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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
 

UTR 1 - Zonă de urbanizare - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un 

parcelar de tip urban (ULiu) 

   

Secțiunea 1 – Caracterul zonei 

Caracterul actual  

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

Caracterul propus  

 Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale de divese tipuri – izolate, 

cuplate, înşiruite, covor – grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de 

urbanizare.   

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE  

  

În arealul studiat se propune realizarea Procedurii de urbanizare, prin reparcelarea și realizarea a trei subzone 

funcționle: 

1. O subzonă destinate construirii de locuinţe cu regim redus de înălţime, dipuse pe un parcelar de tip urban (UTR 

L1) 

2. O subzonă cu destinația de Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri publice (V1)  

3. O subzonă cu destinația de Zonă destinată realizării de dotări de cartier(D1). 

 

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE 

RESTRICTII  

   

1. Pe traseul străzilor Romul Ladea și Cezar Boliac se întemeiază o servitute cu interdicție de construire a terenurilor 

generată de prezența în zona studiată a Liniei Electrice Aeriente de 110 KV. Această servitute se constituie ca un 

culoar de protecție cu lățimea totală de 37m (conform prevederilor legii) având axul pe conductorul central al rețelei 

electrice.  

În această zona de servitute se interzice autorizarea oricăror lucrări construcții cu excepția: realizării de 

căi de comunicație (străzi, drumuri, alei, benzi de biciclete, etc.), platforme destinate parcării autovehiculelor, lucrări 

de amenajare a domeniului public – amplasarea de mobilier urban, organizarea de stații pentru transportul în comun 

cu copertine având înălțimea maximă de 3,5 m), realizarea de plantații cu vegetație medie și joasă (plante 

ornamentale, boschete, arbuști).  

2. Se instituie servitute de utilitate publică pe latura sudică a străzii Romul Ladea având cu scopul modernizării străzii 

Romul Ladea la profilul specificat în Planșa de Reglementări din cadrul P.U.G. aprobat – profil III.B, cu o lățime 

totală de 18 m. 

 

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC  

  

Pentru amenajarea spațiului public se vor realiza proiecte tehnice de specialitate ce vor fi supuse procedurii de 

avizare de către forurile abilitate și autorizării de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca.  

Realizarea circulațiilor din zona studiată de va realiza după cum urmează: 

• Strada Romul Ladea se va moderniza la un profil de tip III.B, lățime de 18 m, conform prevederilor 

Regulamentului Local de Urbanism din cadrul P.U.G. Cluj-Napoca în vigoare. 

• Străzile A, B și C – străzi cu sens unic, cu un profil tip IV.2, cu lățimea de 9 m; 

• Strada D – stradă colectoare având un profil de tip III.F – lățime 15m, conform Anexa 6 din Regulament 

P.U.G. 
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• Strada Cezar Boliac se va extinde pe sectorul cuprins între strada D și intersecția cu strada Romul Ladea 

la un profil de tip III.F – lățime 15m,, Anexa 6 din Regulament P.U.G. 

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a 

reglementărilor de mai jos.  

Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidențiale (conf. Anexei 6 a prezentului 

Regulament), ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei.  

 Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, 

trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu excepţia străzilor colectoare pe 

care acestea vor fi separate.  

  Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare.  

 Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h.  

 In cadrul spaţiilor verzi / libere publice se vor organiza locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi odihnă.  

 Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu.  

 

 

SUBZONA SZL1 – LOCUINȚE  
SECŢIUNEA 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  

   

 1. UTILIZĂRI ADMISE  

  

Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. Diferitele tipologii vor fi distribuite în teritoriu 

prin PUZ de urbanizare.  

Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unități locative (apartamente).  

Pe terenurile în pantă se pot amplasa locuințe semicolective în cascadă având o unitate locativă pe nivel şi un 

număr de maximum patru niveluri. 

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

  

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, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu 

următoarele condiţii:  

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei  

(b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp  

(c) să implice maximum 5 persoane  

(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii  

(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine  

(f) pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă  

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

pe toate direcţiile  

In cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu 

acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  

  Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, 

prestate de proprietari/ocupanţi, 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) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală  

(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii  
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 In cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu 

acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:  

(a) să nu includă alimentaţie publică;  

(b) să se obţină acordul vecinilor  

  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE  

Sunt 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 spațiilor publice 

sau de pe parcelele adiacente.  

