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                                               PLAN URBANISTIC GENERAL – MINICIPIUL SEBEȘ, jud. ALBA     

                       

                     REACTUALIZARE PUG MUNICIPIUL SEBES 

                                   EXTRAS DIN REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

 
 
 

        DOMENIU DE APLICARE 
 

 

        Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului Municipiului 

Sebeș , propus conform Planului Urbanistic General al Municipiului Sebeș. 

 

        Pentru terenul situat în intravilanul propus sunt prevazute zone in care lucrarile de 

construire  de orice fel sunt condiţionate de elaborarea şi aprobarea conform legii a unor 

Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor ţine seama de prevederile prezentului regulament prin 

care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi urbanistice ale dezvoltării de ansamblu ale 

Municipiului Sebeș, în conformitate cu Planul Urbanistic General. Stabilirea ordinii elaborării 

PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe baza cărora se efectuează includerea 

în intravilan şi schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor, va decurge din necesităţile de 

etapă ale politicilor Consiliului Local al Municipiului Sebeș privind dezvoltarea oraşului. 

 

       CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII 

 

       Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale 

aprobate anterior intrării sale în valabilitate. 

 

       Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror 

efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al Municipiului Sebeș şi care îşi 

păstrează şi în prezent valabilitatea.  

 
       CONDIŢII DE APLICARE 

 

 

       Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism 

şi le detaliază. 

 
       Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale 

permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale  în care se impune 

elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale. 

 
       În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a 

lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat 

prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate conform 

legii.  
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        DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 

 
        Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire referitoare la funcţiuni 

admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele 

parcelei, POT, CUT. 

 
       Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele 

situaţii: 

 condiţii dificile de fundare; 

 dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului; 

 obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiu sau care sunt propuse pe 

amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală sau generală a localitatilor. 

 
        Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: 

 modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile 

pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD, însoţite de ilustrare de arhitectură, 

cu avizul Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului si Urbanism 

precum şi, în cazul zonelor protejate, al Ministerului Culturii; 

 modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, 

regimul de construire, înălţimea maximă admisă, CUT. POT şi retragerea clădirilor 

faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, 

elaborate şi aprobate de Consiliul Local conform legii. 

 

 

         DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI  UNITĂŢI  

TERITORIALE DE  REFERINŢĂ  -  UTR 
 

 

      Stabilirea unităţilor teritoriale de referinţă a fost determinată de urmatorii parametri: 

 

 funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

 regimul de construire;  

 înălţimea maximă admisă; 

 situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate istorice şi arhitectural  

urbanistice; 

 situarea într-o condiţie particulară de cadru natural (în imediata apropiere a cursurilor 

de ape sau în interiorul unor mari culoare de vegetaţie care asigură ameliorarea 

climatului orașului). 

 

        Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Municipiul Sebeș este alcătuit pentru 

următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă: 

 

C. ZONA CENTRALĂ 

 
CP - subzona centrală situată în limitele zonei de protecţie a valorilor istorice şi 

arhitectural urbanistice 

CP1 -  subzona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional 



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA   M A R C E L A   M A R I A   I O A N 

PROIECTARE ARHITECTURA, URBANISM, DOCUMENTATII ACCESARE FONDURI EUROPENE, EXPERTIZE TEHNICE 

JUDICIARE 

CIF 29303304  - Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr.147, bl.D2, cam.9 , jud. Valcea 

tel/fax:0350 .807951 , mobil: 0745.804543 / 0737.280270 ;  e-mail: compatibil_office@yahoo.com 
 
 

3 
 

IS. ZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE  

 
IS1  - subzona  serviciilor situată în afara zonei centrale, cu clădiri de înălţime medie / înaltă , 

în regim de construire continuu şi discontinuu; 

 
M - ZONA MIXTĂ - CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE 

PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, 

TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE ŞI PERSONALE, COMERŢ, 

HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE), ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE MICI  

NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE. 

 

M1 -  subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu  şi înălţimi 

maxime de P+4 niveluri. 

M2 -  subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu  şi înălţimi 

maxime de P+7 niveluri, cu accente înalte; 

 

  L  - ZONA DE LOCUIT 

 
L1 - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+1/M niveluri; 

L2  - subzona locuinţelor colective medii (P + 3/4 niveluri) situate în ansambluri 

preponderent rezidenţiale; 

 

A  - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE  

 

A1 - parcuri de activităţi; 

 - zona activităţilor productive şi de servicii: 

 A2 - subzona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii.  

 

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI 

 

V1 - spaţii verzi publice cu acces nelimitat; 

V2 - spaţii verzi pentru agrement; 

V3 – spatiu verde de protectie/ecologizare; 

  V4 - spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă. 

 

  F   - ZONA ACTIVITATILOR LEGATE DE CULTE 

 

G  - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală; 

G2 - subzona cimitirelor. 

 
S  - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

___________________________________________________________________________ 
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C.  ZONA CENTRALĂ. 
 

