
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

DISPOZIŢII GENERALE.

Prezentul regulament reprezintă un instrument ajutător preliminar în vederea elaborării

documentaţiilor necesare construirii în viitor în zona studiată.

Regulamentul  stipulează zonificarea funcţională,  condiţiile  de ocupare  a terenurilor,

alinieri,  accese,  regim  de  înălţime,  indicatori  de  ocupare  a  terenurilor.  De  asemenea

precizează priorităţile la nivelul organizării arhitectural-urbanistice şi a rezolvării circulaţiei.

Zona studiata in  urma procesului  de urbanizare se va  incadra in  U.T.R. Liu*  -

Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban , doua subzone verzi

reglementate in  S_Va –  Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat, o

subzona  destinata  serviciilor  publice  reglementata  in  Is_A - Zonă  de  instituţii  şi  servicii

publice şi de interes public constituite în ansambluri independente.

Suprafaţa totala: 23334mp.

Amplasamentul  este  situat  în  sud-estul  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sudul-estul

cartierului Gheorgheni si la est fata de colonia Becas si fata de cartierul Buna Ziua. Terenul

studiat este in intravilanului municipiului Cluj-Napoca, are o suprafaţă totală de 23334 m2 si

are  o  formă  relativ  regulată  şi  este  accesibil  din  strada  Borhanciului.  Zona  studiata  se

invecineaza la sud cu o proprietati private grevata de servitute de utilitate publica aferenta

profilului de 18m latime propusa in PUG, la nord si vest cu proprietati private, la est cu o

strada perpendiculara pe str. Borhanciului.

În prezent zona studiată este liberă de construcţii şi neamenajată.

 Întocmit,

      Arh. Sorin Scripcariu
   

Arh. Răzvan Coca
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A. REGULAMENT PENTRU U.T.R. Liu*  -  Locuinţe cu regim redus de înălţime
dipuse pe un parcelar de tip urban propus prin PUZ. 

1. UTILIZĂRI ADMISE 
 

Locuinţe individuale (locuinţe unifamiliale de divese tipuri – izolate, cuplate, înşiruite,
covor – grupate tipologic în teritoriu )  locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două
unităţi locative pe parcela. (unitati locative suprapuse sau alipite)  şi anexele acestora: garaje,
filigorii,  împrejmuiri,  platforme  carosabile  şi  pietonale,  amenajări  exterioare,  piscine.    şi
anexele acestora: garaje,  filigorii,  împrejmuiri,  platforme carosabile şi  pietonale, amenajări
exterioare, piscine.

Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative 

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  (servicii  de  proximitate),  conform  Anexei  1  a  Planului
Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 493/22.12.2014, 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 a  Planului Urbanistic
General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 493/22.12.2014, prestate de proprietari /
ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii: 

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

locuirii pe parcelele vecine 
(e) 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 
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Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii: 
(a) să nu includă alimentaţie publică;
(b) să se obţină acordul vecinilor directi

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

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, 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 de 14m
(c) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp 
(d) să aibă formă regulată in inteles urban
Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate

parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei. 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

 Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3m aliniamentul propus prin PUZ, se recomanda
alinierea cladirilor la 5m de aliniament. 

 Pentru parcelele de colţ, retragerea minima se va realiza faţă de ambele aliniamente.
 Garajele se vor retrage cu minimum 5-6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea

în faţă a unui autoturism. 

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Pentru toate parcelele propuse prin P.U.Z.:
  Clădirile  se  vor  retrage  în  mod  obligatoriu  de  la  limitele  laterale  cu  o  distanţă  

minimă de 3 m. 

Pentru toate situaţiile:
 (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 6 m,
exceptie facand parcelele de colt care se vor retrage 3m fata de toate laturile.
 (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 5-6 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  30  m,  cu  excepţia  ediculelor  cu  caracter  provizoriu  ce
contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc)
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7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

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. 

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces la drumurile
publice. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil pt
fiecare unitate locativa propusa pe parcela. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum
3.5 m. Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea
învelitorilor permeabile. 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

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: 

Minimum un loc de parcare pentru AU(servicii) mai mica de 100mp 
 

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 

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

Înălţimea maximă admisă a  clădirilor,  măsurată  la  cornişa  superioară  sau la  aticul
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor,  măsurată la coama acoperişului  sau la aticul
nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 15 m.

Înălţimea  maximă a  cladirilor exprimă  în  metri  şi  număr  de  niveluri  convenţionale
înălţimea  maximă  admisă  în  planul  faţadei,  măsurată  între  teren  (în  situaţia  anterioară
lucrărilor de terasament) şi cornişe sau la aticul ultimului nivel neretras.             

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
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Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora sau caracterului zonei.

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

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. 
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante

egale şi constante ce nu vor depăşi 60o , sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. 
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zona urbana. 
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită

pentru  acoperişe  înclinate,  tencuieli  pentru  faţade,  placaje  din  piatră  sau tencuieli  pentru
socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul. 

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

La  clădirile  existente  se  interzice  eliminarea  decoraţiilor  specifice  (ancadramente,
cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, tâmplării împrejmuiri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării
termice.  In  cazul  restructurării/extinderii  aceste  elemente  se  vor  îngloba,  de  regulă,  în
conceptul general. 

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate
cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara
domeniului public.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR 

Toate  utilităţile  se  vor  asigura  prin  racordare  la  reţelele  edilitare  publice,  zona
beneficiind de echipare completă. 

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 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII 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. 

