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MEMORIU 

- PLAN URBANISTIC ZONAL -  
 

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PENTRU: 
PUZ– « PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI REGLEMENTAREA URBANISTICA 

A ZONEI CUPRINSE INTRE PARAUL CULISER SI STR TOMPA MIHALY » 
 

MUNICIPIUL SALONTA, STR. TIMPA MIHALY  
NR.CAD. 112106, JUDETUL BIHOR 

 
 

CAPITOLULU I – INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A INVESTIȚIEI 
 

Denumirea proiectului PUZ – PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE SI REGLEMENTAREA 
URBANISTICA A ZONEI CUPRINSE INTRE PARAUL CULISER SI STR 

TOMPA MIHALY  

Beneficiar MUNICIPIUL SALONTA 

Adresa lucrare Jud. Bihor, Municipiul Salonta, nr.cad. 112106 

Proiectant general 

 

Coordonator 
 

Proiectat 

 

Desenat 

S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L. 

 

ARH. Gavrilas Adela  
 

ARH. Iunian Vlad Paul 

 

ARH. Iunian Vlad Paul 

Nr. proiect 74 / 2020 

Data elaborării DECEMBRIE 2020 

 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

La solicitarea beneficiarilor, s-a intocmit prezenta documentatie, ca urmare a 

conditiei impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 494 din 23.07.2020 eliberat de 

Primaria Municipiului Salonta, privind realizarea obiectivului de investitii “PUZ – 

Parcelare teren pentru locuinte si reglementarea urbanistica a zonei cuprinse intre 

Paraul Culiser si Str. Tompa Mihaly” 

 

Teritoriul studiat prin P.U.Z. de urbanizare este amplasat in zona functionala L – 

locuire, subzona L1 – locuinte individuale existente, zona este marginita de zonificarile : 

Ccr – Cai de comunicatie rutiera, Pv – zona de protectie a vaii Culiser. 

  

La Nord – Est – terenuri in proprietate privata a pers fizice sau juridice 

La Sud - Est – terenuri in proprietate privata a pers fizice sau juridice si str. 

V.Alecsandri. 

La Sud-Vest – Paraul Culiser. 

La Nord - Vest – drum public – str. Tompa Mihaly si terenuri in propritate privata. 
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Parcela studiata se propune a fi parcelate in noua de Loturi din care sase 

destinate locuirii, una destinata drumului public si doua destinate amenajarilor tehnico-

edilitare. 

Documentația urbanistică s-a elaborat având în vedere următoarele: lotizarea 

terenului si reglementarea funcţională a teritoriului, având ca scop folosirea terenurilor 

pentru constructia de locuinte, amenajarea de canale intubate pentru dirijarea apelor 

pluviale si circulații auto și pietonale. 

 

Soluţia propusă în proiectul prezent nu afectează parcelele sau zonele învecinate, 

viitoarele constructii se vor incadra in limita de implant constructii propusa pe fiecare 

lot. 

 

Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile legilor: 

 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului; 

 Legea 50/1991 modificată cu Legea 193/2019, H.G. 525/1996 republicată în 

2002 privind R.G.U.; 

 H.C.L.Oradea nr. 834 din 14.12.2010 privind indicatorii teritoriali; 

 Indicativ GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT 176/N/2000 – Ghid privind 

Metodologia de Elaborare și Conținutul Cadru al P.U.Z. 

 Deasemenea s-a avut în vedere P.U.G. Oradea – aprobat prin HCL 501 / 

28.07.2016. 

 

 Prevederi ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. SALONTA: 

 În conformitate cu prevederile PUG Salonta și CU nr. 494 din 23.07.2020 terenul 

este situat în intravilanul Localitatii Salonta, in vecinatatea strazii Tompa Mihaly si 

V.Alecsandri si marginit la sud-vest de Paraul Culiser.  