CP - SUBZONA CENTRALĂ 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Partea din zona centrală care este situată în interiorul limitelor de protecţie a valorilor istorice 

şi arhitectural urbanistice păstrează  fragmentar ţesutul urban rezultat din succesiunea 

diferitelor etape de precizare a tramei stradale ca trasee şi profile şi de reconstrucţie spontană 

sau bazată pe regulamente urbanistice ori proiecte. Această zonă  conţine marea majoritate a 

monumentelor de arhitectură din Municipiul Sebeș, înscrise în lista monumentelor între care se 

găsesc cele mai importante şi mai reprezentative clădiri destinate funcţiunilor publice, biserici 

sau foste clădiri rezidenţiale de valoare istorică, arhitecturală şi memorială, adăpostind acum 

diferite alte funcţiuni, precum şi clădiri de locuit. 

 
În vederea autorizării clădirilor noi cu funcţiuni care se încadrează în specificul zonei, este 

necesară elaborarea şi aprobarea unor documentaţii de urbanism PUD / PUZ  cu ilustrarea 

modului de inserţie volumetrică în cadrul arhitectural – urbanistic existent. 

 
Pentru intervenţii în spaţiul public (mobilier urban, pavimente, vegetaţie, etc.), neincluse în 

acest regulament, se vor întocmi proiecte pe ansamblul subzonei centrale ce vor fi avizate de 

Ministerul Dezvoltarii şi de Ministerul Culturii Patrimoniului National. 

 
 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE 

 

CP1- se menţin neschimbate acele utilizări iniţiale ale clădirilor care corespund cerinţelor 

actuale sau se admite revenirea la acestea. Se admit conversii ale funcţiunilor în condiţiile în 

care orice schimbare de destinaţie a clădirilor monument de arhitectură  şi din centrul istoric 

se avizează conform legii; se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei şi cu 

statutul de protecţie al clădirilor pentru: funcţiuni de interes public, functiuni administrative, 

culturale, de învăţământ, funcţiuni terţiare superioare, media, edituri, agenţii, comerţ, servicii 

profesionale şi personale, recreere şi turism, locuinţe; 

Funcţiuni admise 

-sediul primăriei Municipiului Sebeș sau filiale ale acesteia; 

-judecătorie, tribunal; 

-sediu de partid; 

-sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii 

autonome, fonduri etc; 

-sediu de birouri; 
-sediu de firmă sau companie. 

-sediu bancar, filială; 

-sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri; 

-alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; 
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-servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi 

multiplicare, formare profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, 

comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii de turism, agenţii imobiliare, întreţinere 

corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc. 

-centru de cercetare şi formare profesională; 

-incubator de afaceri 

-comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; 

-comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; 

-magazin general 

-supermagazin (supermarket) 

-piaţă agroalimentară; 

-lăcaş de cult; 

-bibliotecă, mediatecă; 

-spaţii pentru târguri şi expoziţii; 

-centru expoziţional, expoziţie, târg; 

-muzeu; 

-club, discotecă; 

-cazinou; 

-centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe; 

-cinematograf, multiplex; 

-teatru dramatic, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi; 

-sală polivalentă; 

-şcoală primară; 

-şcoală gimnazială; 

-liceu; 

-şcoală postliceală; 

-şcoală profesională; 

-învăţământ superior; 

-spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi; 

-spital general ( municipal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic); 

-spital de specialitate (maternitate, pediatrie, oncologie, urgenţă, reumatologie, clinici 

particulare); 

-asistenţă de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperări funcţionale, centre psihiatrice); 

-dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi]; 

-dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă de naşteri, 

farmacie); 

-alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, 

farmacii); 

-leagăn de copii, orfelinat, centru de zi; 

-centru de asistenţă socială. 
-creşă, creşă specială, grădiniţă, locuri de joacă acoperite; 

-dispensar, centru de medicină de familie; 

-azil de bătrâni, centru de asistenţă pentru vârstnici; 

-saloane de întreţinere corporală: frizerie, coafor, cosmetică, masaj, fitness, saună, solar; 

-servicii de deservire a locuirii: curăţătorie de haine, atelier de reparaţii încălţăminte; 

-spaţiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor; 
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-sediu al asociaţiilor de proprietari; 

-cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de 

avocatură şi asistenţă juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de 

proiectare şi design, birouri individuale de consultanţă, ateliere de artă, studiouri fortografice, 

detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnică dentară, ateliere individuale de 

croitorie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi manufacturiere 

negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel şi fără depozitări; 

-secţie de poliţie, sediu al poiliţiei comunitare; 

-parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor; 

-teren de sport , parc de cartier, loc de joacă. 

hotel * - *****, hotel apartament * - *****, motel * - **, vilă ** - *****, pensiune, hostel, 

youth hostel; 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
CP - se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni numai în cazul menţinerii unei ponderi a      

         acestora de minim 30% din aria construită desfăşurată, atât pe ansamblul subzonei, cât şi  

      pe fiecare operaţiune urbanistică - de exemplu, de reabilitare a unei insule; 

