
MEMORIU DE PREZENTARE

intocmit in conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea
reglementarii tehnice 

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL - CADRU AL
PLANULUI URBANISTIC ZONAL”

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii:
PLAN URBANISTIC ZONAL – str. VIILE DAMBUL ROTUND SUD

 IN VEDEREA URBANIZARII
PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE
conf. Aviz de Oportunitate nr. 365 din 23.04.2018

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Viile Dambul Rotund FN

Beneficiar: DREVE OCTAVIAN

Proiectant: S.C. ARHIDOM  S.R.L. Cluj
arh. Daniela TAMAS 

Proiect nr. : 74/2017

Data elaborarii: IULIE 2018
                    
1.2. Obiectul PUZ

Scopul elaborarii acestui P.U.Z. il constituie dezvoltarea de structuri urbane specifice
zonei de locuinte cu regim redus de inaltime in vederea valorificarii potentialului de dezvoltare
urbana neexploatat.

Pentru prezentul PUZ s-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 365 din 23.04.2018.

1.3. Surse documentare
- PUG Cluj-Napoca aprobat cu HCL nr. 493/2014
- Certificat de Urbanism nr. 4440 din 15.09.2017 emis de Primaria Mun. Cluj-Napoca
- Ridicare topo vizata OCPI
- Aviz de Oportunitate nr. 365 din 23.04.2018.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1. Evolutia zonei
Zona studiata prin Planul Urbanistic Zonal este amplasata in intravilanul localitatii Cluj-

Napoca, si este delimitata de str. Viile Dambul Rotund, str. Topazului si str. Diamantului.
Pe  parcelele  aferente  str.  Diamantului  sunt  edificate  constructii  locuinte  familiale,  care

sunt cuprinse in zona studiata si sunt luate ca atare, fara a se intervenii la acestea.
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Zona strazii  Viile  Dambul  Rotund este  in  plina dezvoltare,  si  se  incadreaza conf.  PUG
aprobat cu HCL nr. 493/2014 in UTR – ULiu – zona de urbanizare – locuinte cu regim redus
de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban.

Pe aceasta zona s-a realizat in trecut PUZ aprobat cu HCL nr.524/2007, parcela care a
determinat realizarea prezentei documentatii fiind studiata, dar nefiind reglementata.

2.2. Incadrarea in localitate
Zona studiata prin Planul Urbanistic Zonal este amplasata in intravilanul localitatii Cluj-

Napoca, si este delimitata de str. Viile Dambul Rotund, str. Topazului si str. Diamantului.
Zona este  echipata  cu  retele  tehnico-edilitare,  respectiv  retea  de alimentare  cu  energie

electrica, retea gaz, retea apa, retea canalizare si retea de telefonizare.

2.3. Elemente ale cadrului natural
In  urma investigatiilor  si  incercarilor  de  laborator  s-a  constatat  ca  terenul  de  fundare

pastreaza  toate  conditiile  preliminare  care  permit  incadrarea  definitiva  in  categoria
geotehncica 1, cu risc geotehnic redus.

   
2.4. Circulatia  rutiera 

Principala cale de acces in zona este str. Viile Dambul Rotund (asfaltata si dotata cu toate
retelele), care deserveste parcelele reglementate prin prezenta documentatie.
 
2.5. Ocuparea terenurilor

Zona functionala de referinta aferenta P.U.Z. are suprafata de 17032,66 mp.
Suprafata teren parcela ce a generat prezentul PUZ = 10702,66 mp.
Gradul de ocupare existent: ---
Terenul identificat cu nr. CAD 318568 in proprietatea lui Dreve Octavian, ce a generat

prezentul PUZ, are in prezent destinatia de teren arabil in suprafata de 4418 mp si de faneata
in intravilan in suprafata de 6285 mp, conform CF nr. 318568.

Terenul identificat cu nr. CAD 281013 in suprafata de 272 mp, in proprietatea lui Gliga
Florina-Nasta, are in prezent destinatia de livada.

Terenul identificat cu nr. CAD 281014 in suprafata de 458 mp, in proprietatea lui Carpic
Dan si Carpiuc Florina-Nasta, are in prezent destinatia de livada.

Terenul identificat cu nr. CAD 281015 in suprafata de 544 mp, in proprietatea lui Pop
Mihai si Pop Raluca, are in prezent destinatia de livada.

