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Liu_F – Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip 
urban 

 
SECȚIUNEA 1 – CARACTERUL ZONEI 

Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale de divese 
tipuri – izolate, cuplate, înşiruite, covor – grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, 
rezultat al aplicării procedurii de urbanizare.  
 
SECȚIUNEA 2 – UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
 
1.UTILIZĂRI ADMISE 

Locuinţe individuale (unifamiliale) în regim izolat sau cuplat. 
 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.) cu condiţia ca în 

funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.  
Servicii cu acces public, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, prestate în special de 

proprietari, cu următoarele condiţii:  
(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  
(b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinței;  
(c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, 
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate 

de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:  
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire;  
(b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;  
(c) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii.  
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:  
(a) să nu includă alimentaţie publică;  
(b) asigurarea locurilor de parcare să se facă exclusiv în interiorul parcelei 

 
3. UTILIZĂRI INTERZISE mm 

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din 

spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 
 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
  
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI.  

Toate parcelele cu destinaţie rezidenţială vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:  
(a) vor avea front la stradă;  
(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 12 m pentru locuinţele cuplate și 

izolate.  
(c) adâncimea va fi mai mare decât frontul la stradă;  
(d) suprafaţa va fi mai mare sau egală cu 350 mp. 

 
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  

Construcțiile se vor retrage 8 m față de aliniament. 
Garajele se pot amplasa la minim 6 m față de aliniament.  
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Pentru parcelele din capătul închis al străzii reglementate, unde este amplasată girația de 
întorcere și aliniamentul are o formă variabilă, curbă, se vor aplica retragerile din planșa de reglementări 
urbanistice. 

Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren adiacente 
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. 
 
 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

a) construcțiile se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m față de limitele laterale de 
proprietate. 

b) construcțiile pot fi amplasate în regim cuplat pe o limită laterală de proprietate cu condiția să 
existe o convenție de vecinătate care să asigure acoperirea calcanelor. 

c) 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 2,8 m. Pentru 
amplasarea garajelor pe limita de proprietate, cu respectarea condițiilor anterior precizate, nu 
este necesară convenția de vecinătate. 

d) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu minim 6 m. 
e) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limita posterioară a parcelei. 
 

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

 
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
          Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la un 
drum reglementat, în mod direct. De regulă, pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un 
singur acces carosabil.  

Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 5 m.  
Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 

pavimentelor permeabile. 
 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT INDIVIDUAL 
             Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.  

Necesarul de parcaje: 
Locuinţe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanţii 

desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:  
(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp;  
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp.  

 
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane.  
Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: D+P+M, 

D+P+E (D – demisol, P – parter, M – mansardă, E – etaj).  
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 în punctul cel mai 

înalt, nu va depăşi 12 m. 
 

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 va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire).  
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. Acoperişurile cu şarpantă vor avea 

forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor depăşi 60º, sau cu terasă.  
Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi cel specific programului.  
Materialele de finisaj vor fi cele specifice programului – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru 

acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente 
arhitecturale.  

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

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

 
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR 

Autorizarea executării construcţiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare 
completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare a terenurilor 
prin P.U.Z.  

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

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

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din 

suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o 

îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.  

Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina 

de faţadă), minim 40% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.  

Arborii înalți vor fi plantați la mimin 2 m față de limitele de proprietate conform Art. 613,  Cod Civil. 

Speciile vegetale alese vor fi alese în așa fel încât să nu producă alergeni inhalatori (ex: tei, 

mesteacăn, salcâm), fructe care pot prezenta pericol pentru trecători și a căror îndepărtare presupune 

manopere costisitoare (ex: castan, dud) și a căror schimbare de foliaj se face într-un inteval de timp 

concentrat – ușurând astfel operațiunile de curățenie. 

 

14. ÎMPREJMUIRI  
              Spre spaţiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.  
              În acest caz măsura se va aplica în mod obligatoriu unitar.  
              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. 
 
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  
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P.O.T. maxim = 35 % pentru toate utilizările admise  

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
C.U.T. maxim = 0,9. 