- se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi alcoolice 

numai la o distanţă de minim 100 metri de instituţiile publice şi de lăcaşurile de cult; 

- se admit fronturi în care la parter publicul să nu aibă acces cu condiţia ca lungimea unor 

astfel de segmente să nu depăşească 40 metri şi să grupeze cel mult două construcţii 

adiacente; 

- se admit extinderi sau reconstrucţii ale clădirilor existente lipsite de valoare 

cu următoarele două condiţii: 

(1) - funcţiunea propusă să nu stânjenească vecinătăţile sau, în caz contrar, 

proiectul să demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare; 

(2) - proiectul să asigure ameliorarea aspectului construcţiei şi amenajărilor şi o mai 

bună integrare în zona protejată. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 

CP - se interzic următoarele utilizări: 

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul 

de zonă protejată; 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură; 
- dispunerea pe faţade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile şi a antenelor  

pentru telefonie mobilă,cu excepţia telecomunicaţiilor speciale,  

- se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele 

clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic; dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile 

faţadelor, desfigurând arhitectura clădirilor şi deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;  

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile 

publice sau din instituţiile publice; 
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- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de 

pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 

care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

     - PROCENT  MAXIM  DE OCUPARE  A TERENULUI  (POT %)  

CP – POT maxim = 70%; 

- în cazul unor extinderi sau noi inserţii se admite acoperirea restului curţii în proporţie de 

80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H = 8 metri) pentru activităţi comerciale, săli de 

spectacole etc. 

- în mod excepţional, în cazul construcţiilor care sunt delimitate pe toate laturile de 

domeniul public, al celor care sunt înconjurate pe trei laturi de calcane ale unor construcţii 

existente valoroase sau al celor care refac o construcţie valoroasă dispărută, POT poate 

ajunge până la 100%;POT 100% poate fi admis şi în cazul acoperirii integrale cu 

luminator a curţilor închise sau în formă de U; 

- pentru funcţiunile publice se vor respecta normele în vigoare sau tema specifică. 

 

     -  COEFICIENT MAXIM DE  UTILIZARE  A TERENULUI  (CUT)  

-    CP- în cazul unor extinderi sau inserţii noi se admite CUT maxim =  3,0 mp. ADC / 

mp.teren pentru parcelele cu suprafaţa mai mică de 350 mp sau cu raport între laturi mai 

mare de 1/5, CUT maxim 1,9 mp. ADC / mp. teren. 

-          pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului; 

în cazul mansardelor, aria suplimentară convenţională = maxim 0,6 x arie nivel curent. 

 
           In subzonele CP coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare, 

dupa cum urmeaza: 

  - cu 0,5 pentru parcelele cu suprafata mai mare de 1000 mp; 

- cu 0,5 pentru parcelele situate la intersectia a doua strazi (parcelele de colt, sau in cazul 

intersectiei in T parcela situata in dreptul strazii care nu se mai continua); 

- cu 0,5  prin PUD pentru terenuri care isi modifica situatia juridica (asociere sau comasare 

parcele rezultand o parcela cu o suprafata de min. 700 m.) sau functionala (reconversie 

functionala - pentru functiuni existente incompatibile cu zona); 

- cu 0,5 pentru terenuri situate in subzona IS1 beneficiind in apropiere de transport in comun 

de mare capacitate. 

 
Posibilitati de depasire a CUT 

 
Proprietarii parcelelor din care prin PUZ sun propuse fragmente spre transfer catre domeniul 

public beneficiaza de un spor al suprafetei desfasurate admise egal cu de 3 ori suprafata de 
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teren transferata spre domeniul public atunci cand  acest transfer  este facut pe baza de act 

notarial si fara despagubiri din partea  Primariei Municipiului Sebes.  

 

 

IS -    ZONE SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI 
CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCŢIUNI DE 
SERVICII COMPLEXE 
 
Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţă: 
IS1  - subzona  serviciilor situată în afara zonei centrale cu clădiri de înălţime medie, în regim 

de construire continuu şi discontinuu; 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  

 
IS1 - sunt admise următoarele utilizări: 

-instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de 

cartier; 

-sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 

expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

-hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

-sediu de partid; 

-sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii 

autonome, fonduri etc; 

-sediu de birouri; 

-sediu de firmă sau companie 

-sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri; 

-servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi 

multiplicare, formare profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz 

casnic, comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii de turism, agenţii imobiliare, 

întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc. 

-centru de cercetare; 

-incubator de afaceri; 

-comerţ cu amănuntul; 

-activităţi manufacturiere; 

-depozitare mic; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 

-comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; 

-comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; 

-mall, centru comercial de factură urbană; 

-magazin general 

-piaţă agroalimentară; 

-comert engros 

-alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; 

-supermagazin (supermarket, hipermarket); 
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-piaţă de vechituri, obor; 

-depozitare, distribuţie şi desfacere produse comerciale; 

-showroom auto, moto, alte produse; 

-spaţii pentru târguri şi expoziţii; 

-autoservice, spălătorie auto; 

-staţie de combustibili; cu conditionari 

-lăcaş de cult; 

-centru cultural; 

-centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe; 

-cinematograf, multiplex; 

-centru de asistenţă socială. 