 Destinația terenurilor studiate stabilită prin planurile de urbanism și de 

amenajare a teritoriului aprobate este de:  

Funcțiunea existenta: Zona L – subzona L1 : zona de locuinte individuale 

existente. 

Zone functionale in vecinatatea terenului studiat, care pot afecta terenul studiat :  

Pv – Zona de protectie a vaii Culiser. 

Ccr – Zona cai de comunicatie si constructii aferente. 

 

Funcțiuni propuse pe terenul studiat cu nr. Cad. 112106:  

L– Zona locuinte, subzona L2 – Locuinte individuale propuse cu regim mic de inaltime

   

SUPRAFATA TEREN STUDIATA IN PUZ: 7 688.00 Mp – nr.cad. 112106  

 Baza topografică folosită este formată din planuri la scara 1/5000, 1/2000 

reprezentând planuri de încadrare în localitate; planuri 1/500, pe care s-au lucrat 

analizele studiului şi schiţa cadastrală. 

Zona studiata prin PUZ este compusa din o parcela in proprietate privata a 

Municipiului Salonta.   

Dimensiunile generale in plan a zonei studiate sunt de aproximativ 56.0 ml x  

150.00 ml. 
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         Studiul geotehnic: 

Pentru a se determina condiţiile de fundare şi fixarea soluţiilor constructive cele 

mai adecvate, proiectele de execuţie vor avea la bază un studiu geotehni, executat pe 

fiecare parcela. 

 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 

 Lista studiilor și a proiectelor elaborate anterior: 

P.U.G. Sinmartin, Regulamentul Local de Urbanism 

Planurile topografice întocmite în scopul realizării P.U.Z. și a stabilirii limitei de 

proprietate precum și a eventualelor diferențe de nivel; 

Planurile cu utilități și cu zone de restricție emise de către regiile proprietare; 

 

 Date statistice: 

-     nu este cazul 

 

CAPITOLUL II – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. DATE PRIVIND EVOLUTIA ZONEI 

 Zona studiata se află în intravilanul Localitatii Salonta, Judetul Bihor, în partea 

centrala a localitatii. 

 Ca vecinatati terenul studiat este delimitat la sud-vest de Paraul Culiser si nord-

Vest de proprietati private si str Tompa Mihaly, la nord-est de proprietati private si sud-

est de proprietati private si str. V.Alecsandri. 

 Zona studiata are o suprafata de 7 688.0 mp, formata din o parcela cu dimensiuni 

variabile, propusa spre parcelare, in proprietate privata a Municipiului Salonta. 

 Accesul la parcela se poate realiza atat din str. Tompa Mihaly si V.Alecsandri.  

 La sud-vest terenul se invecineaza cu Paraul Culiser, parau cu o latime varianbila 

de 15-16 m si cu o zona de protectie de 15,0 m.  

 

2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL 

POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, 

SERVIREA CU INTITUȚII DE INTERES GENERAL, ETC. 

Se propune crearea unui drum public cu profil stradal de 9.00 m care va uni cele 

doua drumuri existente care marginesc parcela studiata, de asemenea se propune 

reglementarea celor sase loturi nou create in vederea construirii de locuinte individuale.  

Pe terenul studiat, la ora actuala nu exista cladiri. 

Terenul este marginit la nord-est de un canal, cu profil variabil, cu vegetatie 

medie, iar la sud-vest de Paraul Culiser, zona cu vegetatie medie si joasa, paraul 

neregularizat.  

Pe amplasament au fost inventariati toti arborii maturi existenti, se va incerca 

pastrarea acestora in momentul amplasarii constructiilor si integrarea lor in peisajul 

natural ambiental. 

Se propun urmatoarele interventii :  

- crearea a 6 loturi destinate locuirii 

 - crearea unui lot destinat unui drum privat nou de 9.0 m. 
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- crearea a doua loturi in vederea amenajarii de canale intubate pentru dirijarea in 

paraul culiser a apelor pluviale colectate. 

