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ANEXA 1 
 

ZONA REZIDENȚIALĂ 

L 
 

Li|e - Locuinte individuale cu regim redus de inaltime (P-P+1+M etaje) situate in tesut urban constituit, pe 

un parcelar ordonat, cu regim de construire discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri 
succesive, acestea prezintă o diversitate de situaţii din punctul de vedere al calităţii şi viabilităţii, cu 
dotări de interes local;  

S. Suprafață parcelă min. 200m2 – max. 500m2 

L.AL. 
(D1) 

Lungimea 
aliniamentului 
parcelei 

min. 10m. – (pentru construcțiile/corpurile nou propuse amplasate izolat pe       

                       parcelă) 

max. 12m. – (pentru construcțiile/corpurile nou propuse amplasate cuplat, la    

                        construcția învecinată)  

AD. Adâncimea parcelei min. 20m. – max. 40m. 

AL. Retragere față de 
aliniament 

min. 3,oom. – max. 5,oom. (pentru construcțiile/corpurile nou propuse) 

R1 Retragere față de 
limita posterioară a 
parcelei 

min. 5,oom. – max.10,oom. (pentru construcțiile/corpurile nou propuse) 

min. H/2 – max. 2H 

R2 Retragere față de 
limita laterală a 
parcelei 

min. 0,6om. (cf. NCC – fără ferestre cu vedere) - 2,oom.  
max. 3,oom.                        (pentru construcțiile/corpurile nou propuse) 

min. H/2 – max. 2H 

h. Înălțime la cornișă min. 4,5om.                      (pentru construcțiile/corpurile nou propuse) 

P+M      

min. 8,oom. 
P+1+M          

H. Înălțime la coamă max. 5,8om.                     (pentru construcțiile/corpurile nou propuse) 

P+M 
min. 10,oom. 
P+1+M 

P.O.T. Procent de ocupare a 
terenului 

min. 30% - max. 40% 
Aceasta reglementare se va aplica si în cazul extinderii, mansardarii, supraetajarii cladirilor existente  sau al 
adaugarii de noi corpuri de cladire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcela, în înteles 
urbanistic. În cazul mansardarilor, suprafata nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din 
suprafata nivelului curent (se va lua în calcul numai portiunea cu h liber = 1,40 m). 

 pentru alte utilizări sau dotări POT 
maxim va fi cel reglementat prin 
RGU sau norme specific pentru 
programul arhitectural respectiv, 
fără a depăşi 

60% 
pentru parcele comune 

75%  
pentru parcele de colț 

Pentru imobile de locuit ce cuprind 
la parter alte funcţiuni 

 

50% 
 

 
In cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol, suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare ş i 

spaţiile de manevră) se va scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul POT 

 
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul 

făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. 

C.U.T. Coeficient de utilizare 
a terenului 

min. 0,4o – max. 0,6o 

 pentru alte utilizări sau dotări POT 
maxim va fi cel reglementat prin 
RGU sau norme specific pentru 
programul arhitectural respectiv, 
fără a depăşi 

1,2o 
pentru parcele comune 

1,5o 
pentru parcele de colț 

Pentru imobile de locuit ce cuprind 
la parter alte funcţiuni 

 

1,1o 
 

 



 

J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 
Municipiul Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 

Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3 

Tel : 0740155225 / 0744612245 
E – M a i l: office@raumplandesign.ro 

SR EN ISO 9001:2015 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL  MUNICIPIUL FOCȘANI,  JUDEȚUL VRANCEA 

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 

REGULAMENT ILUSTRAT DE URBANISM 

Proiectant General S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L. București  

 

2 

Proiectant de 

Specialitate 
S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

RLU prim.ver. 

2019/11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