Terenul identificat cu nr. CAD 281016 in suprafata de 457 mp, in proprietatea lui Carpic
Dan si Carpiuc Florina-Nasta, are in prezent destinatia de livada.

Terenul identificat cu nr. CAD 281017 in suprafata de 544 mp, in proprietatea lui 
Satmarel Ioan si Satmarel Nastasia, are in prezent destinatia de livada.

Terenul identificat cu nr. CAD 298233 in suprafata de 635 mp, in proprietatea lui 
Capota Victor, are in prezent destinatia de curti constructii.

Terenul identificat cu nr. CAD 309335 in suprafata de 707 mp si pe care este identificata
o anexa in suprafata de 42 mp, in proprietatea lui Farkas Traian-Iosif, are in prezent destinatia
de curti constructii.

Terenul identificat cu nr. CAD 309334 in suprafata de 713 mp si pe care este identificata 
o casa in suprafata de 136 mp, in proprietatea lui Farkas Traian-Iosif si Farkas Carean Tiberiu,
are in prezent destinatia de curti constructii.

Terenul identificat cu nr. Top. 20420/3/2 in suprafata de 1850 mp si pe care este 
identificata o casa din lemn, in proprietatea lui Pop Gavril, are in prezent destinatia de curti 
constructii.
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2.6. Echiparea edilitara
2.6.1. - Alimentarea cu apa - zona este echipata cu retea edilitara de apa.
2.6.2. - Canalizare – menajera - zona este echipata cu retea edilitara de canalizare. 
2.6.3. - Alimentarea cu caldura - zona este echipata cu retea edilitara de gaz.
2.6.4. - Alimentarea cu energie electrica - zona este echipata cu retea edilitara electrica.

2.7. Probleme de mediu 
Zona destinata este o zona cu risc redus de alunecari de teren.
Functiunea propusa de zona de  locuinte cu regim redus de inaltime (locuinte familiale),

subzona de servicii si subzona verde sunt compatibile si nu creeaza servituti limitrofe. 

2.8. Optiuni ale populatiei
Strategia de dezvolatare locala include extinderea, modernizarea si asanarea zonei virane

in concordanta cu potentialul terenurilor si doleantele proprietarilori si investitorilor. 
Opţiunile proprietarilor care au redobândit terenul sau care au cumpărat teren în zonă este

dorinţa de a construi si de a valorifica zona d.p.d.v. functional si estetic.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pe  strada  Viile  Dambul  Rotund  si  pe  strazile  adiacente  sunt  construite  mai  multe
locuinte individuale si cuplate. 

In  concluzie,  se  observa,  ca  toata  zona  strazii  Ville  Dambul  Rotund  tinde  pentru
posibilitatea de construire de locuinte cu regim redus de inaltime (locuinte familiale).

3.2. Prevederi ale P.U.G.
Zona studiata este situata in intravilanul localitatii Cluj-Napoca, pe str. Viile Dambul

Rotuns, UTR ULiu – zona de urbanizare – locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un
parcelar de tip urban.

3.3. Valorificarea cadrului natural 
Pe parcela  reglementata  se  propune realizarea  unei  zone verzi  – parc,  cu  acces  public

nelimitat, in suprafata de 426,54 mp.

3.4. Modernizarea circulatiei
Circulatia stradala 
Principala cale de acces in zona este str. Viile Dambul Rotund, care deserveste parcelele

reglementate prin prezenta documentatie. Pe parcela reglementata se propune realizarea unei
strazi publice, ce va fi realizata pe cheltuiala investitorului, cu un profil de 9,00m.

Profilul reglementat pentru str. Viile Dambul Rotund prin prezenta documentatie este de
12,00 m, conf. plansei de regelementari. Investitorul va dezmembra teren proprietate privata
cu destinatia drum in vederea reglementarii profilului de 12,00m a str. Viile Dambul Rotund.

- Parcaje 
Se  prevad  parcaje  proprii  pentru  fiecare  parcela,  astfel  incat  sa  se  asigure  stationarea

autovehiculelor doar in incinta parcelelor.
Variantele propuse de mobilare ale parcelelor prevad amplasarea de parcaje in incinta in

conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 955/2004 si Normativului P 132-93 de dimensionare a
parcarilor. 