 - dezmembrarea a doua loturi destinate largirii drumurilor existente. 

 

 2.3. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Salonta parcela studiata, 

este amplasata in zona L – zona de locuinte, subzona L1 – Locuinte individuale existente. 

 

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

Amplasată central în cadrul municipiului și liberă de construcții, zona studiată 

este caracterizată prin vegetație stabilizată în decursul anilor, arbori maturi, vegetatie 

medie si joasa. Latura nordica-est este delimitată de parcele in proprietate privata 

destinate zonei de locuire, delimitata de un canal natural, iar zona de sud-vest este 

delimitata de valea paraului Culiser, vale neregularizata.  

 

2.5 PROBLEME DE MEDIU  

Nivelul actual de poluare a zonei din surse proprii este nul, terenurile din zona 

studiata fiind libere de construcții, iar in în vecinătatea lor existand constructii de 

locuinte. 

 

2.6. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

Conform „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului” aprobat prin HCL al 

Municipiul Salonta, se vor efectua fazele procedurii de înștiințare a publicului, iar 

punctul de vedere al părților afectate sau direct interesate de elaborarea acestui studiu 

va fi analizat în ședința de avizare a PUZ-ului. 

 

2.7. CIRCULATIA RUTIERA SI PIETONALA 

 Aspecte critice privind desfasurarea in zona a circulatiei:  

Circulatia rutiera in zona se realizeaza pe stra .Tompa Mihaly, strada cu dublu 

sens in nordul parcelei si str. Tompa Mihlay, strada cu sens unic in sud-est-ul parcelei.  

Accesul la parcela studiata se realizeaza atat din str. Tompa Mihaly atat de pe 

latura Nord cat si de pe latura Sud-est. 

 

2.8. OCUPAREA TERENURILOR  

 Relaționări între funcțiuni.  

 Terenurile invecinate din zona studiata sunt destinate locuirii, pe majoritatea 

parcelelor sunt amplasate constructii de locuit cu un regim maxim de inaltime 

S/D+P+1E/M.  

   

2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ 

          2.9.1.ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE  

In zona, exista retele de utilitate publica, respectiva retea de apa si de canalizare 

de-a lungul strazii Tompa Mihaly, la nord de parcela studiata si retea de gaz pe str. 

V.Alecsandri. 

De asemenea exista in vecinatate si retea de electricitate. 
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 2.9.2. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

 Pe str. V.Alecsandri exista retea de gaz.  

 

2.9.3.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 Alimentarea cu energie electrica a tuturor contructilor se realizeaza de la reteaua 

de electricitate existenta in zona.  

 

 2.9.4. TELEFONIZARE 

 Telefonia se poate asigura cu ajutorul rețelelor mobile, tip GSM, sau prin racord la 

rețeaua de telefonie fixă din zonă.  

 Pe terenurile studiate nu sunt cabluri electrice / conducte ale utilităților publice 

care să poată fi afectate de investiția nou propusă.  

 

 

CAPITOLUL III –  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

Funcțiunea existenta : 

Zona L – subzona L1 : zona de locuinte individuale existente. 

Zone functionale in vecinatatea terenului studiat, care pot afecta terenul studiat :  

Pv – Zona de protectie a vaii Culiser. 

Ccr – Zona cai de comunicatie si constructii aferente. 

Funcțiuni propuse pe terenul studiat cu nr. Cad. 112106:  

L – Zona locuinte, subzona L2 – Locuinte individuale propuse cu regim mic 

de inaltime 

Utilizari admise in subzona L2:  

- Locuinte individuale si anexele acestora: garaje, filigorii, imprejmuiri, platforme 

carosabile si pietonate, amenajari exterioare. 

Utilizari admise cu conditionari:  

- Functiuni de turism prestate de catre proprietari. 

 

CAPITOLUL III –  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

În elaborarea prezentului studiu au fost luate în considerare studiile urbanistice 

avizate sau în curs de avizare din vecinătatea zonei studiate. 