-comerţ alimentar; 

-comerţ nealimentar; 

-locuinţe cu partiu obişnuit; 

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. 
-hotel * - *****, hotel apartament * - *****, motel * - **, vilă ** - *****, pensiune, hostel, 

youth hostel; 

-sport şi recreere în spaţii acoperite; 

-parcaje la sol şi multietajate; 

-spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

-spaţii plantate - scuaruri; 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
 IS1 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale : 

-funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de 

funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activităţile 

în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii 

incluse în zona mixtă şi să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

-se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai 

mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

-pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii 

ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; 

-se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se 

menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să se 

respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate. 

-se admit funcţiunile de locuinţe, în condiţiile în care acestea sunt existente pe teren, sau dacă 

acestea nu depăşesc 30% din suprafaţa propusă. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

 IS1 - se interzic următoarele utilizări: 

-activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

-construcţii provizorii de orice natură; 

-dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând  
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  finisajul acestora; 

-depozitare en-gros; 

-staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; 

-curăţătorii chimice; 

-depozitări de materiale refolosibile; 

-platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

-depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;  

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile   publice 

sau din instituţiile publice; 

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de 

pe parcelele adiacente; 

-orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI. 

 
       - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  (POT) 

 

– POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 80 % cu 

clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; 

       -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  (CUT)  

 - CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi 

CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri. 

 

 

M – ZONA MIXTĂ 
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI. 

 
           Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor 

funcţiuni de interes general şi public, formând în mod continuu linearităţi comerciale şi de 

servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulaţie şi 

segmente de linearităţi formate din diverse categorii de activităţi comerciale, servicii şi de 

producţie, în lungul principalelor artere de penetraţie în oraş şi al principalelor căi de 

comunicatie ale municipiului. Totodată, zona mixtă prelungeşte zona centrală, conturează mai 

puternic punctele de concentrare a locuitorilor  (gări, autogări, zone de activităţi etc.) şi 

completează funcţiunea centrelor de cartier. 

 
          Formată, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii şi înalte, cu 

sau fără parter comercial, zona mixtă permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, în contrast 

cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat. Conversia locuinţelor în alte funcţiuni este 

condiţionată de menţinerea ponderii acestora de cel puţin 30% din ADC. 

          De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spaţii comerciale şi 
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servicii, cu condiţia elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale care să precizeze, în lungul 

anumitor artere constituite – pe măsură ce apare un interes în acest sens -: (a) localizarea şi 

gabaritul noilor inserţii, (b) modul de asigurare a coerenţei şi calităţii imaginii urbane, (c) 

condiţiile de asigurare a cerinţelor funcţionale, a celor de menţinere a vegetaţiei existente, a 

acceselor carosabile şi pietonale către interiorul zonei, precum şi (d) modul de asigurare a 

intimităţii locuinţelor din proximitate. 

 
          Zona este constituită din instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes 

general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, 

hoteluri, restaurante, recreere), mici activităţi productive manufacturiere şi locuinţe. 

 
         Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi teritoriale de referinţă: 

 
M1 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi 

înălţimi maxime de P+4  niveluri. 

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi 

înălţimi maxime de P+7 niveluri cu accente înalte; 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

M1 + M2 - sunt admise următoarele utilizări: 

-instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de 

cartier; 

-sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 

expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

-sediu de partid; 

-sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii 

autonome, fonduri etc; 

-sediu de birouri; 

-sediu de firmă sau companie. 

-sediu bancar, filială; 

-sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri; 

-servicii sociale, colective şi personale; 

-sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

-filială a administraţiei locale; 

-cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri 

individuale de consultanţă, ateliere 

-croitorie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi manufacturiere 

negeratoare de zgomot sau emisii 

-saloane de întreţinere corporală: frizerie, coafor, cosmetică, masaj, fitness, saună, solar; 

-servicii de deservire a locuirii: curăţătorie de haine, ateliere individuale ,etc.;  

-spaţiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor; 

-sediu al asociaţiilor de proprietari; 

- secţie de poliţie, sediu al poiliţiei comunitare; 
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-incubator de afaceri; 

-centru de cercetare şi formare profesională; 

-lăcaşuri de cult; 

-comerţ cu amănuntul; 

-activităţi manufacturiere; 

-depozitare mic-gros; 

-hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

-restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 

-comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; 

-comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; 

-piaţă agroalimentară; 

-magazin general amplasat în zona centrală, zonă rezidenţială sau într-un centru de cartier; 

-alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; 

profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale, 

curierat, agenţii de turism, 

-servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi 

multiplicare;  

-bibliotecă, mediatecă, centru cultural; 

-galeriide artă, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnică 

dentară, ateliere individuale de orice fel şi fără depozitări; 

-muzeu; 

-centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe; 

-sport şi recreere în spaţii acoperite; 

-parcaje la sol şi multietajate; 

-spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

-spaţii plantate - scuaruri; 

-teren de sport , parc de cartier, loc de joacă. 

-parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor; 

-locuinţe cu partiu obişnuit; 

-locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. 

-agenţii imobiliare, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc. 

-supermagazin (supermarket, hipermarket); 

-piaţă de vechituri, obor; 

-depozitare, distribuţie şi desfacere produse comerciale; 

-hotel apartament * - *****, motel * - **, vilă ** - *****, pensiune, hostel, youth hostel; 

-învăţământ preşcolar; 

-şcoală primară; 

-şcoală gimnazială; 

-liceu; 

-şcoală postliceală; 

-şcoală profesională; 

-învăţământ superior; 

-spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi. 

-spital general (judeţean, municipal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic); 

-spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, 

clinici particulare); 
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-asistenţă de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperări funcţionale, centre psihiatrice); 

-dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi]; 

-dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă de naşteri;  

-alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, 

farmacii, centru de medicină de familie); 

-leagăn de copii, orfelinat, centru de zi; 

-centru de asistenţă socială. 

-loc de joacă acoperit pentru copii; 

-cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de 

avocatură şi asistenţă juridică, 

-creşă, creşă specială, grădiniţă, locuri de joacă acoperite; 

-azil de bătrâni, centru de asistenţă pentru vârstnici; 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
M1 + M2 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale  

funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program  

de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;  

- se recomandă ca activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu 

reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu 

formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă 

mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; 

- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia 

menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; 

- in zonele in care vecinatatile sunt constituite din locuinte cu regim mic de inaltime 

(L1), constructiile din zona M1/M2 se vor amplasa la min. 50m fata de acestea; 

- se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să 

se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să 

se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

M1 + M2 - se interzic următoarele utilizări: 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând 

finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- staţii de întreţinere auto; 

- curăţătorii chimice; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
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- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile   

publice sau din instituţiile publice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 

care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI. 

 
           -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  (POT) 

 
M1 - P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu 

clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale, săli de spectacole, garaje, 

etc. 

M2 - P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu 

clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); 

 

        Pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. 
 
 

          -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  (CUT)  

M1 - CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren 

în cazul existenţei accentelor peste 50 m CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.; 

M2 - CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren 

în cazul accentelor peste 45 - 50 m. CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.; 

 

         Pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. 

 
         In subzonele M2 coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare, dupa 

cum urmeaza: 

- cu 0,5 pentru parcelele cu suprafata mai mare de 1000 mp. 

- cu 0,5 pentru parcelele situate la intersectia a doua strazi (parcelele de colt, sau in cazul 

intersectiei in T parcela situata in dreptul strazii care nu se mai continua) 

- cu 0,5  prin PUD pentru terenuri care-si modifica situatia juridica (asociere sau comasare 

parcele rezultand o parcela cu o suprafata de min. 700 m.) sau functionala (reconversie 

functionala - pentru functiuni existente incompatibile cu zona) 

- cu 0,5 pentru terenuri situate in subzona IS1 beneficind in apropiere de transport in comun.  

Posibilitati de depasire a CUT 

 
Proprietarii parcelelor din care prin PUZ sunt propuse fragmente spre transfer catre domeniul 

public beneficiaza de un spor al suprafetei desfasurate admise egal cu de 3 ori suprafata de 

teren transferata spre domeniul public atunci cand  acest transfer  este facut pe baza de act 

notarial si fara despagubiri din partea  Primariei Municipiului Sebes.  
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L - ZONA DE LOCUIT 
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
            Zona de locuit se compune din diferite tipuri de ţesut urban (subzone), diferenţiate din 

următoarele puncte de vedere: 

 funcţional 

- caracterul locuinţelor: individuale, colective mici, medii sau mari, locuinţe hibride de 

tip vagon (care sunt de fapt locuinţe colective pe orizontală); 

 caracterul ţesutului urban : omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente, 

mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie 

manufacturieră, mică producţie agricolă de subzistenţă; 

 morfologic: 

-   tipul parcelarului: 

             - rezultat din evoluţia localităţii în timp, 

            - creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri 

agricole (prin operaţiuni simple de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice); 

            

 configuraţia în raport cu spaţiul stradal: 

          - spontan ordonată în raport cu traseul liber (rezultat din evoluţia în timp) al străzilor, 

datorită efectului diferitelor reglementări urbanistice anterioare; 

          - geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri (noi bulevarde 

şi pieţe ale tramei majore sau străzi / fundături care valorifică pentru construcţii miezul unor 

insule), fie de tipul celor din noile lotizări sau din noile mari ansambluri; 

        - diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă 

(construcţii principale – construcţii secundare – anexe) 

         - atitudine de tip urban sau cu reminiscenţe rurale (parcele înguste şi foarte adânci 

rezultate din diviziunea unor proprietăţi agricole, permiţând numai construcţia locuinţelor tip 

vagon, dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeaşi limită de nord a fiecărei parcele şi 

oferind astfel în imaginea străzii serii de calcane) ; 

 

 volumetria; regim de construire (continuu sau discontinuu), înălţime mică (P - P+2 

niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mare (peste P+4 niveluri), mod de terminare al 

volumelor (terasă, acoperiş) 

 

 spaţiul liber : continuu (vizibil din circulaţiile publice – notă caracteristică pentru 

marea majoritate a cartierelor rezidenţiale cu locuinţe individuale sau colective mici ale 

orasului, în care grădinile de faţadă vizibile prin gardurile transparente conferă orasului 

atributul de “oraş– grădină”), discontinuu (vizibil accidental – în cazul fronturilor 

continue), abuziv discontinuu şi marcând o evidentă scădere a nivelului civilizaţiei 

anumitor locuitori (prin înlocuirea în ultimii ani a unora dintre împrejmuirile 

transparente către stradă cu ziduri opace, contrar regulamentelor urbanistice 

anterioare); 

 

 vechime: exprimând atât capacitatea locuinţelor de a satisface necesităţile actuale de 

locuire, cât şi starea de viabilitate (uzura fizică a clădirilor de peste 60 ani constituind, 
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conform standardelor U.E., un prag în probabilitatea necesităţii reabilitării sau 

reconstrucţiei acesteia); calitatea construcţiei: definită prin arhitectura, partiul, calitatea 

materialelor, rezistenţa,nivelul de izolare termică, nivelul de dotare tehnico - edilitară a 

clădirilor, zonele de locuit pot fi incluse în zona protejată datorită valorii arhitectural – 

urbanistice, pot fi viabile în raport cu cerinţele actuale ale locuitorilor, pot fi reabilitate 

pentru a satisface aceste cerinţe sau pot fi insalubre. 

            Pentru zonele predominant rezidenţiale prezentul regulament are în vedere, pe de o 

parte, necesităţile funcţionale şi spaţial configurative majore ale orasului, iar pe de altă parte, 

asigurarea calităţii locuirii la standarde similare cu alte orase europene, valorificarea terenului 

urban, a fondului construit viabil şi a zonelor protejate, menţinerea valorii proprietăţilor, 

asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, 

intimitate, spaţiu plantat, acces la echipamente publice sociale şi tehnico-edilitare, securitate 

personală, protecţie faţă de poluare şi riscuri tehnologice. 

           Evoluţia anticipată şi susţinută prin prevederile regulamentului este următoarea: 

 tranziţia către un alt tip de zonă funcţională (zonă centrală, zonă mixtă) prin 

conversie sau prin reconstrucţie – conform zonelor C şi M, 

 tranziţia către un alt tip de locuire, regim de construire şi volumetrie; 

 menţinerea zonelor bine constituie cu creşterea coerenţei în cazul intervenţiilor punctuale; 

 reabilitarea marilor ansambluri de locuinţe colective; 

 menţinerea lotizărilor proiectate cu construcţii standard aflate în zone protejate; 

 reconstrucţia zonelor insalubre prin operaţiuni de comasare şi relotizare; 

 extinderea pe terenuri neconstruite, intra şi extravilane, a noi cartiere de locuinţe 

individuale şi colective mici pe baza unor operaţiuni funciare de comasare şi 

relotizare, în cadrul unui parteneriat între sectorul public şi sectorul privat. 

 
       Zona de locuit este alcătuită din următoarele subzone şi unităţi de referinţă: 

 
L1  -  subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P+1E/M niveluri: 

L2  -  subzona locuinţelor colective medii (P+2-4 niveluri) situate în ansambluri preponderent 

rezidenţiale: 

 
L1 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI  P+1/ M 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
        Subzona locuinţelor individuale şi colective mici se compune din următoarele 

unităţi de referinţă: 

 
L1 - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+1E/M niveluri cu regim de construire 

continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, 

acestea prezintă o diversitate de situaţii din punctul de vedere al calităţii şi viabilităţii; 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
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L1 - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+1E/M niveluri în regim de 

construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat): 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- scuaruri publice. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
L1- se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 

mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului 

mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent; inaltimea la cornisa sa se inscrie in 

inaltimea corniselor constructiilor invecinate stanga- drepata, sau dupa caz in desfasurata stradala.  

