.389
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Nr. punct

ZP 11 - VALEA INSEI
COORDONATE STEREO 70
X
Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

504085.4782
504108.229
504132.5014
504140.2984
504138.2179
504153.3156
504154.4747
504162.3658
504172.8427
504178.0812
504174.1944
504199.7335
504214.5831
504213.5649
504208.1151
504223.8199
504204.8418
504192.1429
504182.2502
504167.3908
504159.5789
504123.018
504035.211
504033.29
504036.202

421969.468
421954.7031
421937.5306
421946.0285
421966.9646
421968.3813
421949.5693
421948.1936
421950.9848
421939.8198
421920.5099
421942.2621
421921.0185
421898.8084
421888.8795
421852.3658
421844.5009
421800.1269
421759.4623
421731.6172
421714.111
421735.115
421781.801
421782.766
421789.532

26

504043.406

421802.132

27

504050.462

421816.289

28

504055.914

421825.173

29

504058.382

421824.277

30

504064.8494

421824.43

31

504072.961

421824.622

32

504088.104

421823.587

33

504089.646

421823.452

34

504091.0045

421832.3914

35

504082.8247

421834.9218

36

504077.5294

421837.2998

37

504060.0171

421840.4548

38

504058.9125

421835.8372

39

504046.297

421836.8696

40

504043.7775

421830.8844

41

504040.9827

421831.9749

42

504066.5898

421888.8536

Nr.
punct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ZP 12 - LA COTU
COORDONATE STEREO 70
X
Y
501223.222
501198.8434
501143.4382
501153.8
501157.3632
501177.62
501191.05
501195.0559
501199.5929
501206.798
501215.7684
501221.0791
501282.1709
501314.2166
501356.4265
501393.4289
501374.1962
501370.6188
501350.85
501343.963
501335.681
501324.294
501255.481
501240.9017
501222.4863

413998.0065
414011.1622
414038.9148
414060.93
414068.8296
414059.49
414084.66
414091.1598
414099.1723
414116.0009
414135.2184
414132.8906
414102.0986
414086.8826
414062.7295
414041.5879
414009.5763
414005.2505
413970.62
413957.394
413961.675
413942.59
413974.464
413986.6755
413996.7206
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4.4

Activităţile economice principale permise în Municipiul Câmpulung

În întregul teritoriu administrativ al Municipiului Câmpulung, activităţile economice principale sunt
înţelese în conformitate cu Ordinul nr. 337/20.04.2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (Definiţii; Reguli de
clasificare pentru unităţi; Structura detaliată şi note explicative ale CAEN Revizuit 2).
Activităţile economice principale sunt prezentate în tabelele care urmează, în mai multe pachete:
Tipul zonei/caracteristici principale

U.T.R.

A

ZONE CU CARACTER STABIL

A.1.

ZONĂ CENTRALĂ - PREDOMINANT COMERCIALĂ

A.2.

LOCUIRE CU DENSITATE MARE / URBANĂ

A.2.1.
A.2.2.
A.3.

LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ / RURALĂ

A.3.1.

Predominant locuire

6.3

7.1

7.2

7.3

7.5

8.1

A.3.2.

Predominant terenuri agricole și forestiere

6.1

6.2

6.4

7.4

7.6

12.2 12.5 12.6

A.4

ALTE FUNCŢIUNI MAJORE CU CARACTER URBAN

B

ZONE ÎN TRANSFORMARE

B.1.

ZONE DE DEZVOLTARE A LOCUIRII

9.2

9.3

10.4

B.2.

ZONE DE RESTRUCTURARE INDUSTRIALĂ

9.4

10.1

B.3.

ZONE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI TERŢIAR

1.4

3.4

1.1

1.2

1.3

Locuire cu caracter central

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Locuire cu caracter pericentral

4.1

4.2

5.2

9.1

10.2 10.3

3.3

8.2

8.3

11.1 11.2 11.3 12.1 12.3 12.4

10.5

Se interzic următoarele activităţi:
1) Activităţile care nu sunt înscrise în tabele.
2) Activităţile care sunt înscrise în mod expres prin notele tabelelor.
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B. ZONE ÎN TRANSFORMARE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3

3

3

3

3

3

3

3

32

37

39

40

42

43

44

10.5.