 

3.2. PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 În conformitate cu prevederile PUG Salonta terenul este situat în afara 

perimetrului de protecție față de obiectivele cu valoare de patrimoniu, și a zonelor de 

protecție a drumului județean, dar  in zona de protectie a Paraului Culiser. 

   

Investițiile propuse de beneficiar se încadrează în caracteristicile zonale aprobate 

în Regulemantul General de Urbanism.  

Conform PUG in zona studiata sunt propuse locuinte individuale cu regim mic de 

inaltime. 
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3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Se va valorifica la maxim potenţialul plantaţiilor, se va incerca pastrarea a cat mai 

multi arbori maturi prin evitarea defrisarii acestora in vederea amplasarii constructiilor, 

se vor amenaja zone verzi, trotuare şi pista de biciclete pentru parcare pentru a crea 

unui microansamblu plăcut din punct de vedere urbanistic.  

Pe parcelele destinate locuirii se vor amenaja un minim de 40% spatii verzi, in 

care se vor planta vegetatie inalta si medie in suprafata de minim 10%. Se recomanda 

minim 40% din suprafata verde obligatorie sa fie amplasata la frontul stradal.  

Se vor pastra cat mai mult posibil arborii maturi si zona verde de-a lungul zonei 

de protectie a paraului Culiser. 

 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 

Având în vedere rețeaua stradală existentă, tendințele de dezvoltare ale zonei și 

vecinătățile terenului studiat, pentru realizarea acceselor la parcelele incluse în studiu 

sunt propuse următoarele artere de circulație: 

Se propune crearea unui drum public, cu un profil stradal de 9.00 m, cu sens 

unic, care va face legatura intre Str. Tompa Mihlay din Nord-ul parcelei studiate si 

capatul strazii Tompa Mihaly amplasata la sud-est de parcela studiata.  

Profilele stradale existente nu se vor modifica. Terenul aferent drumului nou 

propus va trece din proprietatea privata a Municipiului Salonta in proprietatea publica a 

Municipiului Salonta. 

Profilul stradal se va realiza intr-o singura etapa, prin crearea unui lot cu 

suprafata de 1 295.0 m.  

Drumul nou creat va avea un profil stradal de 9.0 m compus din: o banda de 

circulatie auto, trotuar, zona verde si pista de biciclete.  

 Parcarile se vor asigura in incinta fiecarui lot. 

 Fiecare lot va avea asigurat un acces pietonal si un acces auto cu o latime 

variabila intr 3 si 6 m, acestea se vor realiza de pe drumul nou creat, pe latura scuta a 

parcelelor. 

 

3.5. OCUPAREA TERENURILOR  

 Relaționări între funcțiuni.  

 Amplasarea corpurilor principale in interiorul parcelelor se va face conform 

regulamentului de urbanism propus pe zona, respectiv cu o retragere de la frontul 

stradal de minim 6.00,  retrgerea spate de 15.00 m care va corespunde cu zona de 

protectie a Paraului Culiser.  

Pentru loturile 2, 3,4, si 5 cladirile se vor putea retrage fata de limitele laterale la o 

distanta de minim 2.00 m,  dar nu mai putin de jumatate din inlatimea cladirii rabatate 

pe teren si cu respectarea OMS 114/2014. 

Pentru lotul 1 cladirilor se vor putea amplasa cu o retragere laterala minima de 

2.00 m fata de limita N-V si o retragere laterala de pana la 0.00 m fata de limita S-E dar 

cu respectare Cod Civil. 

Pentru lotul 6 cladirilor se vor putea amplasa cu o retragere laterala minima de 

2.00 m fata de limita S-E si o retragere laterala de pana la 0.00 m fata de limita N-V dar 

cu respectare Cod Civil. 
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 Amplasarea corpurilor secundare si a anexelor se va face conform Cod Civil.  