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu 

condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi 

grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program 

prelungit peste orele 22,00  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi 

producţie; funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile 

manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu condiţia elaborării 

şi aprobării unor documentaţii PUD; 

- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc 

condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se 

poate face direct sau în baza unor documentaţii PUD (după caz). 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

L1 - se interzic următoarele utilizări: 

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, 

generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 

22.00, produc poluare; 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul 

generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  

incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de 

activitate prelungit după orele 22.00; 

- realizarea unor false mansarde; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; 

- construcţii provizorii; 

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 

deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau 

toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul 

vizibil din circulaţiile  publice; 

- staţii de betoane; 

- autobaze; 



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA   M A R C E L A   M A R I A   I O A N 

PROIECTARE ARHITECTURA, URBANISM, DOCUMENTATII ACCESARE FONDURI EUROPENE, EXPERTIZE TEHNICE 

JUDICIARE 

CIF 29303304  - Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr.147, bl.D2, cam.9 , jud. Valcea 

tel/fax:0350 .807951 , mobil: 0745.804543 / 0737.280270 ;  e-mail: compatibil_office@yahoo.com 
 
 

18 
 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 

care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

 
SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

 
       -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) L1- POT maxim = 45% 

 

       -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

CUT maxim pentru înălţimi  P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren 

 
L1- în cazul mansardelor, se admite o depăşire a CUT proporţional cu suplimentarea ADC cu 

maxim 0.6 din AC. 

 

L2 - SUBZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE MEDII  (P +2-4E) 

SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE. 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
- subzona locuinţelor colective medii cu P+2-4E  niveluri formând ansambluri 

preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate; 

 

          Pentru noile ansambluri rezidenţiale situate în extinderea intravilanului se vor realiza 

operaţiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu următoarele recomandări: 

(1) operaţiunile să se realizeze în parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i 

responsabilităţi privind operaţiunile funciare prealabile, lucrările principale de infrastructură, 

echipamentele publice, locuinţele sociale şi amenajările plantate publice precum şi garantarea 

calităţii generale a operaţiunii în care intră bani publici; 

(2) mărimea unei operaţiuni să nu depăşească un număr de maxim 1000 locuinţe; 

(3) locuinţele sociale să fie integrate într-o pondere de maxim 20% în orice operaţiune de 

construire a locuinţelor. 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

L2- sunt admise următoarele utilizări: 

- locuinţe în proprietate privată; 

- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare; 

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, 

garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, 
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împrejmuiri. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
L2   - locuinţele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat; 

locuinţele sociale nu vor depăşi 20%-30% din numărul total al locuinţelor dintr-o operaţiune 

urbanistică şi nu vor distona în nici o privinţă în raport cu locuinţele în proprietate privată; 

în cazul existenţei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă: 

- dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor; 

- creşele şi grădiniţele să aibă un acces separat de cel al locatarilor şi să dispună în 

utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor; 

L2  - se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru 

categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică 

profesională private cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 ore 

pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, 

consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc.; 

- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru 

categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comerţ 

cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de 

schimb valutar etc.; 

- lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau spaţiilor publice pot fi aprobate 

numai în condiţiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcţională a parterului 

unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puţin o scară 

comună; 

L2 - în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuinţe colective, acestea 

vor fi considerate funcţional şi urbanistic similar zonei L2 şi se vor supune reglementărilor de 

construire pentru această subzonă; 

- se admit spaţii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente 

proprietate privată, eventual cu locuinţa administratorului / portarului angajat 

permanent: 

L2 - în cazul existenţei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se 

recomandă: 

- dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor; 

- creşele şi grădiniţele sa aibă un acces separat de cel al locatarilor şi să dispună în 

utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor; 

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE 

 
L2   - se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de 

disconfort pentru locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, alimentaţie publică, jocuri 

electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii etc.; 

- se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea 

de circulaţie, holuri, accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor etc.; 

L2 - se interzic la nivelul ansamblului următoarele activităţi şi lucrări: 

- curăţătorii chimice; 

- construcţii provizorii de orice natură; depozitare en-gros sau mic-gros; -  
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- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

autobaze; 

- staţii de întreţinere auto peste 5 maşini; 

- staţii de betoane; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile 
învecinate; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea  necontrolată a apelor 

meteorice sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora. 

 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

      -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  (POT)    

     POT maxim P+3-4 = 30% 

         POT maxim pentru enclave de lotizări existente menţinute = 45%  

- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  (CUT) 

     CUT maxim P+2-4 = 1,0 

        CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menţinute = 1,3 

 

A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE 
 

         Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie  

incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN) şi servicii (cuprinzând 

activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru 

distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru 

salariaţi şi clienţi, etc.).  

Din această zonă fac parte atât unităţile existente care se menţin, se află în proces de 

restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii 

pentru industrie, distribuţie şi comercializare, cât şi terenurile rezervate pentru viitoare 

activităţi productive şi servicii. 