3.4.

10.1.

9.4.

5.1.

9.3.

9.2.
41

CĂRĂMIDĂRIE

38

5.3.

4.3.

12.6.

12.5.

12.2.
36

GARĂ – C.F.

35

UNITATE MILITARĂ

34

PLAIUL FÂRȚANEI

33

DEALUL VIȘOIU

7.6.

7.4.

6.4.

6.2.
MĂȚĂU – VALEA BĂRBUȘEI

6.1.
31

JANDARMERIE

30

CALEA TÂRGOVIȘTEI

12.4.
FLĂMÂNDA

12.3.
29

VALEA

28

VALEA ROMÂNEȘTILOR

12.1.
CREȚIȘOARA

11.3.
27

3

RÂUL TÂRGULUI - TABACI

26

PIETROASA - EST

11.2.
VIȘOI – VALEA FOII

11.1.
25

B.3. ZONE DE
DEZVOLTARE A
SECTORULUI
TERȚIAR

FABRICA ARO

24

PIETROASA

10.4.
MĂGURA

8.3.
23

DEALUL GRUIU

22

MĂRCUȘI

8.2.
DRĂCEȘTI

8.1.
21

STRADA GRUIULUI

20

CALEA OCHEȘTILOR

7.5.

7.3.
19

STADION

18

VALEA CHICHIREZ

17

7.2.

7.1.

6.3.
16

CASTRU - LOTURI

15

PESCĂREASA

14

10.3.

10.2.

9.1.
13

LIVADA

12

VALEA REA - CHILII

11

5.2.

4.2.

4.1.
10

STĂNOI - MUZEU

9

APA SĂRATĂ

8

GROȘANI

7

IZVORUL – VALEA PÂINII

6

CĂMINE ARO

SCHEI

5

TRAIAN

SF. MARINA

4

CARTIER BLOCURI

SF. NICOLAE NICUȚ

3

MĂRĂȘEȘTI

SF. MINA

2

LICEUL BARBILIAN

SF. ILIE - PIAȚĂ

1

VIȘOI BLOCURI

ȘUBEȘTI - OLARI

3.3.

NEGRU VODĂ

3.2.

8

3.1.

15

2.3.

6

2.2.

6

2.1.

3

1.3.

A.3.2. PREDOMINANT TERENURI
AGRICOLE ȘI FORESTIERE

1.2.

A.3.1. PREDOMINANT LOCUIRE

1.1.

A.2.2. LOCUIRE CU
CARACTER PERICENTRAL

BULEVARD

0
0119 - Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente
0124 - Cultivarea fructelor semintoase si
samburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi
0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
0141 - Creșterea bovinelor de lapte 1
0145 - Creșterea ovinelor si caprinelor 1
0146 - Creșterea porcinelor 1
0150 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala
combinata cu creșterea animalelor) 1
0210 - Silvicultura si alte activități forestiere 2
0812 - Extracția pietrisului si nisipului; extracția
argilei si caolinului
1011 - Prelucrarea si conservarea carnii
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv
din carne de pasare)
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si
legumelor n.c.a.
1051 - Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor
1052 - Fabricarea inghetatei
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a
produselor proaspete de patiserie
1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor
alcoolice
1105 - Fabricarea berii
1107 - Producția de bauturi racoritoare
nealcoolice; producția de ape minerale si
alte ape imbuteliate
132 - Producția de tesaturi
141 - Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu
excepția articolelor din blana
1420 - Fabricarea articolelor din blana
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si
marochinarie si a articolelor de
harnasament
152 - Fabricarea incaltamintei

A.4. ALTE
FUNCȚIUNI B.1. ZONE DE B.2. ZONE DE
MAJORE DEZVOLTARE RESTRUCTU
A LOCUIRII
CU
RARE
INDUSTRIALĂ
CARACTER URBANE
URBAN
2
2
3

A.3. LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ/ RURALĂ

A.2.1. LOCUIRE CU
CARACTER CENTRAL

PRIMĂRIE

ACTIVITĂȚI
COD C.A.E.N.
REV. 2

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE/ URBANĂ

A.1. ZONA
CENTRALĂ –
PREDOMINANT
COMERCIALĂ

1.4.