Circulatii pietonale
Se prevad trotuare si accese pitonale amenajate, precum si alei pietonale de incinta.
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Sistematizarea verticala
Liu - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban 
Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + 

mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului
nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public. 
Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)
+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, 
P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul 
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul 
nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. 

S_UIs – subzona de institutii si servicii publice de interes public constituite 
in cladiri dedicate
Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 7 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi
11 m, respectiv un regim de înălţime de (S)+P+E+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de
planul faţadei de minimum 1,80 m

In incinta se vor amenaja spatii verzi, gradini, si se vor amplasa pomi fructiferi.
Accesele carosabile, parcajele, platformele si aleile vor fi realizate cu elemente prefabricate

ecologice si pietris.

3.5. Zonificarea teritoriului, bilant teritorial
Zona studiata si regelementata este intreg UTR-ul.

Bilant teritorial         

ZONE FUNCŢIONALE
Existent Propus

mp % mp %

1. Uliu Zona de urbanizare – locuinte cu regim redus de 
inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban 10702,66 100 --- ---

2. Liu Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe 
un parcelar de tip urban --- --- 7640,76 71.40

3. S_UEt Subzona de activitati economice cu caracter 
tertiar situate in zone cu caracter rezidential --- --- 841,68 7.86

4. S_UVa Subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces 
public nelimitat --- --- 469,11 4.38

5. Tr
SUBZONA CAI CIRCULATIE
Teren proprietate privata a beneficiarului care se
dezmembreaza cu destinatia drum 

--- --- 1751,11 16.36

 TOTAL PARCELA CE A GENERAT PREZENTUL PUZ 10702,66 100 10702,66 100

6.
Parcele construite existente care se iau ca atare
S teren = 3270 mp ULiu Liu

7.
Parcele reglementate prin PUZ anterior
S teren = 2910 mp ULiu Liu

TOTAL SUPRAFATA REGLEMNTATA PRIN PUZ 16882,66 16882,66
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 Constructiile propuse vor avea un aspect arhitectural modern si vor exprima caracterul
programului.

 Regimul de inaltime maxim propus s-a stabilit in functie de :
- RLU Cluj-Napoca, respectiv UTR Liu;
- relieful zonei;
- destinatia cladirilor si a zonei.

Indici urbanistici

Regim juridic:
Terenurile  pe  care  urmeaza  a  se  realiza  investitia  (zona  ce  a  generat  PUZ)  este

proprietate privata a beneficiarului – Dreve Octavian.

Regim economic:
Existent: Conform PUG mun. Cluj-Napoca aprobat cu HCL nr. 493/2014 in UTR –

ULiu – Zona de urbanizare – locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip
urban.

Propus:
UTR  Liu - Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban
UTR S_UIs - Subzona de institutii si servicii publice de interes public constituite in cladiri dedicate
UTR S_UVa - Subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces public nelimitat

Regim tehnic:
Propus: UTR Liu POT maxim = 35%

CUT maxim = 0.9 ADC/mp

UTR S_UIs POT maxim = 50%
CUT maxim = 1.2 ADC/mp

Funstiunea dominanta: Locuinte familiale cu regim redus de inaltime.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare
3.6.1. - Alimentarea cu apa - zona este echipata cu retea edilitara de apa.
3.6.2. - Canalizare – menajera - zona este echipata cu retea edilitara de canalizare. 
3.6.3. - Alimentarea cu caldura - zona este echipata cu retea edilitara de gaz.
3.6.4. - Alimentarea cu energie electrica - zona este echipata cu retea edilitara electrica.

3.7. Protectia mediului
- Functiunile propuse sunt nepoluante şi nu creaza servituti vecinatatilor.
- Pentru zonele nebetonate se prevad inierbari si plantarea de arbusti ornamentali. 
- Depozitarea deseurilor  menajere se va face  in conteinere amplasate  pe platforme

special amenajate in locuri protejate, cu acces al serviciilor de salubritate.
- Parcajele pentru autoturisme vor fi realizare cu elemente prefabricate ecologice.
- Eliminarea disfunctionalitatilor cailor de circulatie si racordarea la retelele edilitare

majore vor asigura protejarea mediului construit.
Se  reduc  la  maxim  platformele  pentru  autoturisme  si  spatiile  impermeabile.  Accesele

carosabile, parcajele, platformele si aleile vor fi realizate cu elemente prefabricate ecologice si
pietris.