  

SECŢIUNEA 2. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
  

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI   

 Sunt considerate construibile parcelele care îndeplini cumulativ următoarele condiții:  

(a) vor avea front la stradă  

(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 5 m pentru locuințele înșiruite, mai mare sau egală 

cu 12 m pentru locuințele cuplate sau covor, mai mare sau egală cu 15 m pentru locuințele izolate, mai mare sau egală cu 22 

m pentru locuințele în cascadă  

(c) suprafața va fi mai mare sau egală cu 150 mp pentru locuințele înșiruite, covor sau în cascadă, mai mare 

sau egală cu 300 mp pentru locuințele cuplate, mai mare sau egală cu 360 mp pentru locuințele izolate  

(d) vor avea formă regulată  

  5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 3 m.  

Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor înșiruite sau 

covor.  

Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.  

Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea 

de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filegorii / pavilioane, depozite 

pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.  

  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

   

(a) în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuințe cuplate, înșiruite, covor) adâncimea 

calcanului va fi de maxim 12m. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima 

clădire dintr-un șir se va retrage de la limita laterală de proprietate  

(b) în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate (locuințe izolate, cuplate, capetele de 

șiruri ale locuințelor înșiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o 

distanță minimă de 3 m. In cazul locuințelor în cascadă, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu 

o distanță minimă de 4,5 m  

(c) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu 

mai puţin decât 6 m, cu excepţia celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate  

(d) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția 

ca înălțimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,8 m  

(e) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limita posterioară a parcelei.  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

Distanta minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la 

cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 6 m.  
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 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, în 

mod direct. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil, pentru locuințele unifamileale, 

respectiv a două accese pietonale și a două accese auto, pentru locuințele semi-colective(familiale). Accesul carosabil va 

avea lățimea de maximum 5 m, iar a porții de acces nu va depăși 6 m.  

 Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul 

acestora.  

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

  

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

 Staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei.  

 Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje/garaje, garaje colective) pe terenuri 

aflate în coproprietatea locatarilor, la distanțe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuință deservită.  

 Necesarul de parcaje:  

 Locuințe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanții 

desfășoară activități 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  

 

Locuințe individuale (unifamiliale) înșiruite şi covor, sau semicolective (familiale):   - un 

loc de parcare pentru fiecare unitate locativă  

Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate):  două locuri de parcare  

Alte activităţi:  - conform Anexei 2  

  

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

  

Regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter şi etaj sau demisol şi parter). 

Suplimentar faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. 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 (S – subsol, 

D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).  

 Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în 

punctul cel mai înalt, nu va depăși 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.  

 Prin excepție, pentru clădirile de locuit de tip covor, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele 

configurații: D+P, (S)+P+R (nivel parțial), (S)+P+M, respectiv două niveluri supraterane.  Pentru clădirile de locuit de tip 

cascadă regimul de înălțime maxim admis este de cinci niveluri supraterane (demisol, parter şi trei niveluri / etaje), cu condiția 

ca în nici un punct al construcției să nu se suprapună pe verticală mai mult de trei niveluri. Demisolul va fi destinat în 

exclusivitate garajelor şi altor funcțiuni conexe, nu locuirii.  

 Înălțimea maximă admisă a clădirilor de tip cascadă, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, 

în punctul cel mai înalt, nu va depăși 15 m, iar cea măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 18 

m. Înălțimea se măsoară de la baza fațadei din aval.  

  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, 

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

 Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție 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 (locuire). Se interzice realizarea 

de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
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 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.  

 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.  

  

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

  Autorizarea executării construcțiilor 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 construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile şi funcționale.  Se interzice conducerea 

apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.  

 Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.  

 Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).    

Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) 

destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.  

  

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  

 Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafața totală şi 

vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie şi înaltă). Prin excepție, la locuințele covor, spațiile verzi vor ocupa minimum 

25% din suprafața unei parcele. Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.  

 Pe fâșia de teren cuprinsă  între stradă / spațiu public şi clădirile retrase de la alin imanent (grădina de fațadă), 

minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spatii verzi.  

 Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru 

siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.  

  

14. ÎMPREJMUIRI  

Spre spațiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.  

Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm şi o parte 

transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea 

vegetaţiei. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.  

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

 Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.  

 Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.   

