Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr.53, Cod postal 400436, Jud.
Cluj, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1748 / 2020
Întocmit astăzi, 21/05/2020, privind cererea 96778 din 04/05/2020
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr 1552 din 07/05/2020
1. Beneficiar: PETRI DANIELA-DENISA
2. Executant: Buzea Eugen-Cosmin
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Realizarea suportului topografic în vederea elaborării
planului urbanistic zonal pentru amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, strada George
Coșbuc, nr. 4 - 6, intravilan Cluj-Napoca, jud. Cluj
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:
Număr act

Data act

PUZ

Tip act

Emitent

04.05.2020 inscris sub semnatura privata

TOPOGEN SERV SRL

DOCUMENTATI04.05.2020 inscris sub semnatura privata

TOPOGEN SERV SRL

4809

13.11.2019 act administrativ

PRIMARIA MUNICIPIULUI

OP

30.04.2020 inscris sub semnatura privata

BANCA TRANSILVANIA

1552

07.05.2020 act administrativ

BCPI CLUJ-NAPOCA

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 1748 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic;

Plan topografic (în format analogic şi digital – format dxf.), scara 1:200;
Certificatul de urbanism nr. 4809/13.11.2019, în copie;
Avizul de începere a lucrării nr. 1552/2020;
Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, în format digital;
Calculul analitic al suprafeței delimitate prin PUZ;
Dovada achitării tarifelor legale – OP nr. 38/30.04.2020;
În urma verificării planului topografic pentru suprafaţa de 0,1542 ha, categoria de folosință curți construcții,
intravilan, s-a constatat că a fost întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi nu există impedimente
pentru recepţia acestuia.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
Nu există erori topologice.
Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef
-

Inspector
MIHAI KONRADI

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Nr. pct.

X (m)

Y(m)

Lungimi
laturi (m)

201
202
203
204
205
206
207

586187,123
586169,047
586153,930
586142,504
586135,451
586157,812
586177,021

391399,179
391407,353
391414,631
391393,002
391377,141
391370,724
391365,182

19,84
16,78
24,46
17,36
23,26
19,99
35,47

S=1542 mp

2331
PETRI NICOLAE
Str. Oasului Fundatura , Nr. 14
Loc. Cluj-Napoca,
Jud. Cluj

AVIZ FAVORABIL
212362497/29.04.2020

Delgaz Grid SA
Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj
Echipa Acces la Retea Gaz Cluj
Str. Decebal, nr. 93-95
Cluj-Napoca
400205 Cluj Napoca
www.eon-distributie-romania.ro

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea înregistrată cu nr. 373815282/23.04.2020 denumire lucrare
Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare corp c2 si
C3 si elaborare plan urbanistic zonal in conditiile legii nr. 350/2001
actualizata, din localitatea Cluj-Napoca, strada George Cosbuc, nr. 4-6,
judet Cluj, în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm avizul
favorabil,
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS:
A. Condiţii tehnice:
1.
Inainte de demolarea imobilelor existente, veti solicita furnizorului
de gaze naturale, sistarea furnizarii gazelor, demontarea si preluarea
contoarelor de gaze (proprietate a S.C. Delgaz Grid S.A.).
2.
Modificarile aduse instalatiei de utilizare gaze naturale, ce
deserveste imobilul existent, se vor realiza conform NTPEE din
10.05.2018.
3.
Se va acorda atentie deosebita la realizarea imprejmuirii pentru a
nu fi afectat bransamentul si postul de reglare gaze existente.
Bransamentul nu se va ingloba in structura /fundatia imprejmuirii, iar
postul de reglare va ramane la limita de proprietate cu posibilitate de
acces pentru lucrarile de exploatare/ interventie din partea personalului
autorizat al operatorului sistemului de distributie gaze.
4.
In cazul in care este necesara dezafectarea sau reamplasarea
bransamentului gaze naturale existent, se va depune o solicitare in acest
sens catre S.C. Delgaz Grid S.A.
B. Condiţii generale:
1.

Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2.
Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. - Centru Operatiuni Retea
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Preşedintele Consiliului de
Administraţie
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

Cluj la predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie
pe perioada derulării lucrărilor
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6-0,9 m.
3.
În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz
Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată,
primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie,
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid S.A.,
pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz
Grid S.A., izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a
anunţat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct
responsabil de producerea evenimentului.
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în
exploatarea Delgaz Grid S.A. – Centru Operatiuni Retea Cluj, beneficiarul va
suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
4.
Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
5.
În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la
generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.
6.
În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
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astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
7.
În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de
cămine, a tijelor de acţionare etc.
8.
Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va
informa în scris Delgaz Grid S.A.-Centru Operatiuni Retea Cluj asupra datei la
care e programată recepţia.
9.
Prezentul aviz este valabil până la data de 29.04.2021 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul şi natura
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de
expirarea avizului iniţial.
În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,

Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj
Broscatan Ovidiu Zaharia
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Intocmit
Demian Liviu

Acest plan de situatie propus insoteste avizul cu nr.
212362497/29.04.2020

Conducta gaze naturale presiune redusa

ZCP_Is_A Zonă construită protejată. Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente
REGULAMENT APROBAT

PROPUNERE MODIFICARE SI COMLPETARE REGULAMENT
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonă a ansamblurilor istorice independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice, care în general şi-au
Zonă a ansamblurilor istorice independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice, care în general
păstrat funcţiunea iniţială.
şi-au păstrat funcţiunea iniţială.
Funcţiunile sunt de tip medical sau educaţional. Sunt ansambluri realizate în general pe baza unui proiect unitar
Funcţiunile sunt de tip medical sau educaţional. Sunt ansambluri realizate în general pe baza unui
şi recognoscibile ca atare în structura oraşului. Se remarcă prin coerenţă şi reprezentativitate. Specifică e
proiect unitar şi recognoscibile ca atare în structura oraşului. Se remarcă prin coerenţă şi reprezentativitate.
organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile situate în retragere faţă de aliniament, cu regim mediu de
Specifică e organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile situate în retragere faţă de aliniament, cu regim
înălţime, cu aliniere la cornişa situată la o înălţime de aproximativ 16 m.
mediu de înălţime, cu aliniere la cornişa situată la o înălţime de aproximativ 16 m.
Sunt incluse în zona construită protejată datorită valorilor urbanistice şi a celor arhitecturale pe care le
Sunt incluse în zona construită protejată datorită valorilor urbanistice şi a celor arhitecturale pe care le
înglobează. Unele dintre acestea sunt clasate individual în Lista Monumentelor Istorice.
înglobează. Unele dintre acestea sunt clasate individual în Lista Monumentelor Istorice.
Subzone:
Subzone:
SZCP_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate
SZCP_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate
situate în afara zonei centrale
situate în afara zonei centrale
Clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale a municipiului,aparţinând instituţiilor publice sau de interes
Clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale a municipiului,aparţinând instituţiilor publice sau de
public, care şi-au păstrat în general funcţiunea iniţială sau au dobândit în timp una compatibilă. Se remarcă prin interes public, care şi-au păstrat în general funcţiunea iniţială sau au dobândit în timp una compatibilă. Se
prezenţa semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului sau caracterului şi
remarcă prin prezenţa semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului sau
valorii arhitecturale.
caracterului şi valorii arhitecturale.
Sunt incluse în zona construită protejată datorită valorilor urbanistice şi a celor arhitecturale pe care le
Sunt incluse în zona construită protejată datorită valorilor urbanistice şi a celor arhitecturale pe care le
înglobează. Unele dintre acestea sunt clasate individual în Lista Monumentelor Istorice.
înglobează. Unele dintre acestea sunt clasate individual în Lista Monumentelor Istorice.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
ZCP_Is_A
ZCP_Is_A
Pentru intervenţii ce vizează restructurarea funcţională şi / sau transformarea / completarea spaţială a unui
Pentru intervenţii ce vizează restructurarea funcţională şi / sau transformarea / completarea spaţială a
ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan) şi un PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) cu unui ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan) şi un PUZ pentru Zone Construite Protejate
RLU aferent, în conformitate cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor de urbanism (PUZCP) cu RLU aferent, în conformitate cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
pentru zone construite protejate.
de urbanism pentru zone construite protejate.
Teritoriul de studiu al PUZCP este ansamblul în integralitatea sa.
Teritoriul de studiu al PUZCP este ansamblul în integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP va fi avizată în prealabil de CTATU şi de Comisia Regională a
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP va fi avizată în prealabil de CTATU şi de Comisia
Monumentelor Istorice.
Regională a Monumentelor Istorice.
ZCP_Is_A
SZCP_Is
ZCP_Is_A
Autorizarea lucrărilor de restaurare / reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, cu avizul Comisiei SZCP_Is
Regionale a Monumentelor Istorice.
Autorizarea lucrărilor de restaurare / reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, cu avizul
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări diferite privind utilizarea terenului,
Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.
regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări diferite privind utilizarea terenului,
ale ansablului / parcelei, înălţimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare
terenului etc se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
ale ansablului / parcelei, înălţimea clădirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
Clădirile din interiorul zonei au fost clasificate în trei categorii şi marcate ca atare în planşa 3.2. „Reglementări terenului etc se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.
Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în Anexa 5 a prezentului regulament, în conformitate cu
Clădirile din interiorul zonei au fost clasificate în trei categorii şi marcate ca atare în planşa 3.2.
Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
„Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în Anexa 5 a prezentului regulament, în
- 1 - clădiri monument istoric, clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice republicată în anul 2010 –
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:
intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific
- 1 - clădiri monument istoric, clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice republicată în anul 2010 –
- 1A - clădiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument istoric –
intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific
intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific monumentelor istorice
- 1A - clădiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument istoric –
- 2 - clădiri cu valoare artistică ambientală – pentru această categorie e interzisă desfiinţarea totală sau parţială, intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific monumentelor istorice
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
- 2 - clădiri cu valoare artistică ambientală – pentru această categorie e interzisă desfiinţarea totală sau parţială,
- 3 - clădiri neutre pentru care e acceptabilă restructurarea totală sau parţială
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului şi reabilitarea fondului construit
- 3 - clădiri neutre pentru care e acceptabilă restructurarea totală sau parţială
valoros.
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului şi reabilitarea fondului
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din interiorul ansamblului / parcelei va fi
construit valoros.