 

 
 
S_Et*F – Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu 
caracter rezidenţial 

 
SECȚIUNEA 1 – CARACTERUL SUBZONEI 

Clădiri / ansambluri semnificative dedicate exclusiv activităţilor economice de tip terţiar inserate în 

zone cu caracter preponderent sau exclusiv rezidenţial de toate tipurile, cu adresabilitate la nivel zonal sau 

municipal. 

SECȚIUNEA 2 – UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
 
1.UTILIZĂRI ADMISE 

Structură funcţională dedicată exclusiv activităţilor economice de tip terţiar, amplasate în 
clădiri izolate sau cuplate:  

(a) administrative – birouri, sedii de companii etc.  
(b) financiar-bancare;  
(c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentaţie publică;  
(d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere;  
(e) cazare turistică;  
(f) cercetare ştiinţifică;  
(g) culturale;  
(h) sănătate.  
Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de interes pentru public. 

 
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

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

Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:  
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 

m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);  
(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel 

încât să nu perturbe traficul.  
Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii:  
(a) să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în 

această locaţie;  
(b) nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă. 

 
3. UTILIZĂRI INTERZISE  

Locuire de orice tip  
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 detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.  
Garaje în clădiri provizorii amplasate în interiorul parcelelor.  
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Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.  
Construcți provizorii de orice natură.  
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările 

din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente 
 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
  
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI.  

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
(a) să aibă front la stradă;  
(b) lungimea frontului la stradă să fie 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 600 mp.  
 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
Clădirile se vor amplasa la o distanță de minim 4 m față de aliniament. 
În cazul clădirilor de colț, retragerea se va aplica pe ambele laturi. 

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

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă mai mare 
sau cel mult egală cu 5 m.  

Construcțiile pot fi amplasate în regim cuplat pe o limită laterală de proprietate cu condiția să existe 
o convenție de vecinătate care să asigure acoperirea calcanelor. 

Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din 
înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 6 m. 

 
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele acestora se va 
asigura o distanţă minimă egală cu o treime din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6 m (sunt 
admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei 
menţionate). 

 
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
          Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la un 
drum reglementat, direct sau prin servitute.  

Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcelă 
va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m.  

Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă 
utilizarea învelitorilor permeabile. 
 
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT INDIVIDUAL 
             Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la RLU aferent PUG . 

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 de regulă în garaje colective subterane.  
Se admite staţionarea / parcarea autovehiculelor în incintele clădirilor, cu condiţia asigurării 

distanţei de minimum 10 m de la ferestrele camerelor de locuit. 
Pentru vizitatori pot fi amenajate locuri de parcare în zona de retragere faţă de aliniament, cu 

condiţia asigurării distanţei de minimum 3 m de la platformele de parcare la limitele laterale de proprietate, 
la aliniament şi clădiri.  

 Spaţii libere şi spaţii plantate nu pot fi diminuate pentru amenajarea de spaţii de parcare.  
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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, garantat 
printr-un drept real. 

 
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

Regimul de înălţime maxim admis este de șase niveluri supraterane.  
Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi următoarea configuraţie: S+D+P+3+R (D – 

demisol, P – parter, R – nivel retras).  
Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 16 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 21 

m, respectiv un regim de înălţime de S+D+P+3+R.  
Ultimul nivel admis va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m 
 

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 pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  

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

Clădirile se vor acoperi cu terase sau şarpante, funcţie de nevoile de armonizare cu cadrul 
construit adiacent. 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. 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.  
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 

la PUG. 
 

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR 
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 împrejmuiri.  
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. 
 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 

minimum 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.  
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent 

(grădina de faţadă), minim 30% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. Eliminarea arborilor maturi 
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este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa 
persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor. 

Arborii înalți vor fi plantați la mimin 2 m față de limitele de proprietate conform Art. 613, Cod 

Civil. 

Speciile vegetale alese vor fi alese în așa fel încât să nu producă alergeni inhalatori (ex: tei, 

mesteacăn, salcâm), fructe care pot prezenta pericol pentru trecători și a căror îndepărtare presupune 

manopere costisitoare (ex: castan, dud) și a căror schimbare de foliaj se face într-un inteval de timp 

concentrat – ușurând astfel operațiunile de curățenie. 

 

14. ÎMPREJMUIRI  
Realizarea de împrejmuiri spre spațiul public nu este obligatorie.                
Împrejmuirile 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 2,20 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 fără a afecta spaţiul public. 