 

S. Parcela studiata in PUZ: 7 688.00 mp  

 

Suprafata de teren care va trece din proprietatea privata a Municipiului 

Salonta in proprietatea Publica a Municipiului Salonta pentru creare profil stradal 

nou este de  1532.0 mp, aferenta lotului 7, 8 si 9, din care:  

1295 mp – aferenta Lotului 7 vor fi destinati amenajarii drumului public de 

acces. 

237 mp – aferenta Lotului 8 si 9 vor fi destinati amenajarilor tehnico 

edilitare. 

 

Din suprafata terenului studiat se vor crea sase loturi destinate locuirii, cu 

suprafete variabile:  

S. Lot 1 =    900.0 mp 
S. Lot 2 = 1 089.0 mp 
S. Lot 3 = 1 089.0 mp 
S. Lot 4 = 1 089.0 mp 
S. Lot 5 = 1 089.0 mp 
S. Lot 6 =    600.0 mp 
S. Lot 7 =  1 295.0 mp 
S. Lot 8 =    120.0 mp 
S. Lot 9 =    117.0 mp 

 

Suprafata rezultata destinata zonei de locuire rezultata: 6 156.00.  

 

Regulament propus pentru zona L2 : locuinte izolate cu regim mic de inaltime 

Front la strada :          min. 12.00 m 

Retragere aliniament : - 6.00 m – corp principal 

                                   Conform Cod Civil – la corp secundar (garaj, anexe, etc) 

Retragere spate :      15.00 m (conform limitei de protectie a Paraului Culiser) 

Retrageri laterale :       Lot 2 – 5 : Minim 2.00 m, dar nu mai putin de H/2 din inaltimea   

                                   maxima a cladirii. 

                                  Lot 1 : Minim 2.00 m latura N-V si S-E: conform Cod Civil. 

                                  Lot 6 : Minim 2.00 m latura S-E si N-V: conform Cod Civil. 

Regim de inaltime:      S/D+P+Pod locuibil, H maxim 6.0 m la streasina / cornisa si                 

                                   maxim  12.0 m la coama. 

Spatii verzi :                 minim 30% din suprafata terenului 

POT       35 % - locuinte 

CUT                            0.9 – locuinte      

Locuri de parcare :      1 loc de parcare – pt cladiri cu A.U. mai mica de 150 mp 

                                   2 locuri de parcare – pt cladiri cu A.U. mai mare de 150 mp 

 

Accesul la parcele se va realiza pe latura lunga a loturilor propuse pentru construire. 

Imprejmuirea se va realiza conform Cod civil, pe fiecare parcela. 
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Aspectul exterior al cladirilor 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior 

nu contravine funcţiunii acestora si caracterului zonei, acestea se vor integra in peisajul 

urban.  

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect 

exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general 

acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.  

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul 

programului (locuire).  

Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. Acoperişurile cu şarpantă 

vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor 

depăşi 60o, sau cu terasă. 

 Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant 

în zonă.  

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă 

fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau 

tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale.  

Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul.  

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.  

Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele 

construcţiei.  

 

Imprejmuiri 

Imprejmuirea terenurilor se va face pe limita de proprietate a fiecarui lot nou 

creat, cu respectare Cod Civil. Se recomanda utilizarea materialelor cat mai naturale si 

sustenabile. 

Se recomanda imprejmuirile sa fie dublate de garduri vii.  

Inaltimea maxima a imprejmuirilor nu va depasi 2.30 m la frontul stradal si 2.10 

la imprejmurile laterale. 

Spre spatiul public imprejmuirea va avea un soclu de minim 0.50 m, iar la partea 

superioara se va folosi un sistem astfel incat sa permita vizibilitatea in ambele directii si 

patrunderea vegetatiei.   

Portile imprejmuirilor situatie in aliniament se vor deschide spre interiorul 

parcelei, astfel incat sa nu afecteze circulatia auto sau pietonala.  

Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al cladirilor aflate pe 

parcela.  