A. ZONE CU CARACTER STABIL

45

46

47

48

COD
C.A.E.N.

0
0119

1

0124

2

0125

3

0130
0141
0145
0146

4
5
6
7

0150

8

0210

9

0812

10

1011

11

1013

12

1032

13

1039

14

1051

15

3

3

3

3

1052

16

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1071

17

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

1084
1085
1089

18
19
20

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1101

21

1105

22

1107

23

132

24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

141

25

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1420

26

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1512

27

152

28
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

32

37

39

40

42

3

3

3

3

3

3

3

43

44

3

3

10.5.

3.4.

10.1.

9.4.

5.1.

9.3.

9.2.
41

CĂRĂMIDĂRIE

38

5.3.

4.3.

12.6.

12.5.

12.2.
36

GARĂ – C.F.

35

UNITATE MILITARĂ

34

PLAIUL FÂRȚANEI

33

DEALUL VIȘOIU

7.6.

7.4.

6.4.

6.2.
MĂȚĂU – VALEA BĂRBUȘEI

6.1.
31

JANDARMERIE

30

CALEA TÂRGOVIȘTEI

12.4.
FLĂMÂNDA

12.3.
29

VALEA

28

VALEA ROMÂNEȘTILOR

12.1.
CREȚIȘOARA

11.3.
27

3

RÂUL TÂRGULUI - TABACI

26

PIETROASA - EST

11.2.
VIȘOI – VALEA FOII

11.1.
25

B.3. ZONE DE
DEZVOLTARE A
SECTORULUI
TERȚIAR

FABRICA ARO

24

PIETROASA

10.4.
MĂGURA

8.3.
23

DEALUL GRUIU

22

MĂRCUȘI

8.2.
DRĂCEȘTI

8.1.
21

STRADA GRUIULUI

20

CALEA OCHEȘTILOR

7.5.

7.3.
19

STADION

18

VALEA CHICHIREZ

17

7.2.

7.1.

6.3.
16

CASTRU - LOTURI

15

PESCĂREASA

14

10.3.

10.2.

9.1.
13

LIVADA

12

VALEA REA - CHILII

11

5.2.

4.2.

4.1.
10

STĂNOI - MUZEU

9

APA SĂRATĂ

8

GROȘANI

7

IZVORUL – VALEA PÂINII

6

CĂMINE ARO

SCHEI

5

TRAIAN

SF. MARINA

4

CARTIER BLOCURI

SF. NICOLAE NICUȚ

3

MĂRĂȘEȘTI

SF. MINA

2

LICEUL BARBILIAN

SF. ILIE - PIAȚĂ

1

VIȘOI BLOCURI

ȘUBEȘTI - OLARI

3.3.

NEGRU VODĂ

3.2.

8

3.1.

15

2.3.

6

2.2.

6

2.1.

3

1.3.

A.3.2. PREDOMINANT TERENURI
AGRICOLE ȘI FORESTIERE

1.2.

A.3.1. PREDOMINANT LOCUIRE

1.1.

A.2.2. LOCUIRE CU
CARACTER PERICENTRAL

BULEVARD

0
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si
tamplarie, pentru construcții
1629 - Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din pluta, paie si din
alte materiale vegetale impletite
1723 - Fabricarea articolelor de papetarie
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton
n.c.a
181 - Alte activități de tiparire n.c.a.
2041 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a
produselor de intretinere
221 - Fabricarea articolelor din cauciuc
222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic
2313 - Fabricarea articolelor din sticla
2319 - Fabricarea de sticlarie tehnica
232 - Fabricarea de produse refractare
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodaresc si ornamental
236 - Fabricarea articolelor din beton, ciment si
Ipsos
*Exclus 2365 - Fabricarea produselor din
azbociment
2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei
242 - Producția de tuburi, tevi, profile tubulare si
accesorii pentru acestea, din otel
251 - Fabricarea de construcții metalice
257 - Producția de unelte si articole de fierarie
259 - Fabricarea altor produse prelucrate din
metal
275 - Fabricarea de echipamente casnice
282 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare
generala
29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier,
a remorcilor și semiremorcilor
30 - Fabricarea altor mijloace de transport
31 - Fabricarea de mobilă
321 - Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si
articolelor similare
324 - Fabricarea jocurilor si jucariilor