Se vor respecta toate recomandarile din studiul geotehnic.
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3.8. Obiective de utilitate publica
Terenurile  proprietate  publica  sunt  reprezentate  de  strada  Viile  Dambul  Rotund  si  de

retelele tehnico – edilitare.

  4. CONCLUZII
Planul urbanistic zonal are în vedere organizarea armonioasă a zonelor funcţionale în

teritoriul studiat cât şi asigurarea compatibilităţii acestora cu zonele funcţionale din vecinătăţi. 
Planul  urbanistic  zonal  cuprinde şi  Regulamentul  Local  de Urbanism care explică şi

detaliază sub forma de prescripţii Planul Urbanistic Zonal, în vederea aplicării acestuia. 
După aprobarea sa la nivelul Consiliului Local, prezentul Plan Urbanistic Zonal devine

act cu autoritate administrativă, asigurând condiţiile materializării propunerilor. 
Desfăşurarea în continuare a proiectării are în vedere:
– Elaborarea planurilor DTAC pentru obiectivele din zonă;
– Elaborarea  studiilor  de  specialitate  pentru  dezvoltarea  echipării  tehnico-edilitare

(dacă va fi cazul)
Prezentul  Plan  Urbanistic  Zonal  după ce  va  fi  avizat  de  toţi  factorii  interesaţi  va  fi

aprobat de către Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca.
După aprobare capătă valoare juridică oferind instrumentele necesare de lucru pentru

autorizaţia de construire. 
Prezentul  Plan  Urbanistic  Zonal  reglementeaza  zonele  functionale  pentru  Zona  de

locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban, subzona de activitati
economice cu caracter tertiar si subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces public nelimitat.

Intocmit: Arh. Urb. Daniela TAMAS
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REGULAMENTUL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL – str. VIILE DAMBUL ROTUND SUD
IN VEDEREA URBANIZARII

PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE
conf. Aviz de Oportunitate nr. 365 din 23.04.2018

jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Viile Dambul Rotund FN

Regulamentul  s-a  intocmit  pe  baza  si  cu  respectarea  reglementarilor  si  prevederilor
cuprinse in Regulamentul de Urbanism al municipiului Cluj – Napoca. 

Dispozitii generale

1. Rolul RLU
Prezentul  Regulament  stabileste  reglementarile  pentru  autorizarea  şi  functionarea

unitatii  teritoriale de referinta studiate, respectiv UTR = Liu –  Locuinte cu regim redus de
inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban,  S_UEt – Subzona de activitati economice cu
caracter tertiar  situate  in zone cu caracter rezidential  si  S_UVa – Subzona verde – scuar,
gradina, parc cu acces public nelimitat.

2. Baza legala a elaborarii
Documentatia  a  fost  solicitata  în  baza  Certificatului  de  Urbanism  emis  de  Primaria

municipiul Cluj – Napoca, nr. 4440 din 15.09.2017.

3. Domeniul de aplicare
Prezentul  Regulament  cuprinde  norme  (permisiuni  si  restrictii),  pentru  autorizarea

executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri in cadrul zonei reglementate, si se aplica
pentru zona aferenta unitatii teritoriale de referinta Uliu -  zona de urbanizare –  locuinte cu
regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban, pentru suprafata de 10402,66 mp.

Liu -      ZONA LOCUINTELOR CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN
PARCELAR DE TIP URBAN

SECTIUNEA I : CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant 
locuinţe unifamiliale), de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al unor operaţiuni de 
urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 – 20 m, adâncimea de 30 –
55 m şi suprafaţa de 450 – 1000 mp) şi de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de 
tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezenţa arhitecturii 
naţional romantice şi a stilului internaţional).

Subzone:
S_Et - Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter 

rezidenţial – a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
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SECTIUNEA II :   UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri,

platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.
Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative 

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia

ca  în  funcţionare  acestea  să  producă  un  nivel  de  zgomot  care  să  fie  inaudibil  la  nivelul
ferestrelor vecinilor;

Servicii  cu  acces  public (servicii  de  proximitate),  conform Anexei  1  la  prezentul
regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
(c) să implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii

pe parcelele vecine 
(f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul

vecinilor  de  parcelă.  Este  de asemenea necesar  acest  acord pentru  orice  intervenţii  asupra
spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate 

(g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50
m de la limita parcelei, pe toate direcţiile 