 

3.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 

Se propune extinderea retelelor pe toata zona studiata, de-a lungul drumului nou 

propus, astfel incat toate parcelele sa poate fi racordate la utilitatile necesare. Extinderea 

retelelor se va face odata cu amenajarea drumului. 

 3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE  

Se propun bransamente pentru fiecare lot, dupa extinderea retelei de apa si 

canalizare. 

 

 

mailto:arhitectura@hfgsolutions.ro


S.C. HFG SOLUTIONS S.R.L.  
jud. Bihor, mun. Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 13, 15 
telefon +40 (752) 217 133; e-mail: arhitectura@hfgsolutions.ro 
CUI RO36708920; J05/1990/2016 

 

Apele pluviale vor fi dirijate prin rigole spre canalul colector amplasat in profilul 

stradal al drumului nou creat si ulterior dirijate prin canalele intubate amplasate pe 

loturile 8 si 9 in paraul Culiser. 

 

 3.6.2. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ 

 Incalzirea se va realiza de la reteaua de gaz, propusa spre extindere de-a lungul 

profilului stradal nou creat. 

 3.6.3.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 Alimentarea cu energie electrica a constructiei noi propuse se va realiza prin racod 

la reteaua existenta. Retea la care exista record si pentru cladirile existente pe parcela.  

 Reteaua electrica extinsa se va realiza subteran. 

3.6.4. TELEFONIZARE 

 Telefonia se poate asigura cu ajutorul rețelelor mobile, tip GSM, sau prin racord la 

rețeaua de telefonie fixă din zonă.  

 Pe terenurile studiate nu sunt cabluri electrice / conducte ale utilităților publice 

care să poată fi afectate de investiția nou propusă.  

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Din punct de vedere al protecţiei mediului, amplasarea obiectivelor propuse prin acest 

studiu, nu afectează apa, aerul sau solul sub nici un aspect, respectându-se toate normele și legile 

în vigoare.  

Pe ansamblul fiecarei parcele se vor amenaja spatii verzi organizate pe solul natural, 

acestea vor ocupa minimum de 30% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie.  

Spre strada / spatiul public in cadrul fasiilor neconstruite dintre aliniamente si platformele de 

parcare / cladiri, se vor amenaja un mimim de 30% de spatii verzi, organizate de preferabil ca 

aliniament.  

Depozitarea deşeurilor menajere se va face în pubele ce vor fi transportate la groapa 

ecologică de gunoi a oraşului de către o firmă specializată în domeniu, cu care se va încheia un 

contract de prestări servicii.  

 

  CONCLUZII 

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent  Planului Urbanistic Zonal, se va efectua în 

concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadrul al Planului Urbanistic 

Zonal aprobat prin Ordinul Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajerii Teritoriului, indicativ GM010-

2000 şi în concordanţă cu Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCL nr. 501/2016 şi 

Ghidul de aplicare RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000. 

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi a eventualelor restricţii au stat 

următoarele obiective principale: 

- încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Salonta. 

- asigurarea amplasamentului şi amenajărilor necesare pentru obiective. 

 

 Prin PUZ se propune: 

o Zonificarea functionala a zonei studiate 

o Lotizarea terenului cu nr.cad. 112106 in 6 de parcele destinate locuirii, una 

destinata retelei stradale si doua destinate amenaarilor tehnico-edilitare. 

o Crearea unui drum de acces la loturile propuse 

o Reglementarea parcelelor noi create 

o Reglementarea profilelor stradale propuse 
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o Amenajarea de canale intubate pe loturile 8 si 9 destinate dirijarii apelor 

pluviale in paraul Culiser. 

o Studierea posibilitatii de extindere a retelelor de utilitati din zona studiata. 

 

Propunerea facuta se incadreaza in indicatorii maximi stabiliti prin PUG in 

vigoare, pentru aceasta zona. 

 
 

Întocmit,    
       Arh. Gavrilas Adela 
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