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I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul  Local  de  Urbanism  (RLU)  aferent  Planului  Urbanistic  Zonal  este  o
documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul
de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor, pe întreg teritoriul ce
face obiectul PUZ.

Odată aprobat, împreuna cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al
administrației publice locale.

2. Baza legală a elaborării

La baza elaborării RLU, aferent PUZ, stau:
- Regulamentul  General  de  Urbanism aprobat  prin  HG nr.  525/1996  și  Ghidul  de
aplicare RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT. nr. 21/N/10.04.2000;
- Reglementările  cuprinse  în  PUG  municipiul  Cluj-Napoca  –  județul  Cluj  și  în
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG municipiul Cluj-Napoca, pentru zona ce face
obiectul PUZ;
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și
modificările ulterioare.

3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplica terenul care face obiectul  PUZ, delimitat  în planșa de
reglementări urbanistice pentru PUZ Calea Moților – Calea Mănăștur – Str. Uzinei Electrice –
Str. Mărginașă, după cum urmează:

 Strada Splaiul Independenței, Strada Ilie Măcelaru și limitele posterioare ale
parcelelor de pe frontul nordic al arterelor Calea Mănăștur și Calea Moților  - la
Nord.

 Intersecția Calea Moților – Strada Clinicilor și limitele posterioare ale parcelelor de
pe frontul estic al Străzii Uzinei Electrice, respectiv al Străzii Mărginașa - la Est.
 Limitele posterioare ale parcelelor de pe frontul sudic al arterelor Calea Mănăștur
și Calea Moților și intersecția Strada Mărginașă – Strada B.P. Hasdeu - la Sud.
 intersecția  Calea  Mănăștur  –  Strada  Câmpului,  Strada  Sunătoarei  și  limitele
posterioare ale parcelelor de pe frontul vestic al Străzii Uzinei Electrice - la Vest.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4.  Reguli  cu  privire  la  păstrarea  integrității  mediului  și  protejarea  patrimoniului
natural și construit

Orice intervenție în zona reglementată prin prezentul Regulament Local de Urbanism va
avea în vedere respectarea legislației din domeniul protecției mediului și din domeniul
spațiilor verzi.
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5. Reguli  cu  privire  la  siguranța  construcțiilor  și  la  apărarea  interesului
public

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea indicilor maximi admisibili POT
şi  CUT  stabiliţi  prin  documentaţiile  de  urbanism  în  vigoare.  Se  va  avea  în  vedere
asigurarea  retragerilor  minime  necesare  accesului  echipajelor  de  intervenție.  De
asemenea, se va avea în vedere amenajarea spațiilor libere minerale și plantate.

6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Retragerile minime propuse sunt umătoarele:
- Retragere minimă față de aliniament: amplasare pe aliniament sau cu retragere,
funcție de caracteristicile străzii respective.
- Retragere minimă față de limitele laterale și posterioare – conform reglementărilor
detaliate în prezentul Regulament Local de Urbanism.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Orice  parcelă  trebuie  să  aibă  un  acces  carosabil  de  minim 3.0  m lățime pentru  a  fi
construibilă.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Este obligatorie racordarea noilor construcții la infrastructura tehnico-edilitară existentă:
rețea electrică, apă, canalizare, gaze naturale.

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Dacă reglementările la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă, a zonelor şi subzonelor
funcţionale din prezentul regulament nu prevăd altfel, se consideră construibile numai
parcelele care respectă cumulativ următoarele condiţii:

 au front la stradă.

 front la stradă de minimum 5 m pentru clădiri  înşiruite, minimum 12 m
pentru clădiri cuplate şi minimum 15 m pentru clădiri izolate.

 adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

 suprafaţa parcelei de minimum 150 mp pentru clădiri  înşiruite, minimum
300 mp pentru clădiri  cuplate şi  de minimum 360 mp pentru clădiri  amplasate
izolat.

 unghiul format de frontul parcelei la stradă cu fiecare din limitele laterale
ale parcelei să fie de 90 de grade. Fac excepţie parcelele de colţ, în situaţiile în
care unghiul  dintre  străzi  este  altul  decât  90  de grade  şi  situaţiile  eistente în
zonele constituite.
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Dacă o parcelă nu îndeplineşte condiţiile de construibilitate menționate mai sus, aceasta
se poate considera construbilă numai dacă respectă cumulativ următoarele condiţii:

 parcela  e  rezultată  dintr-o  operaţiune  cadastrală  anterioară  aprobării
prezentului regulament.

 parcela nu se află într-o zonă de urbanizare sau nu are destinaţia teren
agricol, conform PUG.

 pentru parcelă se va întocmi şi aproba conform legii, un Plan Urbanistic de
Detaliu.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

Împrejmuirile vor fi transparente pe stradă (soclu opac de 0,80 m). Spre spațiul public
(stradă, scuar), spațiile verzi vor fi amenajate ca grădini de fațadă decorative. Spațiile
verzi amenajate vor fi plantate cu minim 1 arbore / 100 mp.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone și subzone funcționale

Pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, în zona ce face obiectul PUZ s-au identificat / au
fost propuse următoarele tipuri de zone funcţionale:

L - Zona de locuire
 UTR Lc_A - Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de 1990

 UTR Lip – Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip
periferic

Rr - Parcelar riveran arterelor de circulație, destinat restructurării
 UTR  Rr_M1 -  Parcelar  riveran  arterelor  de  circulație,  destinat
restructurării. Zonă mixtă cu regim de construire închis

 UTR Rr_M1* - Parcelar riveran arterelor de circulație – Calea Mănăștur

ZCP - Zone construite protejate
 UTR ZCP_Is_A -  Zonă de instituții  și servicii  publice și  de interes public
constituite în ansambluri independente

 UTR  ZCP_M1 -  Zonă  mixtă  cu  regim  de  construire  închis,  adiacentă
principalelor artere de trafic

 UTR ZCP_RM* - Zonă mixtă restructurată în urma străpungerilor realizate
pentru dezvoltarea arterelor principale

 UTR  ZCP_M2 -  Zonă  mixtă  cu  regim  de  construire  închis,  adiacentă
arterelor de importanță locală

 UTR ZCP_RiM* -  Zonă mixtă  rezultată  în  urma restructurării  zonelor  cu
caracter industrial.

5



 FIP Consulting                                                                                        
               Linking Opportunities®

 ZCP_Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau coridor cu rol ecologic

V - Zonă verde
 UTR Va - Zonă verde - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

Is - Zone de instituții și servicii publice și de interes public
 UTR  Is_A -  Zonă  de  instituții  și  servicii  publice  și  de  interes  public
constituite în ansambluri independente
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR ȘI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

L – Zona de locuire

UTR Lc_A – Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de anul 1990.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

Locuințe colective și dotări în clădiri existente.

S_L –  Subzonă  de  locuinţe  cu  regim  redus  de  înălţime  dispuse  pe  parcele  izolate  în
interiorul ansamblurilor de locuinţe colective – cu interdicţie definitivă de construire Se
conservă utilizarea actuală, numai în spaţiile/construcţiile existente. Sunt admise lucrări
de întreţinere curentă a construcţiilor şi amenajărilor, modificări interioare și exterioare,
reparații, fără amplificarea volumelor existente.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Funcţiuni terţiare – comerţ alimentar şi nealimentar, servicii de interes şi cu acces public,
servicii  profesionale, servicii  manufacturiere, servicii  medicale ambulatorii, alimentatie
publica – conform Anexei 1 la RLU – PUG Municipiul Cluj-Napoca, cu condiţia amplasării
acestora exclusiv în spaţii destinate acestora prin proiectul iniţial la parterul clădirilor de
locuinţe (blocuri cu parter comercial).
Pentru clădiri independente cu alta destinație decât cea de locuire (ex. centrala termica
de cartier), se admite conversia funcționala potrivit funcțiunilor terțiare enumerate mai
sus.  Schimbarea funcțiunii  se poate face doar în spațiile  existente comerciale  (parter,
mezanin  sau  etaj)  din  proiectul  inițial  pe  funcțiunile  admise  precizate,  inclusiv  în
alimentație publică. Schimbarea de destinație se poate realiza în integralitate.

Funcţiuni terţiare – comerţ alimentar şi nealimentar, servicii de interes şi cu acces public,
servicii  profesionale, servicii  manufacturiere, servicii  medicale ambulatorii, alimentatie
publica – conform Anexei 1 la RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca - în spaţii rezultate din
conversia  funcţională  a  locuinţelor  de  la  parterul  clădirilor  de locuit  existente  sau în
clădiri dedicate noi cu ADC de maximum 1.500 mp, cu următoarele condiţii: 
(a) să fie amplasate prin P.U.Z. de regenerare urbană, numai adiacent principalelor artere
de trafic (până la nivel de colectoare) sau unor spaţii  publice / trasee (pietonale) de
interes. 
(b) atât accesul publicului, cât şi accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea
deşeurilor  etc)  să  se  facă  direct  din  spaţiul  public  şi  să  fie  separate  de  accesele
locuinţelor. 
(c)  să nu afecteze în nici  un fel  spaţiile  exterioare din  interiorul  cvartalelor,  ce  sunt
destinate  exclusiv  rezidenţilor  –  să  nu  existe  accese  înspre  aceste  spaţii.  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. 