  

 

SECŢIUNEA 3. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  15. 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

POT maxim = 35%  

pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuințelor covor pentru care POT maxim = 60%  

CUT maxim = 0,9.  
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SUBZONA SZD1 – DOTĂRI DE CARTIER 

Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar 
 

SECŢIUNEA 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  

 1. UTILIZĂRI ADMISE  

   Structură funcţională complexă, generată de diversitatea activităţilor economice de tip terţiar:  

(a) administrative – birouri, sedii de companii etc  

(b) financiar-bancare  

(c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, showroom, alimentație publică  

(d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere  

(e) cazare turistică  

(f) cercetare științifică  

(g) culturale  

(h) funcțiuni de sănătate în regim de zi (dispensare, clinici cu un profil de servicii medicale redus) 

Parterele orientate spre spațiile publice vor avea, de regulă, funcțiuni de interes pentru public.  

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

Elemente aferente infrastructurii tehnica-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara 

spațiului public.  

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:  

(a) să nu fie amplasate în aliniament (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni 

sau în retragere din aliniament, ca elemente particulare ale structurii urbane)  

(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe 

traficul.  

Activități de mică producție, cu următoarele condiții:  

(a) să fie parte a unei activități de tip comercial – producția să fie desfăcută preponderent în această locație  

(b) spațiile de producție să nu fie dispuse spre spațiile publice  

(c) nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă  

  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE  

  Locuire de orice tip.  

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin 

traficul generat.  

Depozitare en gros.  

Depozitare de materiale refolosibile.  

Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.  Comerţ şi alimentaţie 

publică practicate prin vitrine / ferestre.  

Garaje în clădiri provizorii amplasate în interiorul parcelelor.  

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.  

Constructii provizorii de orice natură.  

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.  

  

SECŢIUNEA 2. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  

  4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI   

   Parcelele se vor considera construibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

(a) vor avea front la stradă  
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(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 30 m  

(c) adâncimea va fi mai mare sau egală cu frontul la stradă  

(d) suprafața va fi mai mare sau egală cu 900 mp  

(e) vor avea formă regulată  

  

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

  Retragerea de la aliniament va fi de minimum 5 m. Prin PUZ de urbanizare se vor stabili regulile de aliniere şi 

dimensiunea retragerii pentru fiecare situație în parte.  

Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.  

  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

  Retragerea clădirilor faţă de limitele laterale ale parcelei va fi mai mare sau cel mult egală cu 4,5 m.  

  Retragerea clădirilor faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din 

înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. Este admisă 

retragerea în trepte, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau atic intermediar a regulii de retragere menționate mai sus.  

  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

In cazul coexistenței pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o distanţă 

minimă egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri 

transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).  

  

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, în mod 

direct. Se vor prevedea accese pietonale și carosabile pentru personal şi vizitatori, pentru colectarea deșeurilor menajere şi 

pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizației 

de construire, eliberate de administratorul acestora.  

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

   

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

  Staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei, în garaje subterane.  

Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje / garaje, garaje colective) pe terenuri 

aflate în coproprietate cu ceilalți deținători de imobile din zonă, situate la distanțe de maximum 150 m de cel mai îndepărtat 

imobil deservit.  

 Se admite staționarea / parcarea autovehiculelor în incintele clădirilor, cu condiția asigurării distanței de minimum 

5 m de la cel mai apropiat parcaj la limitele laterale şi posterioare de proprietate, în cazul în care vecinătățile au funcțiune 

rezidențială şi de minimum 3 m în cazul în care acestea au alte funcțiuni. Pentru vizitatori pot fi amenajate locuri de parcare 

în zona de retragere faţă de aliniament, cu condiţia asigurării distanţei de minimum 3 m de la platformele de parcare la limitele 

laterale de proprietate, la aliniament şi clădiri. Suprafeţele reglementate ca spaţii verzi la punctul 13. Spaţii libere şi spaţii 

plantate nu pot fi diminuate pentru amenajarea de spaţii de parcare.  

Pe străzile de acces local se vor organiza suplimentar parcaje în lung, pentru folosinţă publică.  

   Necesarul de parcaje: conform Anexei 2  

Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele / imobil, necesarul de parcaje va fi determinat 

prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.  

 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

   Înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 10 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 15 m, respectiv un 

regim de înălțime de (1-3S)+P+1+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 2,4 m.  

Se admit nivele parțiale (suspante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată.  
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  11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, 

caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.  