A.4. ALTE
FUNCȚIUNI B.1. ZONE DE B.2. ZONE DE
MAJORE DEZVOLTARE RESTRUCTU
A LOCUIRII
CU
RARE
INDUSTRIALĂ
CARACTER URBANE
URBAN
2
2
3

A.3. LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ/ RURALĂ

A.2.1. LOCUIRE CU
CARACTER CENTRAL

PRIMĂRIE

ACTIVITĂȚI
COD C.A.E.N.
REV. 2

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE/ URBANĂ

A.1. ZONA
CENTRALĂ –
PREDOMINANT
COMERCIALĂ

1.4.

A. ZONE CU CARACTER STABIL

45

46

47

48

3

3

COD
C.A.E.N.

0
1623

29

1629

30

1723

31

1729

32

181

33

2041

34

221

35

222

36

2313
2319
232

37
38
39

2341

40

236

41

2370

42

242

43

251
257

44
45

259

46

275

47

282

48

29

49

30
31

50
51

321

52

324

53
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54

55

56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

32

37

39

40

42

43

44

10.5.

3.4.

10.1.

9.4.

5.1.

9.3.

9.2.
41

CĂRĂMIDĂRIE

38

5.3.

4.3.

12.6.

12.5.

12.2.
36

GARĂ – C.F.

35

UNITATE MILITARĂ

34

PLAIUL FÂRȚANEI

33

DEALUL VIȘOIU

7.6.

7.4.

6.4.

6.2.
MĂȚĂU – VALEA BĂRBUȘEI

6.1.
31

JANDARMERIE

30

CALEA TÂRGOVIȘTEI

12.4.
FLĂMÂNDA

12.3.
29

VALEA

28

VALEA ROMÂNEȘTILOR

12.1.
CREȚIȘOARA

11.3.
27

3

RÂUL TÂRGULUI - TABACI

26

PIETROASA - EST

11.2.
VIȘOI – VALEA FOII

11.1.
25

B.3. ZONE DE
DEZVOLTARE A
SECTORULUI
TERȚIAR

FABRICA ARO

24

PIETROASA

10.4.
MĂGURA

8.3.
23

DEALUL GRUIU

22

MĂRCUȘI

8.2.
DRĂCEȘTI

8.1.
21

STRADA GRUIULUI

20

CALEA OCHEȘTILOR

7.5.

7.3.
19

STADION

18

VALEA CHICHIREZ

17

7.2.

7.1.

6.3.
16

CASTRU - LOTURI

15

PESCĂREASA

14

10.3.

10.2.

9.1.
13

LIVADA

12

VALEA REA - CHILII

11

5.2.

4.2.

4.1.
10

STĂNOI - MUZEU

9

APA SĂRATĂ

8

GROȘANI

7

IZVORUL – VALEA PÂINII

6

CĂMINE ARO

SCHEI

5

TRAIAN

SF. MARINA

4

CARTIER BLOCURI

SF. NICOLAE NICUȚ

3

MĂRĂȘEȘTI

SF. MINA

2

LICEUL BARBILIAN

SF. ILIE - PIAȚĂ

1

VIȘOI BLOCURI

ȘUBEȘTI - OLARI

3.3.

NEGRU VODĂ

3.2.

8

3.1.

15

2.3.

6

2.2.

6

2.1.

3

1.3.

A.3.2. PREDOMINANT TERENURI
AGRICOLE ȘI FORESTIERE

1.2.

A.3.1. PREDOMINANT LOCUIRE

1.1.