Prin excepție, în apartamentele cu destinație locuință sunt admise activități de tip servicii
profesionale sau manufacturiere prestate de proprietari / ocupanți , fără ca acest lucru sa
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implice o conversie funcțională a apartamentelor, cu următoarele condiții: 
(a) să se desfășoare în apartamentul în cauză, în paralel cu funcțiunea de locuire; 
(b) suprafața utilă ocupată de aceasta să nu depășască 30 mp; 
(c) să implice maxim 3 persoane; 
(d) să aibă acces public limitat (ocazional); 
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; 
(f) activitatea (inclusiv depozitare) să se desfășoare numai în interiorul locuinței.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / 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 gros. 
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. 
Garaje individuale în clădiri provizorii sau permanente independente. 
Constructii provizorii de orice natură. Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada
dinspre spaţiul public a imobilelor. 
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare
are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. E interzisă construirea de clădiri
de locuit noi şi realizarea de noi locuinţe prin extinderea/etajarea /mansardarea clădirilor
existente.  Sunt  interzise lucrări  de terasament  şi  sistematizare verticală  de natură  să
afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

S_L –  Subzona  de  locuinţe  cu  regim  redus  de  înălţime  dispuse  pe  parcele  izolate  în
interiorul ansamblurilor de locuinţe colective – cu interdicţie definitivă de construire. Se
interzice  extinderea,  etajarea,  mansardarea  cu  schimbarea  geometriei  acoperişului,
reconstruirea sau înlocuirea clădirilor existente.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE
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Pentru clădiri noi - în conformitate cu reglementările P.U.Z. de regenerare urbană.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea autovehiculelor se va organiza în cadrul P.U.Z. de regenerare urbană: 
(a) în pachete de parcaje amplasate la sol;
(b) în clădiri pentru parcaje/garaje colective sub şi supraterane, pe unul sau mai multe
niveluri; 
(c) la subsolul/demisolul clădirilor noi cu altă destinaţie; 
(d)  în  lungul  arterelor  secundare  de  circulaţie  pentru  staţionări  de  durată  limitată  şi
vizitatori. Parcajele/garajele se vor amplasa la distanţe de maximum 150 m faţă de cea
mai  îndepărtată  locuinţă  deservită.  In  cazul  amplasării  pachetelor  de  parcaje  la  sol
distanţa de la acestea până la cea mai apropiată fereastră a unui spaţiu de locuit va fi de
minimum 5 m. Se interzice parcarea la sol a autoturismelor în interiorul cvartalelor, în
spatele clădirilor de locuit. 

Necesarul de parcaje: Locuinţe: se va determina prin anchetă directă sau alte mijloace în
cadrul P.U.Z. de regenerare urbană. 
Alte activităţi: - conform Anexei 2 – RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Pentru clădirile noi cu alte destinaţii decât locuirea înălţimea acestora se va stabili prin
P.U.Z de regenerare urbană. De regulă înălţimea maximă nu va depăşi 2 nivele supraterane
(P, P+1) şi respectiv 8 m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării  construcţiilor  este permisă  numai  dacă aspectul  lor  exterior  nu
contravine  funcţiunii  acestora,  caracterului  zonei.  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 noi 
Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului.
Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria
va fi  echilibrată,  specifică  programului  arhitectural.  Acoperirile  vor  fi  de tip  plat  sau
terasă. Raportul plin-gol va fi cel specific programului. Culorile vor fi pastelate, deschise,
apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la
toate elementele construcţiei.

Intervenţii asupra clădirilor existente: 
Reabilitarea  termică  a  faţadelor,  implicând  anveloparea  termoizolantă,  înlocuirea
tâmplăriei etc, se va face în mod obligatoriu unitar pe toată clădirea, numai pe bază de
proiecte tehnice de specialitate, cu conservarea strictă a expresiei arhitecturale acolo
unde  aceasta  este  considerată  valoroasă.  În  cazul  schimbării  expresiei  arhitecturale  a
clădirilor,  aceasta  se  va  face  unitar  pe  tot  ansamblul,  devenind  un  element  de
specificitate a acestuia. Orice intervenţii privind restructurarea, extinderea, modificarea
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etc. parţială a unei clădiri se vor integra şi subordona imaginii arhitecturale de ansamblu a
acestuia.
Pe clădirile de locuit existente, în zona intrărilor, serviciile profesionale ale ocupanţilor
vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre căile de circulaţie carosabilă sau pietonală.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri. Se interzice dispunerea
aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Pentru clădirile noi se va dispune de un spaţiu integrat în construcţie destinat colectării
deşeurilor  menajere,  accesibil  din  spaţiul  public.  Punctele  de  colectare  a  deşeurilor
comune pentru mai multe clădiri, se vor organiza / reorganiza în edicule independente,
astfel încât distanţa de la acestea până la cea mai îndepărtată clădire deservită va fi de
maximum 75 m. Distanţa până la cea mai apropiată fereastră va fi de minimum 15 m.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
 
Pe ansamblul teritoriului rezidenţial, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa 
minimum 40% 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 împiedica realizarea
construcţiilor. În interiorul cvartalelor / între clădirile de locuit, spaţiul neconstruit va fi 
utilizat pentru amenajarea de spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru 
sport, odihnă etc. Eventuale parcaje vor fi dispuse (subteran, semiîngropat) astfel încât 
acoperişul acestora să fie integrat la nivelul solului pe minimum două laturi şi să fie 
destinat folosinţelor anterior menţionate.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Se vor împrejmui doar imobilele dedicate unor activităţi ce în mod natural au nevoie de
acest tip de protecţie – grădiniţe, şcoli, licee, instituţii medicale, administrative etc, în
general părţi ale subzonelor cuprinse în interiorul teritoriului rezidenţial. În acest caz, la
limita proprietăţii se vor dispune în mod obligatoriu garduri vii.

Împrejmuirile 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  fi  dublate  de  garduri  vii.  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 III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T.  maxim  va  fi  cel  reglementat  prin  RGU  sau  norme  specifice  pentru  programul
arhitectural respectiv, fără a depăşi:

pentru parcelele comune:
P.O.T. maxim = 60%

pentru parcelele de colţ: 
P.O.T. maxim = 75% 

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)

C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural
respectiv, fără a depăşi

pentru parcelele comune: 
C.U.T. maxim = 1,2

pentru parcelele de colţ: 
C.U.T. maxim = 1,5 

Această  reglementare  se  va  aplica  şi  în  cazul  extinderii,  al  supraetajării  clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
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UTR Lip – Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip
periferic.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI 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 pe parcela. (unitati
locative suprapuse sau alipite).  Alternativ,  pe o  parcelă se pot amplasa doua locuințe
individuale în regim izolat, dacă parcela are cel puțin 700mp, caz în care se va elabora
P.U.D.

ARTICOLUL 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 la RLU PUG Municipiul
Cluj-Napoca, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: 
a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei; 
b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii ; 
c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe
parcelele vecine ; 
d) 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.

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 RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca, prestate de proprietari / ocupanţi
numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
(a) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
(b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii
pe parcelele vecine;
(c)  pentru activităţi  ce  nu se conformează prevederii  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 P.U.D. 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; 
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(c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni.

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

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, 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 6 m în cazul în care pe

parcelele învecinate acesta e de de maximum 10 m, respectiv mai mare sau egală
cu 10 m în cazul în care pe parcelele învecinate acesta depăşeşte 10 m; 

(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă; 
(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 300 mp;

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile
enumerate mai sus, se va elabora un P.U.D., 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. În cazul parcelelor existente la data intrării
în  vigoare  a  P.U.G,  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 specifice zonei.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

În  situaţiile  în  care  există  alinieri  unitare  (aceeaşi  retragere  faţă  de  aliniament  sau
construcţia în 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,
respectiv se vor amplasa în aliniament, ca şi clădirile alăturate.
În  situaţiile  cu  alinieri  variabile,  clădirile  se  vor  retrage  cu  cel  puţin  3  m  faţă  de
aliniament cu respectarea obiceiului locului.
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 CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 10 m: 
(a) Pe baza unei convenţii de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini,
clădirile se vor alipi, de regulă, la ambele limite laterale ale parcelei, pe o adâncime de
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maximum 25 m, măsurată de la aliniament (se va închide frontul). 
(b) În cazul în care o asemenea convenţie nu poate fi încheiată, clădirile se vor retrage de
la limita / limitele laterale de proprietate conform reglementării de la punctul următor. 
(c) În cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeaşi
regulă,  porţiunea  de  construcţie  ce  depăşeşte  adâncimea  reglementată  putând  fi
menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime. 
(d) În cazul mansardării unor clădiri existente intervenţia se va realiza în mod obligatoriu
în geometria acoperişului actual. 