 
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  

P.O.T. maxim = 50 %  

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
C.U.T. maxim = 2,4 
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S_Vpa – Subzonă a pădurilor cu rol de agrement 

 
SECȚIUNEA 1 – CARACTERUL SUBZONEI 

Terenuri împădurite din intravilan incluse ca subzone în cadrul unor zone verzi de mari 
dimensiuni – parcuri cu funcţiuni complexe.  
 
SECȚIUNEA 2 – UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
 
1.UTILIZĂRI ADMISE 

(a) promenadă, alergare  
(b) odihnă  
(c) călărie  
(d) deplasări velo  
Pentru aceste utilizări se poate organiza un sistem de alei, platforme şi piste pentru biciclete.  

Este admisă introducerea iluminatului public. Amenajările şi echiparea subzonei se vor face în 

concordanţă cu legislaţia silvică şi cu avizul Direcţiei Silvice şi a ITRSV. 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
(a) edicule – chioscuri, adăposturi etc, parte a amenajării peisagere, cu condiţia să aibă în 

componenţă numai spaţii deschise.  
(b) acces auto pentru întreţinere, intervenţii, colectarea deşeurilor, transport de materiale pe 

sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.  
(c) 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.  

Amenajările şi echiparea subzonei se vor face în concordanţă cu legislaţia silvică şi cu avizul 
Direcţiei Silvice şi al ITRSV.  
 
3. UTILIZĂRI INTERZISE  

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  
Sunt interzise orice fel de construcţii, permanente sau definitive, de orice natură şi cu orice 

destinaţie, în afara celor reglementate la pct. 2.  
Este interzisă împrejmuirea pădurii sau a unor părţi ale acesteia, indiferent de structura de 

proprietate.  
Este interzis accesul oricăror tipuri de autovehicule, (autoturisme, autoutilitare, autocamioane, 

motociclete, motorete, ATV etc), altele decât cele pentru exploatare în regim silvic şi întreţinere.  
Sunt interzise lucrări de terasamente şi sistematizare verticală.  
 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
  
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI.  

Nu este cazul. 
 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
Nu este cazul. 
 

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

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  
   Nu este cazul. 
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8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
          Se vor prevedea spaţii de acces pentru public în afara subzonei (de regulă aferente zonei verzi 
în care aceasta e inclusă), care vor cuprinde spaţii de parcare, platforme dalate, etc., conform P.U.Z.  

Se vor prevedea accese de seviciu, pentru colectarea deşeurilor şi pentru accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor.  

Pentru aleile pietonale şi velo se vor utiliza sisteme rutiere specifice – de regulă agregate 
compactate. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice, cu tratamente superficiale din agregate de 
balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. 
 
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT INDIVIDUAL 

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi.  

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  
Nu este cazul. 
 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  
Nu este cazul. 

 
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR 

Se va introduce un sistem de iluminat 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).  
În zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din 

spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).  
Echiparea subzonei se va face în concordanţă cu legislaţia silvică şi cu avizul Direcţiei Silvice şi a 

ITRSV. 
 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a vegetaţiei. Intervenţii importante asupra 

acesteia se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice şi peisagere, în contextul conservării 

caracterului general – pădure de agrement, pe baza unui P.U.D.  

Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din 

suprafaţa totală a subzonei şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).  

Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. 

Speciile vegetale alese vor fi alese în așa fel încât să nu producă alergeni inhalatori (ex: tei, 

mesteacăn, salcâm), fructe care pot prezenta pericol pentru trecători și a căror îndepărtare presupune 

manopere costisitoare (ex: castan, dud) și a căror schimbare de foliaj se face într-un inteval de timp 

concentrat – ușurând astfel operațiunile de curățenie. 

 

14. ÎMPREJMUIRI  
               Nu sunt admise împrejmuiri, indiferent de structura de proprietate. 
 
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  
 
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 

P.O.T. = 0 % (nu sunt luate în calcul ediculele aferente amenajării peisagere, cu condiţia să nu 
includă spaţii interioare) 
 
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

C.U.T. = 0 (nu sunt luate în calcul ediculele aferente amenajării peisagere, cu condiţia să nu 

includă spaţii interioare) 
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