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicție 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 

pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  

 Pentru a determina un imagine urbană unitară prin PUZ de Urbanizare se va reglementa în mod detaliat aspectul 

exterior al clădirilor în ceea ce priveşte volumetria, plastica arhitecturală, materialele de finisaj ale fațadelor, culorile etc.  

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

regulament.  

  

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

 Autorizarea executării construcțiilor 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 prin PUZ.  

 Toate construcțiile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare edificate, disponibile şi 

funcționale.  

 Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.  

 Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri / împrejmuiri.  

 Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).  

 Fiecare parcelă va dispune de un spațiu integrat în clădire destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil direct 

sau indirect din spațiul public. Alternativ, se pot prevedea puncte de colectare a deșeurilor comune pentru mai multe clădiri, 

organizate în edicule independente, caz în care distanta de la acestea până la cea mai îndepărtată clădire deservită va fi de 

maximum 75 m. Distanta până la cea mai apropiată fereastră va fi de minimum 15 m.  

 

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

  Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafaţa totală şi 

vor uprinde 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 / spațiu public şi clădirile retrase de la alin imanent (grădina de fațadă), 

minim 50% din suprafețe vor fi organizate ca spatii verzi.  

 Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru 

siguranța persoanelor sau a bunurilor sau împiedică realizarea construcțiilor.  

  

14. ÎMPREJMUIRI  

Imprejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, 

realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. 

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.  

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

 Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.  Tratamentul arhitectural al 

împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.  

 SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI   

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) ȘI COEFICIENT MAXIM DE 

UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

Pentru parcelele comune POT maxim = 50%  

 CUT maxim = 2,0 

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin dublă faţă de necesarul 

stabilit la punctul 9:  POT maxim = 60%  

 CUT maxim = 3,0  
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SUBZONA SZV1 – ZONA VERDE –  SCUARURI, GRĂDINI, 

PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT  

  
Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.  

   

  
 Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu 

poate fi schimbată prin PUZ.  

 Pentru intervenţii ce vizează restructurarea acestui tip de spaţii se vor elabora un plan director (masterplan) şi un 

PUD.  Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizată în prealabil de către CTATU.  Autorizarea lucrărilor de reabilitare 

se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu sunt acceptate derogări. Teritoriul de studiu al PUD este zona verde 

în cauză în integralitatea sa. Amenajarea zonelor verzi se va realiza pe baza autorizațiilor de construire. 

 Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi etc).  

 Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea construcţiilor, amenajărilor, 

plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.  

 

  
 Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la 

prezentul Regulament.  

    

 1. UTILIZĂRI 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  

  

Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu 

necesităţile actuale.  

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

  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.  

  Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de asemenea din 

categoria activităților admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente.  

  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.  

  

 3. UTILIZĂRI 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.  

 

 

 

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI     

  A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE     

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ   
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  

  4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI  

  Se conservă structura cadastrală existentă.  

Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor verzi, caz în care, pentru conservarea coerenței de ansamblu se vor 

elabora un plan director (master plan) şi un PUZ.  

  

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

  

 Se va stabili, după caz, prin PUD.  

  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

  
 Se va stabili, după caz, prin PUD.  

  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

  

 Se va stabili, după caz, prin PUD.  

  
 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

  Se vor conserva, de regulă, accesele actuale, rețeaua existentă de alei, pofilele transversale și tipul de îmbrăcăminte 

ale acestora, ca parte esențială a imaginii urbane și a compoziției.  

 Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi PUD, modificări ale tramei în scopul integrării acesteia în 

sistemul general urban al traseelor pietonale şi velo, cu condiția conservării compoziției de ansamblu.  

 Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de administratorul 

acestora.  

 Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi 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.  

  

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa în vecinătatea 

zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.  Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 

2 la prezentul regulament.  

  

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 9 m şi respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale 

(supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată.  

  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

  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.  

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

regulament.   
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

   Zona e echipată edilitar complet.  

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare 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).  

 

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

   Se conservă, de regulă, actuala structură a spaţiilor verzi, a sistemului de alei şi platforme.  Intervenţii importante 

asupra spaţiilor verzi şi a sistemului de alei şi platforme se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice şi peisagere, în 

contextul conservării caracterelor specifice, pe baza unui PUD.  

 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 este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru 

siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.  

  

14. ÎMPREJMUIRI 

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.  

  

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI   

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) ȘI COEFICIENT MAXIM DE 

UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)  

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 întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.  

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)  

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 întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.  

  

  

  

  

  
 