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m: 
(a) În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va
depăşi  lungimea  de  25  m,  măsurată  de  la  aliniament.  Nu  vor  fi  luate  în  considerare
calcanele  construcţiilor  anexe  şi/sau  provizorii  de  pe  parcelele  vecine.  Se  admite
construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenţii
de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. 
(b) Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan
existent cu o distanţă minimă de 3 m. În cazul existenţei calcanelor pe ambele laturi ale
parcelei, se va închide frontul. 
(c) 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 planul de situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de
proprietate,  aceasta se poate aplica  numai  pe una din  laturi,  cu condiţia  ca  imobilul
învecinat să nu aibă încăperile  principale  orientate spre limita în  cauză.  În  acest  caz
înălţimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt 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 cu 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. 
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 CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI 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.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI 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
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P.U.G, se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. De
regulă, pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil.
Accesul carosabil va avea lăţimea de minimum 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.

ARTICOLUL 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, manufacturiere sau de
mică producţie: un loc de parcare, recomandabil încorporat în volumul clădirii principale
sau într-un garaj.

Servicii cu acces public (servicii de proximitate): un loc 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. În aceste cazuri se va elabora un P.U.D. 

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private - parcaje
pentru personal: minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

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 CLĂDIRILOR

Autorizarea executării  construcţiilor  este permisă  numai  dacă aspectul  lor  exterior  nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi
peisajului urban.
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Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior,
intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate
ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului
(locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. Acoperişurile cu şarpantă vor
avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi
60o , sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi apropiat de cel
predominant în zonă.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită
pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru
socluri  şi  alte  elemente arhitecturale.  Pentru tâmplării  (uşi  şi  ferestre)  se  recomandă
lemnul. Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.

Se  interzice  folosirea  culorilor  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. În 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 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara
domeniului public.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

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.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII 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 împiedica realizarea
construcţiilor.
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ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

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

Împrejmuirile 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.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Locuinţe, alte utilizări admise: P.O.T. maxim = 35%

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private: P.O.T. 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

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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Rr - Parcelar riveran arterelor de circulație, destinat restructurării

UTR  Rr_M1  –  Parcelar  riveran  principalelor  artere  de  trafic,  destinat
restructurării – Zonă mixtă cu regim de construire închis.
UTR Rr_M1* - Parcelar riveran arterelor de circulație - Calea Mănăștur

Pentru UTR Rr_M1* sunt valabile aceleași prevederi ca pentru Rr_M1, cu excepția
articolelor la care sunt menționate, explicit, alte reglementări.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

Structură  funcţională  mixtă  incluzând  locuire  colectivă,  activităţi  administrative,  de
administrarea  afacerilor,  financiar-bancare,  terţiare,  culturale,  de  învăţământ,  de
sănătate, de turism etc. Spre spaţiile publice, spaţiile de locuit vor putea fi amplasate
doar la etajele imobilelor. Prezenţa locuirii nu este obligatorie. La imobilele noi, parterele
spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

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

Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: 
(a)să  nu  ocupe  frontul  spre  spaţiul  public  (să  fie  amplasate  în  interiorul  parcelei,  în
spatele unui tract dedicat altor funcţiuni); 
(b)accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie
redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi/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 gros; 
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  sau  permanente  independente  amplasate  în  interiorul
parcelelor; 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul
public; 
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale; 
Locuire de tip individual 
Constructii provizorii de orice natură. 
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor; 
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Reparaţia  capitală,  restructurarea,  amplificarea  (mansardarea,  etajarea,  extinderea  în
plan) în
orice  scop  a  clădirilor  provizorii  sau  parazitare  sau  a  celor  care  nu  se  încadrează  în
prevederile prezentului Regulament; 
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.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
(a)să aibă front la stradă, drum cu acces public; 
(b)lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m; 
(c)adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(d)suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp.

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile
enumerate la punctele  (b),  (c)  sau (d)  se va elabora un P.U.D,  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. 

Se admit operaţiuni de comasare a parcelelor, cu condiţia ca toate parcelele rezultate să
aibă front la stradă. 

Spaţiile libere din interiorul cvartalelor se vor utiliza numai pentru funcţiunea de locuire.
În acest scop se recomandă folosirea acestora în comun, prin introducerea şi extinderea
treptată a unui contract de curte comună.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se
va conserva, cu excepţia situaţiilor în care PUG prevede realinierea sau în care la limita
între  două  parcele  există  un  decalaj,  caz  în  care  se  va  proceda  la  o  corecţie  prin
retragerea  clădirii  mai  avansate  până  la  nivelul  colţurilor  parcelelor  adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală.

UTR Rr_M1*: se va impune o retragere față de aliniament de minim 3 m pentru noile
clădiri propuse, pentru a permite amenajarea unor grădini de fațadă (vezi articolul 13).
Stabilirea retragerii se va realiza în funcție de alinierea existentă pe parcelele vecine,
considerând noile clădiri realizate, cu regim de înălțime de cel puțin P+2E.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea  clădirilor  pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat  de  cadrul
construit  adiacent.  Principiul  constă  în  acoperirea  calcanelor  existente  şi  respectiv
contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe
limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.

Nu  vor  fi  luate  în  considerare  corpurile  de  clădire  parazitare  sau  cele  care  nu  se
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încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se
vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la
aliniament.

Se admite şi dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau
ambelor laturi, cu condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea
calcane, sau ca amplasarea să se facă central. În acest caz se vor aplica tipologii precum «
L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate conform
normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul
(imobilele)  vecin  dispune  de  o  curte  interioară,  pe  parcela  ce  face  obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata
celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita
de propietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m.

In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate se pot amplasa curţi de
lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea
nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.

Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local deschideri în frontul
străzii,  pe  fiecare din  cele  două  parcele  adiacente retragerile  faţă  de limita  laterală
comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în
interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu
65% din cea a parcelei. 

În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de limita posterioară
de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei
sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o distanţă minimă egală
cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în
retrageri  transversale  succesive,  cu  condiţia  îndeplinirii  la  orice  nivel  a  relaţiei
menţionate).

În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele
ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces
la  drumurile  publice,  direct  sau  prin  servitute.  Se  vor  prevedea  accese  pietonale  şi
carosabile de acces la garaje, conform normelor.
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De regula, o parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de
construire,  eliberate  de  administratorul  acestora.  Pentru  amenajările  curţilor  cu  rol
pietonal  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se  recomandă  utilizarea  învelitorilor
permeabile.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU – PUG Municipiul Cluj-
Napoca. 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 în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate,
dispuse  la  subsolul  /  demisolul  /  parterul  clădirilor.  Parcajele  amenajate  la  sol  vor
respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanţă minimă de 5 m faţă
de ferestrele camerelor de locuit.

Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în afara fâşiei de
teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcţiilor (40 m).

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la înălţimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O
variaţie de 0,50 m este admisibilă.

În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: 
(a) pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 22 m, iar înălţimea
totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R.
Ultimul nivel admis va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m; 
(b) pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi
25 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, espectiv un regim de înălţime de
(1-3S) +P+5+1R, (1-3S)+P+6;
(c)  pentru  clădirile  cu  funcţiuni  deosebite  şi  aflate  în  poziţii  urbane  privilegiate
(dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în
punctul cel mai înalt. 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării  construcţiilor  este permisă  numai  dacă aspectul  lor  exterior  nu
contravine  funcţiunii  acestora,  caracterului  zonei  și  peisajului  urban.  Autorizarea
executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul  lor  exterior  nu  contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei 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.

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  modernă  şi  va  exprima  caracterul  programului
(imobile cu funcţiune mixă, imlicând uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice
realizarea  de  pastișe  arhitecturale  sau  imitarea  stilurilor  istorice.  Volumetria  se  va
conforma  tipologiilor  specifice  construcţiei  urbane  cu  cvartale.  Faţadele  spre  spaţiile
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publice  vor  fi  plane  şi  se  vor  situa  în  aliniament  /  aliniere.  Se  admite  realizarea  de
balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului,
peste spațiul public, 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.  Acoperirea
clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%). Raportul plin-gol va
fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional.

Pentru  a  determina  un  imagine  urbană  unitară  se  vor  utiliza  de  o  manieră  limitativă
materialele de finisaj specifice zonei –  tencuieli  lise 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,  la  toate  elementele  construcţiei.  Firmele  comerciale  /
necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la RLU – PUG
Municipiul Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona  e  echipată  edilitar  complet.  Toate  clădirile  se  vor  racorda  pentru  asigurarea
utilităţilor  necesare  la  reţelele  edilitare  publice.  Se  interzice  conducerea  apelor
meteorice  spre  domeniul  public  sau  parcelele  vecine.  Firidele  de  branşament  şi
contorizare vor fi integrate în clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire)
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 
20% în cazul P.O.T. max = 50% şi minimum 15% în cazul P.O.T. maxim 70% 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. 
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu acces 
public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaţa totală.

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.

Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, 
spaţiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul 
neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidenţial).

UTR Rr_M1*: grădina de fațadă va fi plantată cu arbori, pentru a permite astfel umbrirea
trotuarelor de pe Calea Mănăștur.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI
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Ca regulă generală, având în vedere structura spaţială reglementată, spre spaţiul public
nu se vor realiza împrejmuiri.

În  cazuri  particulare,  când  se  impune  realizarea  de  împrejmuiri  spre  spaţiul  public,
acestea 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.

În cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcţiuni ce necesită delimitarea
propriului teren), împrejmuirile 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 fără a afecta spaţiul public.
Tratamentul  arhitectural  al  împrejmuirilor  va  fi  corelat  cu  cel  al  clădirilor  aflate  pe
parcelă.

UTR Rr_M1*: Nu se vor construi împrejmuiri către spațiul public, delimitarea putând fi
realizată  exclusiv  prin  pavaj  ori  vegetație  joasă.  În  cazul  în  care  împrejmuirile  sunt
necesare (se separă funcţiuni ce necesită delimitarea propriului teren), împrejmuirile spre
parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 50%

Pentru nivelele cu destinaţie de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafaţa terenului)

Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe două laturi opuse
(ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziţii
particulare (dominante): P.O.T. maxim = 70%. 
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire A.C. maximă = 50% x St (suprafaţa terenului)

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9: P.O.T. maxim = 80%

Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată
de  servitutea  de  utilitate  publică  (servitute  de  realiniere  etc)  și  înscrie  în  C.F.  cu
destinația  de  teren  rezervat  pentru  servitute  de  utilitate  publică,  iar  suprafaţa  de
referinţă pentru calculul  P.O.T. va fi  cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața
dezmembrată pentru servitute. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de
servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în
care suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale +
0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
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ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 2,6. 

Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe două laturi opuse
(ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziţii 
particulare (dominante): C.U.T. maxim = 3,2.

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin 
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9: C.U.T. maxim = 4,0 

Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată 
de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu 
destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafaţa de 
referinţă pentru calculul C.U.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața 
dezmembrată pentru servitute. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de 
servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în 
care suprafaţa de referinţă pentru calculul C.U.T. va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale 
+ 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică
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ZCP - Zone construite protejate

UTR ZCP_Is_A Zonă construită protejată. Zonă de instituții și servicii publice și
de interes public constituite în ansambluri independente.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI 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.  Se  conservă  de  regulă  actualele  utilizări,  ce  pot  fi  dezvoltate,
reorganizate  sau  modernizate,  în  conformitate  cu  necesităţile  actuale,  în  condiţiile
asigurării compatibilităţii cu structurile istorice care le găzduiesc.

ARTICOLUL 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 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.

ARTICOLUL 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. 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul
public. 
Construcți provizorii; Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor. 
Reparaţia  capitală,  restructurarea,  amplificarea  (mansardarea,  etajarea,  extinderea  în
plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare.
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.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR
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Având în vedere diversitatea şi specificitatea diferitelor clădiri / ansambluri, în general
elemente  excepţionale  în  ţesutul  urban  istoric,  condiţiile  de  amplasare,  echipare  şi
configurare ale acestora se vor stabili în cadrul unor P.U.D. sau P.U.Z.C.P., cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Se  conservă  structura  parcelară  existentă.  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.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Se va stabili, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z.C.P.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea  clădirilor  pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat  de  cadrul
construit  adiacent.  Principiul  constă  în  acoperirea  calcanelor  existente  şi  respectiv
contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât
pe  limitele  laterale  cât  şi  pe  cele  posterioare  de  proprietate.  Nu  vor  fi  luate  în
considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.

În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va
depăşi  lungimea  celui  existent.  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 egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin
decât 4,5 m. 

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe
acestea nu există calcane, cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii,
dar cu nu mai puţin decât 4,5 m. 

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu
jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI 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 4,5 m. În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul
dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se  vor  stabili  prin  P.U.Z.C.P.  Orice  acces  la  drumurile  publice  se  va  realiza  conform
avizului eliberat de administratorul acestora. 
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Pentru  căile  pietonale  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se  recomandă  utilizarea
învelitorilor permeabile.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Nu se admite staţionarea autovehiculelor 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.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m şi respectiv P+3+M(R).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

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

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. 
Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se  vor  încadra  între  35° şi  60°  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. 
In situaţiile în care coronamentul clădirii nu joacă un rol semnificativ în silueta oraşului
sau în imaginea locală, se admit şi acoperiri de factură modernă. Raportul plin-gol va fi în
concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul
zonei. 
Pentru  a  determina  un  imagine  urbană  unitară  se  vor  utiliza  de  o  manieră  limitativă
materialele de finisaj specifice zonei – 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, la toate elementele construcţiei. 

Clădiri existente
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în
regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi
investigaţii complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se  vor  folosi  materiale  şi  tehnici  adecvate,  de  regulă  cele  tradiţionale.  În  cazul
intervenţiilor  vizând  reparaţia,  reabilitarea,  restaurarea  corpurilor  existente:  Se  va

27



 FIP Consulting                                                                                        
               Linking Opportunities®

conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor în
care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă. 
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete,
pilaştri, etc). 
Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări,
în  unele  cazuri  aceasta  putând  implica  tehnologii  şi  materiale  speciale.  Tâmplăriile
istorice se vor conseva prin restaurare. 
În mod excepţional, când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect
identic cu originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. 
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. În situaţiile în care
învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru
a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri. 
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de cupru în manieră
tradiţională.  În  cazul  intervenţiilor  vizând  restructurarea  /  extinderea  corpurilor
existente:  Se  vor  aplica  reglementările  anterioare  Se  vor  evidenţia  /  diferenţia  în
structura spaţială  şi  expresia  arhitecturală  propusă elementele  existente conservate şi
cele noi.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona  e  echipată  edilitar  complet.  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. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare imobil  va  dispune de un spaţiu  interior  parcelei  (eventual  integrat  în  clădire)
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII 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 împiedica realizarea
construcţiilor.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile 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. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor
fi de tip 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 III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T.  maxim  va  fi  cel  reglementat  prin  RGU  sau  norme  specifice  pentru  programul
arhitectural respectiv, fără a depăşi:
(a) pentru ansambluri sau parcelele comune:  P.O.T. maxim = 60%
(b) pentru parcelele de colţ: P.O.T. maxim = 75%

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)

C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural 
respectiv, fără a depăşi 

(a) pentru ansambluri sau parcelele comune:  C.U.T. maxim = 2.2 

(b) pentru parcelele de colţ: C.U.T. maxim = 2,8 

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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UTR  ZCP_M1  Zonă  construită  protejată.  Zonă  mixtă  cu  regim  de  constuire
închis, adiacentă principalelor artere de trafic
UTR  ZCP_RM*  -  Zonă  mixtă  restructurată  în  urma  străpungerilor  realizate
pentru dezvoltarea arterelor principale

Pentru  UTR  ZCP_RM*  sunt  valabile  aceleași  prevederi  ca  pentru  ZCP_M1,  cu  excepția
articolelor unde sunt menționate, explicit, alte reglementări.

REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

UTR ZCP_RM*
Amenajarea  și  utilizarea  spațiului  public  se  va  face  cu  respectarea  reglementărilor
cuprinse  în  Anexa  4  a  Regulamentului  Local  de  Urbanism  –  Plan  Urbanistic  General
Municipiul Cluj-Napoca.

În vederea amenajării celor două spații publice rezultate în urma exproprierilor realizate
pe Calea Moților, respectiv Strada Mărginașă, se vor respecta principiile de proiectare ce
rezultă din planșa de mobilare a prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:
-  asigurarea calității  spațiului  public  prin  amenajarea de spații  de loisir,  umbrite  prin
intermediul vegetației înalte (specii adaptate condițiilor pedoclimatice locale) sau a unor
structuri încadrate în imaginea urbană generală a zonei.
-  dezvoltarea  cu  prioritate  a  deplasărilor  pietonale,  în  raport  cu  punctele  de  interes
existente în imediata vecinătate a spațiului public.
- integrarea mobilierului urban propus în imaginea urbană a zonei
-  utilizarea unor pavaje adaptate condițiilor  climatice locale și modului  de utilizare a
spațiului public. Acolo unde este posibil, acoperirea solului se va realiza cu materiale cu
grad ridicat de permeabilitate, pentru a favoriza scurgerea în sol a apelor meteorice.
-  asigurarea unei  flexibilități  în  modul  de utilizare a spațiului  public,  în  vederea unei
utilizări sigure a acestuia 12 luni pe an.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

Structură  funcţională  mixtă  incluzând  locuire  colectivă,  funcţiuni  administrative,  de
administrarea  afacerilor,  financiar-bancare,  terţiare,  culturale,  de  învăţământ,  de
sănătate, de turism – în conformitate cu lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare
fiecărei  categorii  de  funcţiuni,  din  Anexa  1  la  RLU  PUG  Municipiul  Cluj-Napoca.  La
imobilele noi,  parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni  de
interes pentru public. Spre spaţiile publice, spaţiile de locuit vor putea fi amplasate doar
la etajele imobilelor. Prezenţa locuirii nu este obligatorie.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Conversia  funcţională  în  cazul  locuinţelor  situate  la  parterul  clădirilor  existente  cu
condiţia asigurării accesului direct din spaţiul public. Diferenţa de nivel între stradă şi
intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferenţe de nivel până la cota parterului
pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o faţadă nu e
garantată, fiind determinată de configuraţia şi arhitectura clădirii.

Pentru activităţi de tip terțiar se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă
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pe parcelă, din curtea imobilului.

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

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.