 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 

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

Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă
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de 80 cm şi o parte semi 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 2,35 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. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

P.O.T. maxim = 35%

 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. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

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) 

C.U.T. Maxim = 0.9
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B. REGULAMENT PENTRU Is_A - Zonă de instituţii şi servicii publice şi de
interes public constituite în ansambluri independente 

1. UTILIZĂRI ADMISE 

Instituţii şi servicii publice sau de interes public – funcţiuni educationale, funcţiuni ce 
includ servicii recreationale, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială,  funcţiuni ce includ 
servicii ingrijire a varstnicilor, functiuni ce include activitati economice de tip tertiar: 
administrative-birouri cu acces public si activitati comerciale cu maximum 50% din ADC 
cladirii destinata serviciilor publice. 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

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. 

Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă
parte de asemenea din categoria instituţiilor şi serviciilor publice sau de interes public şi să fie
compatibile cu clădirile existente. 

Garaje / parcaje pentru personal şi vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în
părţi / corpuri de clădiri, cu următoarele condiţii: 

(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul  parcelei cu
minimum 8 (3)m, sau să fie amplasate în interiorul  parcelei,  în spatele unui  tract  dedicat
funcţiunii de bază) 

(b)  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 

(c) activitati  comerciale cu maximum 50% din ADC a  cladirii destinata instituţiilor şi
serviciilor publice sau de interes public

3. UTILIZĂRI INTERZISE 

Conversia funcţională a ansamblurilor /  imobilelor pentru orice altă utilizare, înafara
celor din categoria instituţiilor publice sau de interes public. Garaje în clădiri provizorii sau
permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.  

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

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Este  în  principiu  admisibilă  comasarea  cu  parcele  învecinate  pentru  extinderea
instituţiilor  şi  seviciilor  existente,  caz  în  care  acestea  vor  fi  incluse  în  prezentul  UTR  /
subzonă. 
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5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

 Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3m aliniamentul propus prin PUZ, se recomanda 
alinierea cladirilor la 5m de aliniament. 
 Pentru parcelele de colţ, retragerea minima se va realiza faţă de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Pentru toate situaţiile:
  (a) Clădirile se vor  retrage în  mod obligatoriu  de la limitele  laterale cu o distanţă  

minimă de 3 m. 
(b)  Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 6
m, exceptie facand parcelele de colt care se vor retrage 3m fata de toate laturile.
(c) toate construcţiile de pe parcela în înţeles urban se vor amplasa în fâşia adiacentă

aliniamentului cu adâncimea de 35 m

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Nu este cazul 

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

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. 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul  de  parcaje  va  fi  dimensionat  conform   Anexei  2  a  Planului  Urbanistic
General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 493/22.12.2014. 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 în curţile clădirilor este admisă doar în cazul în care acestea au exclusiv
rolul de curte de serviciu sau sunt folosite temporar pe durata aprovizionarii. 

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Inălţimea  clădirilor  va  fi  determinată  în  funcţie  de  context,  în  plus  aplicându-se
cumulativ următoarele criterii: 

(a) înălţimea maximă la cornişă sau aticul superior al etajului retras nu va depăşi 16 m
şi respectiv P+2E+R(M). 

(b) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la
cornişă reglementată. 

Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii:
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 (D)+P+2E,  S+P+2E,  (S)+P+1+M,  (S)+P+1+R,(D)+P+1+M,  (D)+P+1+R  (semnificaţiile
prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).+

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora.

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.

Clădiri / corpuri noi 
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se

interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 
Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu

coerent şi unitar. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane,
bow-window-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca
acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o
treime din lungimea frontului clădirii. 

Clădirile se vor acoperi cu terase sau şarpante, funcţie de nevoile de armonizare cu
cadrul construit adiacent. In cazul acoperirii cu şarpante, acestea vor avea forme simple, în
două sau patru ape, cu pante egale şi constante cu înclinaţia cuprinsă între 35o şi 60o ,
funcţie  de  contextul  local.  Nu  se  admit  lucarne,  acestea  nefiind  specifice  zonei,  pentru
luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi  de tip
urban.

Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră  – tencuieli
lise, zidării din cărămidă aparentă pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi
alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit. 

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

Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în
Anexa  3   a  Planului  Urbanistic  General  al  Municipiului  Cluj-Napoca aprobat cu  HCL
493/22.12.2014.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. 
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri. 

 Fiecare imobil va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire)
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public 
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13.SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,60 m înălţime şi vor fi de tip
opac.

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

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

pentru ansambluri sau pentru parcelele comune: 
POT maxim = 45% 

pentru parcelele de colţ: 
POT maxim = 65% 

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. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv,
fără a depăşi 

pentru ansambluri sau parcelele comune: 
CUT maxim =1.5
pentru parcelele de colţ 
CUT maxim =1.8

Pagina 10 din 12



C. REGULAMENT PENTRU S_Va - Agrement și sport cu acces public nelimitat,  
     amplasat adiacent altor zone verzi, precum cele de tip Ve

I. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 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  joacă,  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. 

ARTICOLUL 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

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  activităţilor  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. 

ARTICOLUL 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. 

ARTICOLUL 4. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

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. 
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ARTICOLUL 5. STAȚIONAREA 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. 

ARTICOLUL 6. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR 
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. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV

etc).  

ARTICOLUL 7. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE 
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. 

ARTICOLUL 8. ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi  realizate prin
dispunerea perimetrală a unor garduri vii. 

Împrejmuirile  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. 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

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. 

II. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
 

ARTICOLUL 9. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

C.U.T. 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. 
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