Servicii  profesionale  sau  manufacturiere,  conform  Anexei  1  la  prezentul
regulament, prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele
condiţii: 

(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire 
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp 
(c) să implice maximum 5 persoane 
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii 
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii

pe parcelele vecine 
(f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul

vecinilor  de  parcelă.  Este  de asemenea necesar  acest  acord pentru  orice  intervenţii  asupra
spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate 

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii: 
(a) să nu includă alimentaţie publică; 
(b) să se obţină acordul vecinilor 
Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private,

cu următoarele condiţii:
(a) să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei 
(b) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate,

conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip 
(c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această

reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. 
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Sunt  interzise  lucrări  de  terasament  şi  sistematizare  verticală  de  natură  să  afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 

SECTIUNEA  III  :  CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  SI  CONFIGURARE  A
CLADIRILOR

 
ARTICOLUL  4 -  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,  FORME,

DIMENSIUNI)
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
(a) să aibă front la stradă 
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m 
(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 
(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp 
(e) să aibă formă regulată 
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile

enumerate mai sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenţia modalitatea de conformare
la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi
configurarea  clădirilor,  staţionarea  autovehiculelor,  posibilităţile  maxime  de  ocupare  şi
utilizare a terenurilor. 

In cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a PUG, accesibile prin servitute de
trecere, rezultate din divizarea unei parcele iniţiale în adâncime, construibilitatea acestora e
condiţionată de acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeaşi
situaţie. 

Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate
parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel

puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor
retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. 

În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5
m de la aliniament. 

Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente. 
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în

faţă a unui autoturism. 

ARTICOLUL  6  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime cuprinsă între 12 şi 15 m: 
(a) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va

depăşi lungimea celui  existent. Nu vor fi  luate în considerare calcanele construcţiilor anexe
şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul
acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă
celei ce PUG Cluj-Napoca Regulament local de urbanism UTR Liu pag. 4/8 include un calcan
existent  cu  o  distanţă  minimă de  3  m.  In  cazul  existenţei  calcanelor  pe  ambele  laturi  ale
parcelei, se va închide frontul. 

(b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor
retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 3 m. Prin exceptie, în situaţia
în  care  se  poate  identifica  în  zonă  o  „regulă  locală”  (regulă  a  zonei,  obicei  al  locului)  de
amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe
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planul de situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta
se poate aplica numai pe una din laturi. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte nu va
depăşi 4,50 m.

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare de 15 m: 
(a) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va

depăşi lungimea celui  existent. Nu vor fi  luate în considerare calcanele construcţiilor anexe
şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul
acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă
celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă de 3 m. 

(b) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe
acestea nu există calcane, cu o distanţă minimă de 3 m. Prin exceptie, în situaţia în care se
poate  identifica  în zonă o „regulă  locală”  (regulă  a zonei,  obicei  al  locului)  de amplasare a
clădirilor pe parcelă  -  demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate  pe planul  de
situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puţin
de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiţia ca imobilul învecinat să
aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălţimea clădirii, pe această
parte nu va depăşi 4,50 m. 

Pentru toate situaţiile: 
(a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală

cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 6 m. 
(b)  garajele,  inclusiv  cele  incluse  în  corpul  principal  de  clădire,  se  vor  putea  alipi

limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80
m. 

(c) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. 
(d) toate construcţiile de pe parcela în înţeles urban se vor amplasa în fâşia adiacentă

aliniamentului  cu  adâncimea  de  25  m,  cu  excepţia  ediculelor  cu  caracter  provizoriu  ce
contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc),
a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 15 mp. 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE  ACEEASI
PARCELA

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din
înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin decât 3 m. 

În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul
dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  există  acces  direct  la

drumurile publice. Prin excepţie, pentru situaţii existente la data intrării în vigoare a PUG, se
admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Pe o parcelă se pot
prevedea  un  singur  acces  pietonal  şi  un  singur  acces  carosabil.  Accesul  carosabil  va  avea
lăţimea de maximum 3 m. 

Orice  acces  la  drumurile  publice  se  va  realiza  conform  avizului  eliberat  de
administratorul acestora. 