Garaje  colective  (semi)publice  sub  şi  supraterane  în  clădiri  dedicate  cu  următoarele
condiţii:
 (a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în
spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) 
(b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie
redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul auto şi pietonal. 
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca acest
fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau manufacturiere, conform
Anexei 1 la RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca, prestate numai de proprietari/ocupanţi, cu
următoarele condiţii: 
(a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire 
(b) să aibă acces public limitat (ocazional) 
(c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală 
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / 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 gros; 
Comerţ en detail în clădiri independente, mall etc. 
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre; 
Garaje  în  clădiri  provizorii  sau  permanente  independente  amplasate  în  interiorul
parcelelor; 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul
public; 
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale; 
Locuire de tip individual Construcți provizorii Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe
faţadele imobilelor; 
Reparaţia  capitală,  restructurarea,  amplificarea  (mansardarea,  etajarea,  extinderea  în
plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare, identificate ca atare prin PUZCP
sau studiul istoric. 
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Lucrări de terasament şi
sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe
parcelele adiacente.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)
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Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) să aibă front la stradă; 
b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m; 
c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă; 
d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp.

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile
enumerate la punctele (b), (c) și (d), se va elabora un P.U.D., 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.  Parcelarul  este protejat. In
anumite cazuri pot fi acceptate operaţiuni de comasare/divizare a parcelelor, cu avizul
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

UTR ZCP_RM*: Se permite realizarea de diviziuni sau comasări ale parcelelor, cu avizul
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, în vederea configurării unor noi fronturi către
Strada  Oțetului,  respectiv  Strada  Mărginașa  sau  pentru  asigurarea  construibilității
parcelelor rezultate în urma realizării străpungerilor propuse.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).Aliniamentul existent se
va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care
la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea  clădirii  mai  avansate  până  la  nivelul  colţurilor  parcelelor  adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală. 

Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va
conserva acest mod de construire. Asemenea situaţii vor fi reglementate prin PUZCP. Până
la realizarea acestuia, aceste cazuri se vor reglementa prin P.U.D. ce vor avea la bază un
studiu istoric dezvoltat pe o suprafaţă relevantă.

UTR ZCP_RM*: Construcțiile vor fi amplasate pe noile aliniamente rezultate pe Strada
Oțetului, respectiv Strada Mărginașa, în urma operațiunilor de expropriere. Configurația
frontului de pe Calea Moților nu va fi modificată.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea  clădirilor  pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat  de  cadrul
construit  adiacent.  Principiul  constă  în  acoperirea  calcanelor  existente  şi  respectiv
contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe
limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare
corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.

Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum
18 m de la aliniament.

Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adâncime
de maximum 40 m, cu condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea
calcane. În acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc. În
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plus, în cazul parcelelor cu adâncime mai mare de 50 m, în partea posterioară a acestora
se vor amplasa corpuri de clădire separate, în regim deschis - independente sau cuplate pe
o latură cu cea exidsentă sau posibil a fi edificată de pe parcela vecină. Pentru aceste
corpuri  retragerea faţă de limita laterală de proprietate va fi  mai  mare sau egală cu
jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel
mai înalt, dar nu mai puţin de 4,50 m, peste spațiul public, iar faţă de limita posterioară
de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la
cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi conformate conform
normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul
(imobilele)  vecin  dispune  de  o  curte  interioară,  pe  parcela  ce  face  obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata
celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita
de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m.
În plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate se pot amplasa curţi de
lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea
nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local deschideri în frontul
străzii,  pe  fiecare din  cele  două  parcele  adiacente retragerile  faţă  de limita  laterală
comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

UTR  ZCP_RM*: Clădirile  se  vor  dezvolta  între  limitele  laterale  ale  parcelelor  (front
continuu),  pe  o  adâncime  de  maxim  25  m,  ținând  cont  de  edificabilele  cu  caracter
orientativ detaliate în planșa de Reglementări Urbanistice. Se va evita crearea de calcane
noi, vizibile din spațiul public.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei
sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o distanţă minimă egală
cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în
retrageri  transversale  succesive,  cu  condiţia  îndeplinirii  la  orice  nivel  a  relaţiei
menţionate). În cazul coexistenţei  pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI 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 6 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.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU – PUG Municipiul Cluj-
Napoca. 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.
Pentru clădirile noi, staţionarea autovehiculelor se va realiza în proporţie minimă de 75%
în spaţii specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora. 
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o
distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit. 
Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în afara fâşiei de
teren  adiacente  aliniamentului  /  alinierii,  destinate  amplasării  construcţiilor  (40  m).
Alternativ,  se  poate  asigura  staţionarea  autovehiculelor  la  sol  sau  în  clădiri  dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un
drept de folosinţă pe durata existenței construcției.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la Inălţimea de 17 m de la nivelul trotuarului. O
variaţie de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: 
(a) regimul de înălţime va fi (1-3S)+P+3+M, (1-3S)+P+3+1R (în acest caz ultimul nivel va
avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m). 
(b) pentru clădirile de colţ, înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 22 m, iar înălţimea
totală (maximă) nu va depăşi 22 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+4 .

UTR ZCP_RM*: Înălțimea maximă la cornișă / atic nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală
(maximă) nu va depăși 22 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+4E.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

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

Clădiri noi 
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. 
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria
se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile
publice  vor  fi  plane  şi  se  vor  situa  în  aliniament  /  aliniere.  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. 
Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%) sau cu
şarpantă, funcţie de contextul urban local. 

Raportul  plin-gol  va  fi  în  concordanţă  cu  caracterul  arhitectural  impus  de  profilul
funcţional, dar şi cu specificul zonei. Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor
utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise 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, la toate elementele construcţiei.

34



 FIP Consulting                                                                                        
               Linking Opportunities®

Clădiri existente 
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în
regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi
investigaţii  complexe  asupra  construcţiilor,  avizate  şi  autorizate  conform legii.  Se  vor
folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale. 
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente: Se
va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor
în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă. 

Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete,
pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei
reglementări,  în  unele  cazuri  aceasta  putând implica  tehnologii  şi  materiale  speciale.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. În mod excepţional, când acest lucru
nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-
se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile comerciale de la parter sunt
acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. 

Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. În situaţiile în care
învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru
a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri. 
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau cupru în manieră
tradiţională. 

În  cazul  intervenţiilor  vizând  restructurarea  /  extinderea  corpurilor  existente:  Se  vor
aplica  reglementările  anterioare;  Se  vor  evidenţia  / diferenţia  în  structura  spaţială  şi
expresia arhitecturală propusă elementele existente conservate şi cele noi.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona e echipată edilitar complet. Toate clădirile se vor racorda pentru utilităţile necesare
la  reţelele  edilitare  publice.  Se  interzice  conducerea  apelor  meteorice  spre  domeniul
public  sau  parcelele  vecine.  Firidele  de  branşament  şi  contorizare  vor  fi  integrate  în
clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor  de orice fel (electrice, telefonice,
CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 25% 
în cazul POT max = 50% şi minimum 15% în cazul POT maxim 70% 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). 
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu acces 
public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaţa totală. 
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.
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ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală, având în vedere structura spaţială reglementată, spre spaţiul public
nu se vor realiza împrejmuiri. În cazuri particulare, pe segmentele fără front închis sau cu
clădiri  dispuse  în  retragere  faţă  de  aliniament  se  vor  realiza  în  mod  obligatoriu
împrejmuiri spre spaţiul public. Acestea 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. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor
fi de tip opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta
spaţiul public, spre interiorul parcelei. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi
corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

UTR ZCP_RM*: Nu se vor construi împrejmuiri către spațiul public, delimitarea putând fi
realizată  exclusiv  prin  pavaj  ori  vegetație  joasă.  În  cazul  în  care  împrejmuirile  sunt
necesare (se separă funcţiuni ce necesită delimitarea propriului teren), împrejmuirile spre
parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 60% 

Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 50% x St (suprafaţa terenului) 

Pentru parcelele de colţ: P.O.T. maxim = 70% 

Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 60% x St (suprafaţa terenului) 

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9: P.O.T. maxim = 80% 

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. Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea
de teren grevată de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în
C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafaţa de
referinţă pentru calculul  P.O.T. va fi  cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața
dezmembrată pentru servitute. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de
servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în
care suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale +
0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

UTR ZCP_RM*: În vedere completării fronturilor, se admite un P.O.T. maxim de 70 % pentru
toate parcelele din UTR.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
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Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2 

Pentru parcelele de colţ: C.U.T. maxim = 2,8 

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin 
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9: C.U.T. maxim = 3,8 

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). 

Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată 
de servitutea de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrie în C.F. cu 
destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar suprafaţa de 
referinţă pentru calculul C.U.T. va fi cea rămasă în proprietate privată, fără suprafața 
dezmembrată pentru servitute. 

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică 
va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă 
pentru calculul C.U.T. va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în 
proprietate publică.