A.2.2. LOCUIRE CU
CARACTER PERICENTRAL

BULEVARD

0
33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor
și echipamentelor
*Exclus 3315 - Repararea si intretinerea navelor
si bărcilor și 3316 - Repararea si
intretinerea aeronavelor si navelor spatiale.
351 - Producția, transportul si distributia energiei
electrice
*Permis: producerea energiei electrice pentru
consumul propriu.
352 - Producția gazelor; distributia combustibililor
gazosi prin conducte
*Permis: distribuția prin conducte.
36 - Captarea, tratarea și distribuția apei
37 - Colectarea și epurarea apelor uzate
38 - Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor;
activități de recuperare a materialelor
reciclabile
39 - Activități și servicii de decontaminare
411 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
*Cf. Autorizației de construire.
412 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale
si nerezidentiale
*Cf. Autorizației de construire.
421 - Lucrari de construcții a drumurilor si a cailor
ferate
*Cf. Autorizației de construire.
422 - Lucrari de construcții a proiectelor utilitare
*Cf. Autorizației de construire.
429 - Lucrari de construcții a altor proiecte
ingineresti
*Cf. Autorizației de construire.
43 - Lucrări speciale de construcții
*Cf. Autorizației de construire.
451 - Comerț cu autovehicule
452 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
453 - Comerț cu piese si accesorii pentru
autovehicule
454 - Comerț cu motociclete, piese si accesorii
aferente; intretinerea si repararea
motocicletelor
461 - Activitați de intermediere în comerțul cu
ridicata
471 - Comerț cu amănuntul in magazine
nespecializate (Mall)

A.4. ALTE
FUNCȚIUNI B.1. ZONE DE B.2. ZONE DE
MAJORE DEZVOLTARE RESTRUCTU
A LOCUIRII
CU
RARE
INDUSTRIALĂ
CARACTER URBANE
URBAN
2
2
3

A.3. LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ/ RURALĂ

A.2.1. LOCUIRE CU
CARACTER CENTRAL

PRIMĂRIE

ACTIVITĂȚI
COD C.A.E.N.
REV. 2

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE/ URBANĂ

A.1. ZONA
CENTRALĂ –
PREDOMINANT
COMERCIALĂ

1.4.

A. ZONE CU CARACTER STABIL

45

46

47

48

COD
C.A.E.N.

0

33

54

351

55

352

56

36
37

57
58

38

59

39

60

411

61

412

62

421

63

422

64

429

65

43

66

451
452

67
68

453

69

454

70

461

71

471

72

77
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32

37

39

40

42

43

44

10.5.

3.4.

10.1.

9.4.

5.1.

9.3.

9.2.
41

CĂRĂMIDĂRIE

38

5.3.

4.3.

12.6.

12.5.

12.2.
36

GARĂ – C.F.

35

UNITATE MILITARĂ

34

PLAIUL FÂRȚANEI

33

DEALUL VIȘOIU

7.6.

7.4.

6.4.

6.2.
MĂȚĂU – VALEA BĂRBUȘEI

6.1.
31

JANDARMERIE

30

CALEA TÂRGOVIȘTEI

12.4.
FLĂMÂNDA

12.3.
29

VALEA

28

VALEA ROMÂNEȘTILOR

12.1.
CREȚIȘOARA

11.3.
27

3

RÂUL TÂRGULUI - TABACI

26

PIETROASA - EST

11.2.
VIȘOI – VALEA FOII

11.1.
25

B.3. ZONE DE
DEZVOLTARE A
SECTORULUI
TERȚIAR

FABRICA ARO

24

PIETROASA

10.4.
MĂGURA

8.3.
23

DEALUL GRUIU

22

MĂRCUȘI

8.2.
DRĂCEȘTI

8.1.
21

STRADA GRUIULUI

20

CALEA OCHEȘTILOR

7.5.

7.3.
19

STADION

18

VALEA CHICHIREZ

17

7.2.

7.1.

6.3.
16

CASTRU - LOTURI

15

PESCĂREASA

14

10.3.

10.2.

9.1.
13

LIVADA

12

VALEA REA - CHILII

11

5.2.

4.2.

4.1.
10

STĂNOI - MUZEU

9

APA SĂRATĂ

8

GROȘANI

7

IZVORUL – VALEA PÂINII

6

CĂMINE ARO

SCHEI

5

TRAIAN

SF. MARINA

4

CARTIER BLOCURI

SF. NICOLAE NICUȚ

3

MĂRĂȘEȘTI

SF. MINA

2

LICEUL BARBILIAN

SF. ILIE - PIAȚĂ

1

VIȘOI BLOCURI

ȘUBEȘTI - OLARI

3.3.

NEGRU VODĂ

3.2.

8

3.1.

15

2.3.

6

2.2.

6

2.1.

3

1.3.

A.3.2. PREDOMINANT TERENURI
AGRICOLE ȘI FORESTIERE

1.2.