Pentru  căile  pietonale  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se  recomandă utilizarea
învelitorilor permeabile. 
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ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. 
Necesarul de parcaje: 

Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în
cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere: 

(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp 
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp 

Servicii cu acces public (servicii de proximitate): 
(a)  minimum două locuri  de  parcare  Prin  excepţie,  în  situaţiile  în  care,  din  motive

demonstrabile,  în  interiorul  parcelei  nu  pot  fi  realizate  în  condiţii  rezonabile  parcaje  sau
numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări de destinaţie,
demolări  parţiale,  extinderi,  mansardări,  adiţionare de noi  corpuri  de clădire etc),  se poate
accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un
PUD. 

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii: 
(a) să nu includă alimentaţie publică; 
(b) să se obţină acordul vecinilor 

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private
- parcaje pentru personal: 

(a) minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două 

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Regimul  de înălţime maxim admis este de trei  niveluri  supraterane (parter  + etaj  +

mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului
nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public. 

Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)
+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol,
P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 

Înălţimea  maximă  admisă  a  clădirilor,  măsurată  la  cornişa  superioară  sau  la  aticul
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. 

Înălţimea maximă admisă  a  clădirilor,  măsurată  la  coama acoperişului  sau  la  aticul
nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii  acestora,  caracterului  zonei (HG 525/1996,  Art.  32) aşa cum a fost  el
descris în preambul şi peisajului 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 PUG Cluj-Napoca Regulament local de urbanism UTR ULi/c pag.
7/8 şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor  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 cel specific programului.
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Materialele de finisaj vor fi  cele specifice programului – 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, la toate elementele construcţiei.

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu
dimensiunea  maximă de 30x50 cm.  Acestea  vor  fi  amplasate  numai  la  limita  sau  în  afara
domeniului public 

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR
Autorizarea executării construcţiilor este admisă numai după finalizarea procesului de

echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de
urbanizare a terenurilor prin PUZ.

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual

integrat în împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public. 

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim

40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele
având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Pe  fâşia  de  teren  cuprinsă  între  stradă  /  spaţiu  public  şi  clădirile  retrase  de  la
alinimanent (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. 

Eliminarea  arborilor  maturi  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  în  care  aceştia
reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică
realizarea construcţiilor. 

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
Spre spaţiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire. In

acest caz măsura se va aplica în mod obligatoriu unitar.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă

de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care
pemite  vizibilitatea  în  ambele  direcţii  şi  pătrunderea  vegetaţiei.  Înălţimea  maximă  a
împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip
transparent sau opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. 
Tratamentul  arhitectural  al  împrejmuirilor  va fi  corelat  cu  cel  al  clădirilor  aflate  pe

parcelă. 
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SECTIUNEA IV : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Locuinţe, alte utilizări admise: 
POT maxim = 35% 

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private: 
POT maxim = 25%. 

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. 

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

Locuinţe, alte utilizări admise: 
CUT maxim = 0,9 

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private: 
CUT maxim = 0,5. 

Această  reglementare  se  va  aplica  şi  în  cazul  extinderii,  mansardării,  supraetajării
clădirilor  existente  sau  al  adăugării  de  noi  corpuri  de  clădire,  calculul  făcându-se  în  mod
obligatoriu  pe  întreaga  parcelă,  în  înţeles  urbanistic.  În  cazul  mansardărilor,  suprafaţa
nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va
lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m). 
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S_UIs -            SUBZONA DE INSTITUTII  SI  SERVICII  PUBLICE  SI  DE INTERES  
PUBLIC CONSTITUITE IN CLADIRI DEDICATE

SECTIUNEA I : CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual 
Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul

municipiului. 
Caracterul propus

Zonă a ansamblurilor independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice.
Include o gamă largă de funcţiuni / instituţi publice sau de interes public de anvergură

medie şi mare pentru care organizarea în ansambluri unitare este necesară - centre medicale,
educaţionale, de conferinţe, de cercetare, administrative etc. Ansamblurile vor fi realizate pe
baza unor proiecte unitare, coerente şi reprezentative, fiind identificabile ca atare în structura
oraşului. Specific va fi organizarea urbanstică de tip deschis, cu imobile situate în retragere faţă
de aliniamente, cu regim mediu de înălţime.

Subzone:
S_UIs – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri

dedicate situate în zone de urbanizare cu alt caracter
Terenuri dedicate instituţiilor publice sau de interes public, rezervate prin PUZ elaborat

în  cadrul  procedurii  de  urbanizare  a  unor  zone  cu  alt  caracter.  Se  remarcă  prin  prezenţa
semnificativă  în  peisajul  urban  datorită  modului  distinct  de  ocupare  a  terenului  şi  a
caracterului arhitectural. 