UTR ZCP_RM*: C.U.T. maxim = 3.5
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UTR  ZCP_M2  Zonă  construită  protejată.  Zonă  mixtă  cu  regim  de  constuire
închis, adiacentă arterelor de importanță locală.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

Structură  funcţională  mixtă  incluzând  locuire  individuală  (tradiţional),  semicolectivă,
colectivă,  activităţi  administrative,  de  administrarea  afacerilor,  financiar-bancare,
terţiare,  culturale,  de  învăţământ,  de  sănătate,  de  turism –  în  conformitate  cu  lista
utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei
1 la RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca. Spaţiile de locuit vor fi amplasate doar la etajele
imobilelor sau spre interiorul parcelei. Prezenţa locuirii nu este obligatorie. Parterele spre
spaţiile publice vor avea funcţiuni de interes pentru public.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Conversia  funcţională  în  cazul  locuinţelor  situate  la  parterul  clădirilor  existente  cu
condiţia asigurării accesului direct din spaţiul public. Diferenţa de nivel între stradă şi
intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferenţe de nivel până la cota parterului
pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o faţadă nu e
garantată, fiind determinată de configuraţia şi arhitectura clădirii. Pentru activităţi de
servicii  de tip terțiar se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe
parcelă,  din  curtea  imobilului.  Elemente  aferente  infrastructurii  tehnico-edilitare,  cu
condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public. 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.

Garaje  colective  (semi)publice  sub  şi  supraterane  în  clădiri  dedicate  cu  următoarele
condiţii: 
(a)  să nu ocupe frontul  spre spaţiul  public  (să fie amplasate în interiorul  parcelei,  în
spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
 (b) accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul auto şi
pietonal.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / 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 gros; 
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall
etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre; 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul
public.
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale.
Construcți provizorii Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor. 
Reparaţia  capitală,  restructurarea,  amplificarea  (mansardarea,  etajarea,  extinderea  în
plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. 
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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.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
(a) să aibă front la stradă; 
(b) lungimea frontului la stradă să fie de 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.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile
enumerate la punctele (b), (c) și (d), se va elabora un P.U.D., 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.  Parcelarul  este protejat. In
anumite cazuri pot fi acceptate operaţiuni de comasare/divizare a parcelelor, cu avizul
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa in aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se
va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care
la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea  clădirii  mai  avansate  până  la  nivelul  colţurilor  parcelelor  adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală.

Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va
conserva acest mod de construire. Asemenea situaţii vor fi reglementate prin PUZCP. Până
la realizarea acestuia, aceste cazuri se vor reglementa prin PUD-uri ce vor avea la bază un
studiu istoric dezvoltat pe o suprafaţă relevantă.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea  clădirilor  pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat  de  cadrul
construit  adiacent.  Principiul  constă  în  acoperirea  calcanelor  existente  şi  respectiv
contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.

Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate. Nu vor
fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul
istoric. 

Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum
18  m  de  la  aliniament.  Se  admite  şi  dezvoltarea  în  adâncime  de-a  lungul  uneia  sau
ambelor laturi, pe o adâncime de maximum 40 m, cu condiţia ca pe parcela / parcelele
învecinate să existe de asemenea calcane. În acest caz se vor aplica tipologii precum « L
», « U », « C », « T », « O » etc.
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Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi conformate conform
normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul
(imobilele)  vecin  dispune  de  o  curte  interioară,  pe  parcela  ce  face  obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata
celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita
de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m.
În plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate se pot amplasa curţi de
lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea
nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială / situaţia existentă impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile faţă de
limita laterală comună va fi  mai mare sau egală  cu 3 m. În cazul  în  care parcela se
învecinează  pe  limita  posterioară  de  proprietate  cu  o  UTR  destinată  locuirii  de  tip
individual, clădirile se vor retrage cu o distanţă minim egală cu înălţimea acestora, dar cu
nu mai puţin decât 6 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei
sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o distanţă minimă egală
cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în
retrageri  transversale  succesive,  cu  condiţia  îndeplinirii  la  orice  nivel  a  relaţiei
menţionate).

În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele
ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI 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 6 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.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU – PUG Municipiul Cluj-
Napoca. 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.  Pentru  clădirile  noi,  staţionarea  autovehiculelor  se  va  realiza  în
proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul
acestora. Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv
vor păstra o distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit. Nu se admite
accesul  sau  staţionarea  autovehiculelor  în  curţile  clădirilor,  în  afara  fâşiei  de  teren
adiacente  aliniamentului  /  alinierii,  destinate  amplasării  construcţiilor.  Alternativ,  se
poate  asigura  staţionarea  autovehiculelor  la  sol  sau  în  clădiri  dedicate,  situate  la  o
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distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept de
folosinţă pe durata existenței construcției.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la înălţimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O
variaţie de 0,50 m este admisibilă. În plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a)
regimul de înălţime va fi (S/D)+P+2+M; (S/D)+P+2+1R (în acest caz ultimul nivel va avea o
retragere  faţă  de  planul  faţadei  de  minimum  1,80  m).  (b)  pentru  clădirile  de  colţ,
înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi
16 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+3.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

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

Clădiri noi
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria se
va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile
publice  vor  fi  plane  şi  se  vor  situa  în  aliniament  /  aliniere.  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  ocupe,  cumulat,  maximum o treime din  lungimea frontului
clădirii. Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante
egale şi constante ce se vor încadra între 35o şi 60o funcţie de contextul local. Pentru
luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi de regulă ferestre de acoperiş. Cornişele vor
fi de tip urban. In anumite situaţii pot fi acceptate acoperiri plate (acoperişuri terasă sau
cu  pante  mai  mici  de  10%).  Raportul  plin-gol  va  fi  în  concordanţă  cu  caracterul
arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul zonei. Pentru a determina un
imagine  urbană  unitară  se  vor  utiliza  de  o  manieră  limitativă  materialele  de  finisaj
specifice  zonei  –  ţiglă  ceramică  pentru acoperişuri,  tencuieli  lise  /  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, la toate elementele construcţiei.

Clădiri existente 
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în
regim specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi
investigaţii  complexe  asupra  construcţiilor,  avizate  şi  autorizate  conform legii.  Se  vor
folosi materiale şi  tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale. În cazul intervenţiilor
vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente: Se va conserva expresia
arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor în care se revine la o
situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă. Se interzice eliminarea decoraţiilor
specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu
poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta
putând implica tehnologii şi materiale speciale. Tâmplăriile istorice se vor conseva prin
restaurare. In mod excepţional, când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu
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copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin
excepţie, la spaţiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech
– sticlă, oţel etc.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. În situaţiile în care
învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru
a  susţine  ţigla,  se  admite  refacerea  acesteia  cu  tablă  lisă  fălţuită  de  culoare  gri.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau cupru în manieră
tradiţională.
În  cazul  intervenţiilor  vizând  restructurarea  /  extinderea  corpurilor  existente:  Se  vor
aplica  reglementările  anterioare  Se  vor  evidenţia/diferenţia  în  structura  spaţială  şi
expresia  arhitecturală  propusă  elementele  existente  conservate  şi  cele  noi.  Firmele
comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la
RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona e echipată edilitar complet. Toate clădirile se vor racorda pentru utilităţile necesare
la  reţelele  edilitare  publice.  Se  interzice  conducerea  apelor  meteorice  spre  domeniul
public  sau  parcelele  vecine.  Firidele  de  branşament  şi  contorizare  vor  fi  integrate  în
clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor  de orice fel (electrice, telefonice,
CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 
20% în cazul P.O.T. max = 50% şi minimum 15% în cazul P.O.T. maxim 70% 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). Prin excepţie,
pe parcelele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu acces public, spaţiile 
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafaţa totală. 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 - ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală, având în vedere structura spaţială reglementată, spre spaţiul public
nu se vor realiza împrejmuiri. În cazuri particulare, pe segmentele fără front închis sau cu
clădiri  dispuse  în  retragere  faţă  de  aliniament  se  vor  realiza  în  mod  obligatoriu
împrejmuiri spre spaţiul public. Acestea 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. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor
fi de tip opac. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta
spaţiul public, spre interiorul parcelei. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi
corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
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SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune: P.O.T maxim = 60%

Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 50% x St (suprafaţa terenului)

Pentru parcelele de colţ: P.O.T. maxim = 70%

Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 60% x St (suprafaţa terenului)

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin
dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9: P.O.T. maxim = 80% 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.

Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată
de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrierea acesteia în C.F.
cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, iar  suprafaţa de
referinţă  pentru  calculul  P.O.T.  va  fi  cea  efectiv  rămasă  în  proprietate  privată,  fără
suprafața dezmembrată pentru servitite.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică
va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă
pentru calculul P.O.T. va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în
proprietate publică.

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

Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 1,8 

Pentru parcelele de colţ: C.U.T. maxim = 2,2 

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel
puţin dublă faţă de necesarul stabilit la punctul 9: C.U.T. maxim = 3,0 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). 