A.3.1. PREDOMINANT LOCUIRE

1.1.

A.2.2. LOCUIRE CU
CARACTER PERICENTRAL

BULEVARD

0
472 - Comerț cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor si al produselor din
73
tutun, in magazine specializate
473 - Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru
74
autovehicule in magazine specializate
474 - Comerț cu amănuntul al echipamentului
75
informatic si de telecomunicații in
magazine specializate
475 - Comerț cu amănuntul al altor produse
76
casnice, in magazine specializate
476 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale si
77
recreative, in magazine specializate
477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în
78
magazine specializate
478 - Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri,
79
chioșcuri si piete
479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectueaza
80
prin magazine, standuri, chioșcuri si piete
491 - Transporturi interurbane de călători pe calea
81
ferata
82 492 - Transporturi de marfa pe calea ferata
83 493 - Alte transporturi terestre de călători
494 - Transporturi rutiere de marfuri si servicii de
84
mutare
85 495 - Transporturi prin conducte
52 - Depozitare și activități auxiliare pentru
86
transporturi
87 53 - Activități de poștă și de curier
88 551 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare
552 - Facilități de cazare pentru vacante si
89
perioade de scurta durata
90 553 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
91 559 - Alte servicii de cazare
56 - Restaurante și alte activități de servicii de
92
alimentație
93 58 - Activități de editare
60 - Activități de difuzare și transmitere de
94
programe
95 61 - Telecomunicații
96 62 - Activități de servicii în tehnologia informației
97 63 - Activități de servicii informatice
65 - Activități de asigurări, reasigurări și ale
fondurilor de pensii (cu excepția celor din
98
sistemul public de asigurări sociale)

A.4. ALTE
FUNCȚIUNI B.1. ZONE DE B.2. ZONE DE
MAJORE DEZVOLTARE RESTRUCTU
A LOCUIRII
CU
RARE
INDUSTRIALĂ
CARACTER URBANE
URBAN
2
2
3

A.3. LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ/ RURALĂ

A.2.1. LOCUIRE CU
CARACTER CENTRAL

PRIMĂRIE

ACTIVITĂȚI
COD C.A.E.N.
REV. 2

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE/ URBANĂ

A.1. ZONA
CENTRALĂ –
PREDOMINANT
COMERCIALĂ

1.4.

A. ZONE CU CARACTER STABIL

45

46

47

48

COD
C.A.E.N.

0
472

73

473

74

474

75

475

76

476

77

477

78

478

79

479

80

491

81

492
493

82
83

494

84

495

85

52

86

53
551

87
88

552

89

553
559

90
91

56

92

58

93

60

94

61
62
63

95
96
97

65

98

78

B. ZONE ÎN TRANSFORMARE

99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

37

39

40

42

43

44

10.5.

3.4.

10.1.

9.4.

5.1.

9.3.

9.2.
41

CĂRĂMIDĂRIE

38

5.3.

4.3.

12.6.

12.5.

12.2.
36

GARĂ – C.F.

35

UNITATE MILITARĂ

34

PLAIUL FÂRȚANEI

33

DEALUL VIȘOIU

7.6.

7.4.

6.4.

6.2.
MĂȚĂU – VALEA BĂRBUȘEI

6.1.
31

JANDARMERIE

30

CALEA TÂRGOVIȘTEI

12.4.
FLĂMÂNDA

12.3.
29

VALEA

28

VALEA ROMÂNEȘTILOR

12.1.
CREȚIȘOARA

11.3.
27

3

RÂUL TÂRGULUI - TABACI

26

PIETROASA - EST

11.2.
VIȘOI – VALEA FOII

11.1.
25

B.3. ZONE DE
DEZVOLTARE A
SECTORULUI
TERȚIAR

FABRICA ARO

24

PIETROASA

10.4.
MĂGURA

8.3.
23

DEALUL GRUIU

22

MĂRCUȘI

8.2.
DRĂCEȘTI

8.1.
21

STRADA GRUIULUI

20

CALEA OCHEȘTILOR

7.5.

7.3.
19

STADION

18

VALEA CHICHIREZ

17

7.2.

7.1.