SECTIUNEA II :   UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
Instituţii şi servicii publice sau de interes public – funcţiuni administrative, funcţiuni de

cultură,  funcţiuni  de  învăţămînt  şi  cercetare,  funcţiuni  de  sănătate  şi  asistenţă  socială,
funcţiuni de cult. 

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Locuinţe  de  serviciu  permanente  sau  temporare,  în  condiţiile  stabilite  de  Legea

114/1996,  cu condiţia  ca  acestea  să  fie  destinate  exclusiv  angajaţilor,  acordate  în  condiţiile
contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Clădiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, cămine, internate - ale instituţiilor
de învăţământ / cercetare cu condiţia ca proprietatea şi administrarea să aparţină acestora. 

Garaje / parcaje pentru personal şi vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părţi
/ corpuri de clădiri, cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie
redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Elemente  aferente  infrastructurii  tehnico-edilitare,  cu condiţia  amplasării  acestora în
subteran sau în afara spaţiului public. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
Garaje  în  clădiri  provizorii  sau  permanente  independente  amplasate  în  interiorul

parcelelor. 
Elemente  supraterane  independente  ale  infrastructurii  tehnico-edilitare  dispuse  pe

spaţiul public.
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Constructii provizorii de orice natură. Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele
imobilelor.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură
pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri.

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 

Sunt  interzise  lucrări  de  terasament  şi  sistematizare  verticală  de  natură  să  afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 

SECTIUNEA  III  :  CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  SI  CONFIGURARE  A
CLADIRILOR

 
ARTICOLUL  4 -  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,  FORME,

DIMENSIUNI)
Se conserva de regula structura parcelara propusa prin prezentul PUZ.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Se recomandă ca retragerea faţă de aliniament să fie de minimum 10 m. 

ARTICOLUL  6  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile  se vor retrage în mod obligatoriu  de la  limitele  laterale  ale  parcelelor  cu o
distanţă minima de 6 m. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă
minim egală cu înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m. 

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE  ACEEASI
PARCELA

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din
înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin decât 6 m. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces

la drumurile publice, în mod direct. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un
singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei de construire,
eliberate de administratorul acestora.

Pentru  căile  pietonale  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se  recomandă utilizarea
pavimentelor permeabile. 

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
Necesarul  de  parcaje  va  fi  dimensionat  conform  Anexei  2  la  prezentul  regulament.

Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi
determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. 

Staţionarea  autovehiculelor  se  va  realiza  numai  în  interiorul  parcelelor,  în  garaje
colective subterane / supraterane sau în parcaje amenajate la sol.

Nu se admite amenajarea de parcaje la sol pe fâşia de teren dintre aliniament şi clădiri,
indiferent de adâncimea acesteia. Staţionarea în curţile clădirilor este admisă doar în cazul în
care acestea au exclusiv rolul de curte de serviciu. 
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ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 7 m, iar  înălţimea totală (maximă) nu va

depăşi 11 m, respectiv un regim de înălţime de (S)+P+E+1R. Ultimul nivel va avea o retragere
faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii  acestora,  caracterului  zonei (HG 525/1996,  Art.  32) aşa cum a fost  el
descris în preambul şi peisajului 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. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Culorile  vor  fi  pastelate,  deschise,  apropiate  de  cele  naturale.  Se  interzice  folosirea
culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcţiei.

Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în
Anexa 3 la prezentul regulament. 

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR
Autorizarea executării construcţiilor este admisă numai după finalizarea procesului de

echipare completă edilitar-urbanistică.
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual

integrat în împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public. 

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim

20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele
având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care se vor
utiliza materiale tradiţionale (în general daleje de piatră de tip permeabil).

Eliminarea  arborilor  maturi  este  interzisă,  cu  excepţia  situaţiilor  în  care  aceştia
reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică
realizarea construcţiilor. 