supusă autorizării, cu excepţia aceleia de rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din interiorul ansamblului / parcelei va
modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul Comisiei Regionale a fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără
Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea / refacerea
modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul Comisiei Regionale a
modenaturii faţadei.
Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea / refacerea
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă întreagă în înţeles urban. Se pot interzice modenaturii faţadei.
anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi, mansardări, modificări diverse,
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă întreagă în înţeles urban. Se pot
reabilitari - înlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi, mansardări,
monument istoric sau cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate cazurile, fiind condiţionată de criterii modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc.
precum structura şi valoarea şarpantei, vizibilitatea din spaţiul public, accesibilitatea nivelului podului etc.
Mansardarea clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate cazurile, fiind
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi etc).
condiţionată de criterii precum structura şi valoarea şarpantei, vizibilitatea din spaţiul public, accesibilitatea
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al acestuia.
nivelului podului etc.
Nu se admite publicitatea comercială în zonă. Calcanele nu pot fi transformate în suport publicitar.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi etc).
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale,
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al acestuia.
festivaluri, evenimente culturale majore).
Nu se admite publicitatea comercială în zonă. Calcanele nu pot fi transformate în suport publicitar.
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Publicitatea comercială de orice tip va fi în concordanţă cu reglementarea specifică aprobată de Consiliul
Local.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte
restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG - planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de
Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 - Condiţii Generale Privitoare la Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 - Condiţii Generale Privitoare la
Construcţii.
Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile de utilitate publică aşa cum sunt ele
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în
marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
Prin PUZ se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes
În cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică
local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi etc, conform programului
Arhitectului Sef).
urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef).
Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile
afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi
autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere
curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afisaj, firme
și reclame.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și
înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a
reglementărilor de mai jos.
reglementărilor de mai jos.
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de proiecte complexe de
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de proiecte
specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu caracterul istoric al acestuia, dezvoltarea complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu caracterul istoric al
cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare velo,
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de
reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a
vor fi avizate de CTATU şi de Comisia Regională a Monumentelor Istorice.
vegetaţiei. Acestea vor obține Avizul Arhitectului șef şi de Comisia Regională a Monumentelor Istorice.
Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi. Spaţiile
Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi.
verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din
ansamblu protejat.
întregul ansamblu protejat.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la

prezentul Regulament.