6.3.
16

CASTRU - LOTURI

15

PESCĂREASA

14

10.3.

10.2.

9.1.
13

LIVADA

12

VALEA REA - CHILII

11

5.2.

4.2.

4.1.
10

STĂNOI - MUZEU

9

APA SĂRATĂ

8

GROȘANI

7

IZVORUL – VALEA PÂINII

6

CĂMINE ARO

SCHEI

5

TRAIAN

SF. MARINA

4

CARTIER BLOCURI

SF. NICOLAE NICUȚ

3

MĂRĂȘEȘTI

SF. MINA

2

LICEUL BARBILIAN

SF. ILIE - PIAȚĂ

1

VIȘOI BLOCURI

ȘUBEȘTI - OLARI

3.3.

NEGRU VODĂ

3.2.

8

3.1.

15

2.3.

6

2.2.

6

2.1.

3

1.3.

A.3.2. PREDOMINANT TERENURI
AGRICOLE ȘI FORESTIERE

1.2.

A.3.1. PREDOMINANT LOCUIRE

1.1.

A.2.2. LOCUIRE CU
CARACTER PERICENTRAL

BULEVARD

0
66 - Activități auxiliare pentru intermedieri
financiare, activități de asigurare și fonduri
de pensii
68 - Tranzacții imobiliare
69 - Activități juridice și de contabilitate
70 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate; activități de
management și de consultanță în
management
71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități
de testări și analiză tehnică
72 - Cercetare-dezvoltare
73 - Publicitate și activități de studiere a pieței
74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
75 - Activități veterinare
7722 - Inchirierea de casete video si discuri (CDuri, DVD-uri)
7729 - Activități de inchiriere si leasing cu alte
bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7733 - Activități de inchiriere si leasing cu masini
si echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
financiare)
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței
de munca
782 - Activități de contractare, pe baze temporare,
a personalului
79 - Activități ale agențiilor turistice și a turoperatorilor; alte servicii de rezervare și
asistență turistică
801 - Activități de protectie si garda
802 - Activități de servicii privind sistemele de
securizare
812 - Activități de curatenie
813 - Activități de intetinere peisagistica
829 - Activități de servicii suport pentru
intreprinderi n.c.a.
841 - Administratie publica generala, economica
si sociala
8422 - Activități de aparare nationala
8423 - Activități de justitie
8424 - Activități de ordine publica si de protectie
civila

A.4. ALTE
FUNCȚIUNI B.1. ZONE DE B.2. ZONE DE
MAJORE DEZVOLTARE RESTRUCTU
A LOCUIRII
CU
RARE
INDUSTRIALĂ
CARACTER URBANE
URBAN
2
2
3

A.3. LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ/ RURALĂ

A.2.1. LOCUIRE CU
CARACTER CENTRAL

PRIMĂRIE

ACTIVITĂȚI
COD C.A.E.N.
REV. 2

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE/ URBANĂ

A.1. ZONA
CENTRALĂ –
PREDOMINANT
COMERCIALĂ

1.4.

A. ZONE CU CARACTER STABIL

45

46

47

48

COD
C.A.E.N.

0
66

99

68
69

100
101

70

102

71

103

72
73
74
75

104
105
106
107

7722

108

7729

109

7733

110

7740

111

7810

112

782

113

79

114

801

115

802

116

812
813

117
118

829

119

841

120

8422
8423

121
122

8424

123

79

B. ZONE ÎN TRANSFORMARE

40

42

43

44

10.5.

3.4.

10.1.

9.4.

5.1.

9.3.

9.2.
41

CĂRĂMIDĂRIE

39

5.3.

4.3.

38

JANDARMERIE

37

12.6.

12.5.

12.2.
36

GARĂ – C.F.

35

UNITATE MILITARĂ

34

PLAIUL FÂRȚANEI

33

DEALUL VIȘOIU

7.6.

7.4.

6.4.