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă

de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care
pemite  vizibilitatea  în  ambele  direcţii  şi  pătrunderea  vegetaţiei.  Înălţimea  maximă  a
împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip
transparent sau opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. 
Tratamentul  arhitectural  al  împrejmuirilor  va fi  corelat  cu  cel  al  clădirilor  aflate  pe

parcelă. 
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SECTIUNEA IV : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 2.2
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S_UVa -           SUBZONA VERDE – SCUAR, GRADINA, PARC CU ACCES PUBLIC 
                                                                                    NELIMITAT

SECTIUNEA I : CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat. 
Acolo unde acestea nu au fost localizate în PUG, se vor amplasa în cadrul PUZ, de regulă

adiacent altor zone verzi, precum cele de tip Ve. 

SECTIUNEA II :   UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
(a) plantaţii înalte, medii şi joase
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
(c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber

compatibile
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere
(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică 
(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere 

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi

platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat. 
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv

spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim,
să nu producă poluare fonică sau de altă natură. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de

terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau
de pe parcelele adiacente. 

SECTIUNEA  III  :  CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  SI  CONFIGURARE  A
CLADIRILOR

 
ARTICOLUL  4 -  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,  FORME,

DIMENSIUNI)
Teritoriile atribuite acestui tip de spaţii prin PUG nu pot fi diminuate prin PUZ.
Se atribuie acestei subzone un total de 10% din suprafata de teren reglementata prin

prezentul PUZ.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Retragerea constructiilor va fi de 3 m de la aliniament, raportat la Valea Garbaului.

ARTICOLUL  6  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se vor  putea  alipi  limitelor  laterale  ale  parcelei,  cu  condiţia  ca  înălţimea  calcanului
rezultat să nu depăşească 2,8 m
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ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE  ACEEASI
PARCELA

Distanţa minimă dintre două constructii aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât
3 m.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
Se interzice accesul autovehicolelor, cu exceptia celor pentru intretinere.
Pentru  aleile  pietonale  din  interiorul  zonelor  verzi  cu  caracter  tematic  se  vor  utiliza

sisteme rutiere specifice – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă
folosirea  de  îmbrăcăminţi  asfaltice  permeabile,  cu  tratamente  superficiale  din  agregate  de
balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. 

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi (cu excepţia vehiculelor

utilitare care deservesc activităţile de întreţinere a zonelor verzi).

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 4 m şi respectiv P. 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii  acestora,  caracterului  zonei (HG 525/1996,  Art.  32) aşa cum a fost  el
descris în preambul şi peisajului 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. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se  va  da  o  atenţie  deosebită  iluminatului  public,  ce  va  face  obiectul  unor  studii  de

specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
In zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil

din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost). 

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Sistemul de spaţii verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60%

din suprafaţa totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).  
Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepţia situaţiilor în

care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar
împiedică realizarea construcţiilor / amenajărilor. 
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ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
Ca regulă  generală  împrejmuirile  spre spaţiile  publice adiacente  vor fi  realizate  prin

dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
Imprejmuirile  pe  zonele  de  învecinare  cu  proprietăţi  private  vor  fi  de  tip  opac,  cu

înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită. 

SECTIUNEA IV : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 5% (numai pentru cladiri ce include spatii interioare, de orice tip)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0.1 (numai pentru cladiri ce include spatii interioare, de orice tip)

Intocmit: Arh. Urb. Daniela TAMAS

14


	PLAN URBANISTIC ZONAL – str. VIILE DAMBUL ROTUND SUD
	IN VEDEREA URBANIZARII
	ZONE FUNCŢIONALE

	Uliu
	Liu
	---
	S_UEt
	--- (1)
	S_UVa
	--- (2)
	Tr
	--- (3)
	PLAN URBANISTIC ZONAL – str. VIILE DAMBUL ROTUND SUD (1)
	IN VEDEREA URBANIZARII (1)
	Prezentul Regulament stabileste reglementarile pentru autorizarea şi functionarea unitatii teritoriale de referinta studiate, respectiv UTR = Liu – Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban, S_UEt – Subzona de activitati economice cu caracter tertiar situate in zone cu caracter rezidential si S_UVa – Subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces public nelimitat.
	SECTIUNEA I : CARACTERUL ZONEI
	SECTIUNEA II : UTILIZARE FUNCTIONALA
	SECTIUNEA I : CARACTERUL ZONEI (1)
	SECTIUNEA II : UTILIZARE FUNCTIONALA (1)
	SECTIUNEA I : CARACTERUL ZONEI (2)
	SECTIUNEA II : UTILIZARE FUNCTIONALA (2)