Anterior emiterii Autorizaţiei de Construire se va dezmembra porțiunea de teren 
grevate de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc) și înscrierea 
acesteia în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate 
publică, iar suprafaţa de referinţă pentru calculul C.U.T. va fi cea efectiv rămasă în
proprietate privată, fără suprafața dezmembrată pentru servitite. 
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Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate 
publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa 
de referinţă pentru calculul C.U.T. va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x 
suprafaţa trecută în proprietate publică.
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UTR ZCP_RiM* Zonă construită protejată. Restructurarea zonelor cu caracter
industrial – Zonă mixtă.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI ADMISE

Structură  funcţională  mixtă  incluzând  locuire  colectivă,  activităţi  administrative,  de
administrarea  afacerilor,  financiar-bancare,  terţiare,  culturale,  de  învăţământ,  de
sănătate,  de  turism  etc.  Locuirea  va  ocupa  maxim  70%  din  suprafaţa  construită
desfăşurată totală (raportul optim între locuire şi celelalte activităţi ar fi de 1:1), însă
poate lipsi. Parterele spre principalele spaţii publice vor avea funcţiuni de interes pentru
public.

Conversia  funcţională  şi  restructurarea  clădirilor  cu  valoare  de  patrimoniu  industrial
pentru tipurile de activităţi admise, ce vor fi în mod obligatoriu păstrate şi integrate în
noua structură urbană.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Se admit utilizări monofuncţionale pentru funcţiuni ample publice sau de interes public
major – complex expoziţional, centru de congrese şi conferinţe, campus universitar / de
cercetare, sală polivalentă, centru medical de mari dimensiuni, parc sportiv sau tematic
etc. 

Se admite conversia şi restructurarea clădirilor industriale sau de alt fel existente pentru
tipurile de activităţi admise, cu condiţia integrării acestora în noua structură urbană.

Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: 
(a)  să nu ocupe frontul  spre spaţiul  public  (să fie amplasate în interiorul  parcelei,  în
spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) 
(b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie
redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / 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 gros. 
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  sau  permanente  independente  amplasate  în  interiorul
parcelelor. 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul
public. 
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. 
Locuire de tip individual 
Construcții provizorii de orice natură. 
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Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. 
Sunt  interzise  lucrări  de  terasament  şi  sistematizare  verticală  de  natură  să  afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Tesutul urban se va organiza după principiul cvartalului, cu spaţii publice – străzi şi pieţe
specifice  acestui  mod  de  construcţie  urbană.  În  cazul  parcelării  cvartalelor,
parcelele vor avea în mod obligatoriu următoarele caracteristici: 

(a) front la stradă 
(b) lungimea frontului la stradă mai mare sau egală cu 18 m 
(c) adâncimea mai mare decât frontul la stradă 
(d) suprafaţa va mare sau egală cu 500 mp

Frontul  parcelelor  adiacent  fiecărui  spaţiu  public  va  fi  uniform ca  deschidere.  Pentru
cvartalele cu locuinţe la nivelurile superioare se va aplica contractul de curte comună
(spaţiul neconstruit va fi folosit în comun, numai în scop rezidenţial).

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile vor fi amplasate în aliniament, cu excepţia celor situate pe străzi secundare, cu
locuinţe la parter, pentru care alinierea se va realiza în retragere de minimum 3 m, cu
respectarea obiceiului locului. Ca principiu, clădirile se vor dispune în regim de construire
închis.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum
20 m de la aliniament (sau aliniere).

Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local deschideri în frontul
străzii,  pe  fiecare din  cele  două  parcele  adiacente retragerile  faţă  de limita  laterală
comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. Clădirile se vor dispune în interiorul unei fâşii
de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii), cu adâncimea de maximum 18 m.

În acelaşi timp, retragerea faţă de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau
egală  cu  jumătate  din  înălţimea  clădirilor,  măsurată  la  cornişa  superioară  sau  atic  în
punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 9 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei
sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o distanţă minimă egală
cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în
retrageri  transversale  succesive,  cu  condiţia  îndeplinirii  la  orice  nivel  a  relaţiei
menţionate).
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În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele
ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces
la drumurile publice, în mod direct. Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de
acces la garaje, conform normelor. Orice acces la drumurile publice se va face conform
avizului  şi  autorizaţiei  speciale  de  construire,  eliberate  de  administratorul  acestora.
Pentru  amenajările  curţilor  cu  rol  pietonal  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se
recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul  de parcaje va fi  dimensionat conform Anexei 2 la  RLU PUG Municipiul  Cluj-
Napoca. 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. 
Pentru clădirile noi, staţionarea autovehiculelor se va realiza în proporţie minimă de 75%
în spaţii specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora. 
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o
distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit. 
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o
distanţă de maximum 150 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real
de folosinţă.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 25 m, iar  înălţimea totală
(maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S) + P+5+1R, (1-3S)
+P+6.

Se admit accente cu înălțimea maximă de 40 m, respectiv (1-3S)+P+11E.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

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

Clădiri noi
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria se
va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile
publice  vor  fi  plane  şi  se  vor  situa  în  aliniament  /  aliniere.  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  ocupe,  cumulat,  maximum o treime din  lungimea frontului
clădirii. Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante
egale şi constante ce se vor încadra între 35o şi 60o funcţie de contextul local. Pentru
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luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi de regulă ferestre de acoperiş. Cornişele vor
fi de tip urban. In anumite situaţii pot fi acceptate acoperiri plate (acoperişuri terasă sau
cu  pante  mai  mici  de  10%).  Raportul  plin-gol  va  fi  în  concordanţă  cu  caracterul
arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul zonei. Pentru a determina un
imagine  urbană  unitară  se  vor  utiliza  de  o  manieră  limitativă  materialele  de  finisaj
specifice  zonei  –  ţiglă  ceramică  pentru acoperişuri,  tencuieli  lise  /  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, la toate elementele construcţiei.

Clădiri industriale supuse conversiei funcţionale 
Se vor conserva expresia arhitecturală, modenatura şi materialele de finisaj ale faţadelor
clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial. Reabilitarea termică nu poate constitui un
pretext  pentru  eludarea  acestei  reglementări,  în  unele  cazuri  aceasta  putând implica
tehnologii  şi  materiale  speciale.  Se  vor  evidenţia  /  diferenţia  în  structura  spaţială  şi
expresia  arhitecturală  propusă  elementele  existente  conservate  şi  cele  noi.  Firmele
comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la
RLU PUG Municipiul Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona va fi echipată edilitar complet ca precondiţie a autorizării construcţiilor de orice fel.
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare
publice. 
Se  interzice  conducerea  apelor  meteorice  spre  domeniul  public  sau  parcelele  vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire)
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% 
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. Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea 
e prezentă, spaţiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună 
(spaţiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidenţial).

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală, având în vedere structura spaţială reglementată, spre spaţiul public
nu  se  vor  realiza  împrejmuiri.  În  cazuri  particulare,  când  se  impune  realizarea  de
împrejmuiri spre spaţiul public, acestea 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.
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Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de
garduri vii. În cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcţiuni ce necesită
delimitarea propriului teren), împrejmuirile 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  fără  a  afecta  spaţiul  public.  Tratamentul  arhitectural  al
împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T maxim = 70%

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

C.U.T maxim = 4,0
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UTR ZCP_Ve Zonă construită protejată. Zona verde de protecție a apelor sau cu
rol de culoar ecologic.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

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) lucrări şi amenajări hidrotehnice. 
Se  conservă  de  regulă  actualele  utilizări,  ce  pot  fi  dezvoltate,  reorganizate  sau
modernizate,  în  conformitate  cu  necesităţile  actuale,  în  condiţiile  asigurării
compatibilităţii cu structurile istorice care le găzduiesc.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Elemente  aferente  infrastructurii  tehnico-edilitare,  cu  condiţia  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.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Se conservă structura cadastrală existentă. Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor
verzi, caz în care, pentru conservarea coerenţei ansamblurilor istorice se vor elabora un
plan director (masterplan) şi un P.U.Z.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu este cazul.
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi P.U.Z., modificări ale organizării
spaţiale în scopul integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale şi
velo, cu condiţia conservării,  acolo unde e cazul,  a traseelor  şi  compoziţiilor  istorice.
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere
tradiţionale  –  agregate  compactate,  pavaje  din  piatră  naturală  etc.  Este  admisibilă
folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice cu tratamente superficiale din agregate de balastieră,
asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona e echipată edilitar complet. 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  dispunerea  aeriană  a  cablurilor  de  orice  fel  (electrice,
telefonice, CATV etc).

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII 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, istorice, pe baza unui P.U.D., cu avizul Comisiei Regionale a 
Monumentelor Istorice. 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 - 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 transparent, cu înălţimea maximă de 2,20 m.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
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P.O.T maxim = 1 %

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

C.U.T maxim = 0,01
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V – Zona Verde

UTR Va Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

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 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.

ARTICOLUL 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  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.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Se conservă structura cadastrală existentă. Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor
verzi,  caz  în  care,  pentru conservarea coerenţei  de ansamblu se  vor  elabora  un plan
director (masterplan) şi un P.U.Z.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Se va stabili, după caz, prin P.U.D.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Se va stabili, după caz, prin P.U.D.
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Se va stabili, după caz, prin P.U.D.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se  vor  conserva,  de  regulă,  accesele  actuale,  reţeaua  existentă  de  alei,  profilele
transversale şi tipul de îmbrăcăminţi ale acestora, ca parte esenţială a imaginii urbane şi a
compoziţiei. Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi P.U.Z, modificări ale
tramei în scopul integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale şi velo,
cu condiţia conservării compoziţiei 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.