6.2.
32

VALEA

31

MĂȚĂU – VALEA BĂRBUȘEI

6.1.
CALEA TÂRGOVIȘTEI

12.4.
30

3

RÂUL TÂRGULUI - TABACI

29

FLĂMÂNDA

12.3.
VALEA ROMÂNEȘTILOR

12.1.
28

B.3. ZONE DE
DEZVOLTARE A
SECTORULUI
TERȚIAR

FABRICA ARO

27

CREȚIȘOARA

11.3.
PIETROASA - EST

11.2.
26

DEALUL GRUIU

25

VIȘOI – VALEA FOII

11.1.
PIETROASA

10.4.
24

STRADA GRUIULUI

23

MĂGURA

8.3.
MĂRCUȘI

8.2.
22

STADION

21

DRĂCEȘTI

8.1.
CALEA OCHEȘTILOR

7.5.
20

CASTRU - LOTURI

19

PESCĂREASA

7.3.
STĂNOI - MUZEU

7.2.
APA SĂRATĂ
18

LIVADA

17

VALEA REA - CHILII

16

7.1.

6.3.

10.3.
15

GROȘANI

14

IZVORUL – VALEA PÂINII

13

CĂMINE ARO

10.2.
TRAIAN

12

9.1.

5.2.
MĂRĂȘEȘTI

4.2.
11

CARTIER BLOCURI

10

LICEUL BARBILIAN

9

4.1.

8

VIȘOI BLOCURI

7

3.3.
SCHEI

6

3.2.

5

3.1.

4

2.3.

3

2.2.

2

2.1.

1

1.3.

0

1.2.

SF. MARINA

8

SF. NICOLAE NICUȚ

15

SF. MINA

6

SF. ILIE - PIAȚĂ

6

ȘUBEȘTI - OLARI

3

NEGRU VODĂ

A.3.2. PREDOMINANT TERENURI
AGRICOLE ȘI FORESTIERE

BULEVARD

A.3.1. PREDOMINANT LOCUIRE

1.1.

A.2.2. LOCUIRE CU
CARACTER PERICENTRAL

PRIMĂRIE

A.2.1. LOCUIRE CU
CARACTER CENTRAL

ACTIVITĂȚI
COD C.A.E.N.
REV. 2

A.4. ALTE
FUNCȚIUNI B.1. ZONE DE B.2. ZONE DE
MAJORE DEZVOLTARE RESTRUCTU
A LOCUIRII
CU
RARE
INDUSTRIALĂ
CARACTER URBANE
URBAN
2
2
3

A.3. LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ/ RURALĂ

VALEA CHICHIREZ

A.2. LOCUIRE CU DENSITATE MARE/ URBANĂ

A.1. ZONA
CENTRALĂ –
PREDOMINANT
COMERCIALĂ

1.4.

A. ZONE CU CARACTER STABIL

45

46

47

48

COD
C.A.E.N.

0

124 85 - Învățământ

85

124

125 86 - Activități referitoare la sănătatea umană
87 - Servicii combinate de îngrijire medicală și
126
asistență socială, cu cazare
127 88 - Activități de asistență socială, fără cazare

86

125

87

126

88

127

128 90 - Activități de creație și interpretare artistică

90

128

91

129

92

130

93

131

94

132

95

133

96

134

97

135

98

136

129
130
131
132
133
134
135
136

91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor
și alte activități culturale
*Exclus 9104 - Activități ale gradinilor zoologice,
botanice si ale rezervatiilor naturale
92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri
93 - Activități sportive, recreative și distractive
*Exclus piste pentru cursele de automobile, câini,
cai; Terenuri de golf.
94 - Activități asociative diverse
95 - Reparații de calculatoare, de articole
personale și de uz gospodăresc
96 - Alte activități de servicii
97 - Activități ale gospodăriilor private în calitate
de angajator de personal casnic
98 - Activități ale gospodăriilor private de
producere de bunuri și servicii destinate
consumului propriu

*Note:
1. Numărul capetelor animale dintr-o fermă trebuie să fie inferior numărului care impune servitutea zonei de protecţie sanitară, cf. OMS nr. 119/2014
2. Permis: Exploatarea lemnului prin tăierea grădinărită (peisageră) a arborilor, in conformitate cu Amenajamentele silvice.
Interzis: Tăierea în ochiuri a pădurii sau defrişarea totală.
3. Permis: Microîntreprinderi – maximum 9 salariaţi
4. Permis: Activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de companie.
5. Circulația în teritoriul orașului a diferitelor mijloace de transport este stabilită prin studiile de organizare a circulației.