prezentul Regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE
Instituţii şi servicii publice sau de interes public – funcţiuni administrative, funcţiuni de cultură, funcţiuni de
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.
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
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în
necesităţile actuale, în condiţiile asigurării compatibilităţii cu structurile istorice care le găzduiesc.
conformitate cu necesităţile actuale, în condiţiile asigurării compatibilităţii cu structurile istorice care le
găzduiesc.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Locuinţe de serviciu permanente sau temporare, în condiţiile stabilite de Legea 114/1996, cu condiţia ca acestea 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. 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
Clădiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, cămine, internate - ale instituţiilor de învăţământ /
cu condiţia ca proprietatea şi administrarea să aparţină acestora.
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
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de asemenea
categoria instituţiilor şi serviciilor publice sau de interes public şi să fie compatibile cu clădirile existente.
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
Garaje / parcaje pentru personal şi vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părţi / corpuri de
următoarele condiţii:
clădiri, cu următoarele condiţii:
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat (a)
să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract
funcţiunii de bază)
dedicat funcţiunii de bază);
(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu
(b)
accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu
perturbe traficul.
perturbe traficul.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în
spaţiului public.
afara spaţiului public.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Conversia funcţională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, înafara celor din categoria
Conversia funcţională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, înafara celor din categoria
instituţiilor publice sau de interes public.
instituţiilor publice sau de interes public.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public. Constructii
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public.
provizorii de orice natură. Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor. Reparaţia capitală,
Construcți provizorii;
restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
parazitare.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade,
a clădirilor provizorii sau parazitare.
calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
faţade, calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
publice sau de pe parcelele adiacente.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din
spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Având în vedere diversitatea şi specificitatea diferitelor clădiri / ansambluri, în general elemente excepţionale în Având în vedere diversitatea şi specificitatea diferitelor clădiri / ansambluri, în general elemente excepţionale
ţesutul urban istoric, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare ale acestora se vor stabili în cadrul unor în ţesutul urban istoric, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare ale acestora se vor stabili în cadrul unor
PUD sau PUZCP, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
P.U.D. sau P.U.Z.C.P., cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Se conservă structura parcelară existentă.
Se conservă structura parcelară existentă.
Este în principiu admisibilă comasarea cu parcele învecinate pentru extinderea instituţiilor şi seviciilor
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.
existente, caz în care acestea vor fi incluse în prezentul UTR / subzonă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZCP.
Se va stabili, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z.C.P.
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 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 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
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.
considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.
In cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea celui
În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea

existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent.
celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă
vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m.
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
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.
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
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din
clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.
înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai 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
înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 4,5 m.
încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.
În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă
va fi de 6 m.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor stabili, după caz, prin PUD sau PUZCP.
Se vor stabili prin P.U.Z.C.P.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. Pentru
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile
Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor
permeabile.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci când se prevăd
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci când se
funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea
de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.
numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.
Pentru clădirile noi, staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în garaje colective subterane sau
Pentru clădirile noi, staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în garaje colective subterane sau
supraterane.
supraterane.
Nu se admite staţionarea autovehiculelor pe fâşia de teren dintre aliniament şi clădiri, indiferent de adâncimea
Nu se admite staţionarea autovehiculelor pe fâşia de teren dintre aliniament şi clădiri, indiferent de
acesteia. Staţionarea în curţile clădirilor este admisă doar în cazul în care acestea au exclusiv rolul de curte de adâncimea acesteia. Staţionarea în curţile clădirilor este admisă doar în cazul în care acestea au exclusiv rolul
serviciu.
de curte de serviciu.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Inălţimea clădirilor va fi determinată în fiecare caz în parte în funcţie de context, în plus aplicându-se cumulativ Înălţimea clădirilor va fi determinată în fiecare caz în parte în funcţie de context, în plus aplicându-se cumulativ
următoarele criterii:
următoarele criterii:
(a) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m şi respectiv P+3+M(R).
(a) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m şi respectiv P+3+M(R).
(b) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată
(b) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată
(c) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălţimea maximă la cornişă admisă pe
(c) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălţimea maximă la cornişă/totală
strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de înălţime diferit.
admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de înălţime diferit.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii
acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
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
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii,
(HG 525/1996, Art. 32).
este interzisă.
Clădiri / corpuri noi
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de Clădiri / corpuri noi
pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice
Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent şi unitar. Faţadele realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
spre spaţiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la
Volumetria va fi de natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent şi unitar.
înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub
Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de
cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Acoperişurile vor avea şarpante la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub
cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce se vor încadra între 35o şi 60o funcţie de cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.
contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din mansarde se
Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce
vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban. In situaţiile în care coronamentul clădirii nu joacă se vor încadra între 35o şi 60o funcţie de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei,
un rol semnificativ în silueta oraşului sau în imaginea locală, se admit şi acoperiri de factură modernă.
pentru luminarea spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban. In
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu specificul situaţiile în care coronamentul clădirii nu joacă un rol semnificativ în silueta oraşului sau în imaginea locală, se
zonei.
admit şi acoperiri de factură modernă.

Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar şi cu
specifice zonei – tencuieli lise, zidării din cărămidă aparentă pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade,
specificul zonei.
socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.
Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, finisaj specifice zonei – tencuieli lise, zidării din cărămidă aparentă pentru faţade, placaje din piatră pentru
la toate elementele construcţiei.
faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.
Clădiri existente
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în regim specific,
stridente, la toate elementele construcţiei.
numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe asupra
construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Clădiri existente
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
Intervenţiile asupra clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală se vor realiza în regim
In cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
specific, numai pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe asupra
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor în care se revine la construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
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
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:
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 copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu excepţia cazurilor în care se
toate detaliile şi decoraţiile. Invelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In situaţiile în revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă.
care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, etc).
admite refacerea acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri. Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă
Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta
zincată, de zinc sau de cupru în manieră tradiţională.
putând implica tehnologii şi materiale speciale.
In cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. În mod excepţional, când acest lucru nu mai este
Se vor aplica reglementările anterioare.
posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele existente
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. În situaţiile în care învelitoarea e
conservate şi cele noi.
din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
Pe spaţiul public publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
acesteia cu tablă lisă fălţuită de culoare gri.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii electorale,
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de cupru în manieră tradiţională.
festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:
regulament.
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele existente
conservate şi cele noi.
Pe spaţiul public publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea (campanii
electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la
prezentul regulament.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Zona e echipată edilitar complet.
Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. S
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
e interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
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).
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
Fiecare imobil va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării
deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafaţa totală 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 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 cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiţionale (în general daleje de piatră
de tip permeabil).
de tip permeabil).
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte
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 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 pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de
garduri vii.
garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip opac.
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.
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.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a P.O.T. maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără
depăşi
a depăşi
(a) pentru ansambluri sau parcelele comune:
(a) pentru ansambluri sau parcelele comune:
POT maxim = 60%
P.O.T. maxim = 60%
(b) pentru parcelele de colţ:
(b) pentru parcelele de colţ:
POT maxim = 75%
P.O.T. maxim = 75%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi
clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
CUT maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi
C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi
(a) pentru ansambluri sau parcelele comune:
(a) pentru ansambluri sau parcelele comune:
CUT maxim = 2.2
C.U.T. maxim = 2.2
(b) pentru parcelele de colţ:
(b) pentru parcelele de colţ:
CUT maxim = 2,8
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.

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).