ARTICOLUL 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 RLU PUG Municipiul
Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

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

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării  construcţiilor  este permisă  numai  dacă aspectul  lor  exterior  nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei 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. Arhitectura clădirilor va
fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de
pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

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).  În  zona  de  întreţinere  se  va  organiza  un  spaţiu
destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale
(compost).
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ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII 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 P.U.D. 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 14 - 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.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. 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.

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

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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Is - Zone de instituții și servicii publice și de interes public

UTR Is_A - Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1- UTILIZĂRI 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.
Se  conservă  de  regulă  actualele  utilizări,  ce  pot  fi  dezvoltate,  reorganizate  sau
modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale.

ARTICOLUL 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 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.

ARTICOLUL 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.  Elemente  supraterane  independente  ale  infrastructurii  tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Construcți provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
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Reparaţia  capitală,  restructurarea,  amplificarea  (mansardarea,  etajarea,  extinderea  în
plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare.
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.  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.

SECȚIUNEA II -  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORME, SUPRAFEȚE, DIMENSIUNI)

Se conservă de regulă structura parcelară existentă.
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. În
acest caz se va elabora un P.U.Z.

ARTICOLUL 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Se va  stabili,  după caz,  prin  P.U.D sau P.U.Z,  în  funcţie  de contextul  urban.  În  cazul
dispunerii clădirilor în regim deschis, se recomandă ca retragerea faţă de aliniament să fie
de minimum 10 m.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea  clădirilor  pe  parcelă  va  fi  determinată  de  contextul  generat  de  cadrul
construit  adiacent.  Principiul  constă  în  acoperirea  calcanelor  existente  şi  respectiv
contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât
pe  limitele  laterale  cât  şi  pe  cele  posterioare  de  proprietate.  Nu  vor  fi  luate  în
considerare corpurile de clădire parazitare / provizorii existente.

În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va
depăşi  lungimea  celui  existent.  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 egală cu jumătate din
înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m.

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe
acestea nu există calcane, cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii,
dar cu nu mai puţin decât 4,5 m.

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu
jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.
Sunt  admise configuraţii  în  retrageri  transversale  succesive,  cu  condiţia  îndeplinirii  la
orice nivel a relaţiilor menţionate.
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din
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înălţimea clădirii mai înalte, dar nu mai puţin decât 4,5 m.
În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri,
distanţa minimă va fi de 6 m.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor stabili, după caz, prin P.U.D. prin P.U.Z.
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.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU – PUG Municipiul Cluj-
Napoca. 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.
Pentru clădirile noi, staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în garaje colective
subterane sau supraterane.
Nu se admite staţionarea autovehiculelor 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.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Înălţimea clădirilor va fi determinată în funcţie de context ;
Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 18 m si respectiv P+4+R(M).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

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

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,
peste spațiul public, 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. În 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.
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Raportul  plin-gol  va  fi  în  concordanţă  cu  caracterul  arhitectural  impus  de  profilul
funcţional, dar şi cu specificul zonei.
Pentru  a  determina  un  imagine  urbană  unitară  se  vor  utiliza  de  o  manieră  limitativă
materialele de finisaj specifice zonei – 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.

Clădiri existente
Intervenţiile asupra clădirilor existente se vor realiza în regim specific, numai pe bază de
proiecte detaliate fundamentate pe studii şi investigaţii complexe asupra construcţiilor,
avizate şi autorizate conform legii.

În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea corpurilor existente:
În cazul clădirilor cu valoare arhitecturală se va conserva expresia şi modenatura faţadelor
acestora,  cu  excepţia  cazurilor  în  care  se  revine  la  o  situaţie  iniţială  /  anterioară
considerată favorabilă.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete,
pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei
reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii şi materiale speciale.
Tâmplăriile  se  vor  conseva  prin  reabilitare  sau  se  vor  înlocui  cu  unele  moderne,
compatibile ca forme şi materiale cu arhitectura clădirii.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală sau din tablă lisă
fălţuită de culoare gri.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată sau de cupru.

În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se  vor  evidenţia  /  diferenţia  în  structura  spaţială  şi  expresia  arhitecturală  propusă
elementele existente conservate şi cele noi.

Firmele comerciale / necomerciale şi  vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în
Anexa 3 la RLU – PUG Municipiul Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Zona e echipată edilitar complet.
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.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare imobil  va  dispune de un spaţiu  interior  parcelei  (eventual  integrat  în  clădire)
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII 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).
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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 - ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile 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.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip
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.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T.  maxim  va  fi  cel  reglementat  prin  RGU  sau  norme  specifice  pentru  programul
arhitectural respectiv, fără a depăşi

pentru ansambluri sau pentru parcelele comune:
P.O.T. maxim = 60%

pentru parcelele de colţ:
P.O.T. maxim = 75%

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)

C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul 
arhitectural respectiv, fără a depăşi

pentru ansambluri sau parcelele comune:
C.U.T. maxim = 2.2

pentru parcelele de colţ:
C.U.T. maxim = 2,8

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, 
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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).

61



 FIP Consulting                                                                                        
               Linking Opportunities®

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

L - Zona de locuire

UTR Lc_A - Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de 1990

 H max = 8 m (la cornișă)

 POT max = 60 % (pentru parcelele comune) și 75 % (pentru parcele de
colț)

 CUT max = 1.2 (pentru parcelele comune) și 1.5 (pentru parcele de colț)

UTR Lip – Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic

 H max = 8 m (la cornișă)

 POT max = 35% (pentru locuințe)

 CUT max = 0.9 (pentru locuințe)

Rr - Parcelar riveran arterelor de circulație, destinat restructurării

UTR Rr_M1 - Parcelar riveran arterelor de circulație, destinat restructurării. Zonă
mixtă cu regim de construire închis

UTR Rr_M1* - Parcelar riveran arterelor de circulație – Calea Mănăștur

 H max = 18 m (la cornișă), cumulativ cu următoarele criterii: 22 m la
cornișă (pentru parcelele comune) și 25 m la cornișă (pentru clădirile de
colț)

 POT max = 50 % (pentru parcelele comune) și 70 % (pentru parcele de
colț)

 CUT max = 2.6 (pentru parcelele comune) și 3.2 (pentru parcele de colț)

 POT max =  80%  și  CUT max =  4.0  (Anterior  emiterii  Autorizaţiei  de
Construire se va dezmembra porțiunea de teren grevată de servitutea de
utilitate publică)

ZCP - Zone construite protejate

UTR ZCP_Is_A - Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente

 H max = 16 m la cornișă 

 POT max = 60 % (pentru parcelele comune) și 75 % (pentru parcele de
colț)

 CUT max = 2.2 (pentru parcelele comune) și 2.8 (pentru parcele de colț)
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UTR ZCP_M1 -  Zonă mixtă  cu  regim de  construire  închis,  adiacentă principalelor
artere de trafic

 H max = 17 m la cornișă (pentru clădirile comune) și 22 m la cornișă
(pentru clădirile de colț)

 POT max = 60 % (pentru parcelele comune) și 70 % (pentru parcele de
colț) și 80 % (pentru extinderi)

 CUT max = 2.2 (pentru parcelele comune) și 2.8 (pentru parcele de colț)
și 3.8 (pentru extinderi)

UTR ZCP_RM* -  Zonă mixtă restructurată în  urma străpungerilor  realizate pentru
dezvoltarea arterelor principale

 H max = 22 m la cornișă / atic

 POT max = 70 %

 CUT max = 3.5

UTR ZCP_M2 -  Zonă  mixtă  cu  regim de  construire  închis,  adiacentă  arterelor  de
importanță locală

 H max = 12 m la cornișă (pentru clădirile comune) și 16m la cornișă
(pentru clădirile de colț)

 POT max = 60 % (pentru parcelele comune) și 70 % (pentru parcele de
colț)

 CUT max = 1.8 (pentru parcelele comune) și 2.2 (pentru parcele de colț)

UTR ZCP_RiM* -  Zonă mixtă  rezultată în  urma restructurării  zonelor  cu  caracter
industrial.

 H max = 25 m / se admit accente de înălțime până la 40 m.

 POT max = 70 %

 CUT max = 4.0.

UTR ZCP_Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau coridor cu rol ecologic

 H max – nu este cazul 

 POT max = 1 %

 CUT max = 0.01

V - Zonă verde

UTR Va - Zonă verde - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

 H max = 9 m (la cornișă)
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 POT max = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice
tip)

 CUT max = 0.1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice
tip)

Is - Zone de instituții și servicii publice și de interes public

UTR  Is_A -  Zonă  de  instituții  și  servicii  publice  și  de  interes  public  constituite  în
ansambluri independente

 H max = 18 m (la cornișă)

 POT max = 60 % (pentru parcelele comune) și 75 % (pentru parcele de
colț)

 CUT max = 2.2 (pentru parcelele comune) și 2.8 (pentru parcele de colț)

Noiembrie 2019

Întocmit Șef proiect

Asist. dr. urb. Matei Cocheci Asist. dr. urb. Matei Cocheci

Urb. Ana-Maria Negru
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