 
         Zona se compune din următoarele subzone / unităţi teritoriale de referinţă: 

 

A1 - Activitati industriale productive si de servicii,  cu profil nepoluant; 

   Parcuri de activitati 

 
-     Activitati industriale productive si de servicii,  cu profil nepoluant, 
-     Parcuri de activităţi – reprezentând o categorie nouă de zonă productivă caracterizată 

printr-un profil combinat de activităţi productive legate în general de tehnologii avansate, 

servicii specializate pentru producţie, distribuţie şi comercializare la care se adaugă diferite 

servicii pentru personal şi clienţi.  
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        Toate acestea sunt asigurate cu spaţii de parcare, amenajări peisagistice, mobilier 

urban care conferă un aspect atractiv şi reprezentativ din punct de vedere al prestigiului 

activităţilor.  

 

       Parcurile de activităţi se disting printr-o anumită specializare funcţională: parcuri 

tehnologice, parcuri de “soft”, parcuri de cercetare şi învăţământ superior, parcuri 

comerciale. 

 

Principalele categorii de parcuri de activităţi: 
 

Denumire Tipuri de firme şi activităţi dominante 

Parc industrial Firme de producţie 

Parc de activităţi Firme de producţie şi servicii 

Parc comercial Firme de comerţ en-gros şi en-detail 

Parc artizanal Firme mici cu diverse activităţi de producţie 

Parc de afaceri Firme de servicii diverse 

Parc de servicii Firme private de servicii 

Parc de birouri Firme de servicii în imobile cu arhitectură specifică 

Parc ştiinţific Firme de cercetare 

Parc tehnologic Firme de cercetare-dezvoltare 

Sursa: Merenne-Schoumaker, 1991, p. 44 (SURSA – AMTRANS) 

 
Parc 

Concentrare de înaltă tehnologie care structurează o parte a aglomeraţiei urbane sau 

chiar oraşul în întregime, prin interacţiunea dintre mediul urban, activităţile de 

cercetare şi întreprinderile industriale. 

 

Parc industrial 

•  O zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică 

şi/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potenţialului uman şi  material al 

zonei. (OG 65 /2001 privind constituirea  şi funcţionarea parcurilor industriale) 

 

Parc ştiinţific şi tehnologic 

•  Parc de activităţi care reuneşte activităţile de învăţământ superior, cercetare  şi dezvoltare - 
ca un spaţiu fizic sau cibernetic gestionat de către specialişti al cărui scop principal constă în 

creşterea competitivităţii comunităţii căreia îi aparţine  (teritoriu sau zonă de influenţă) prin 

promovarea culturii calităţii şi inovaţiei în cadrul întreprinderilor sale şi în cadrul instituţiilor 

bazate pe cunoaştere care îi sunt asociate. Pentru aceasta, un parc  ştiinţific trebuie să 

stimuleze  şi să gestioneze  transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor între universităţi, 

instituţiile de cercetare şi dezvoltare, întreprinderi şi piaţă; să faciliteze crearea şi creşterea 

noilor companii axate pe inovaţie prin intermediul incubatoarelor sau pepinierelor de 

întreprinderi şi să ofere alte servicii cu valoare adăugată ridicat; totul, într-un cadru construit 

şi amenajat de o  înaltă calitate. 

•  O zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de  transfer 

tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice. 
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(OG 14 /2002 privind constituirea  şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice)  

 

Parcuri de activităţi 

•  Sunt grupări de activităţi din profile relaţionate care se  potenţează reciproc. 

•  Reprezintă o categorie nouă de zonă de activităţi purtătoare de dezvoltare, legată de 

tehnologii avansate, conţinând cercetare – dezvoltare (servicii pentru facilitarea  aplicării 

inovaţiilor, pepiniere de întreprinderi), învăţământ superior  şi formare  profesională, activităţi 

productive din domenii de vârf cu servicii conexe, expoziţii,  facilităţi pentru angajaţi şi 

clienţi. Parcurile de activităţi sunt situate autostrăzi sau pe  arterele principale de circulaţie 

spre centrul oraşului şi sunt localizate într-un cadru arhitectural-urbanistic şi peisagistic de 

înaltă calitate, urmărindu-se asigurarea unui aspect atractiv şi reprezentativ pentru prestigiul 

lor internaţional.  

 

        Există o anumită profilare tematică a parcurilor de activităţi pe următoarele categorii 

principale: 

 

Parcuri ştiinţifice /tehnologice /de cercetare (cercetare, dezvoltare  şi învăţământ superior), 

•  Este un parc de activităţi care reuneşte activităţile de învăţământ superior, cercetare  şi 

dezvoltare - ca un spaţiu fizic sau cibernetic gestionat de către specialişti al cărui scop 

principal constă în creşterea competitivităţii comunităţii căreia îi aparţine  (teritoriu sau zonă de 

influenţă) prin promovarea culturii calităţii şi inovaţiei în  cadrul întreprinderilor sale şi în 

cadrul instituţiilor bazate pe cunoaştere care îi sunt asociate. Pentru aceasta, un parc  ştiinţific 

trebuie să stimuleze  şi să gestioneze  transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor între 

universităţi, instituţiile de cercetare şi dezvoltare, întreprinderi şi piaţă; să faciliteze crearea şi 

creşterea noilor companii axate pe inovaţie prin intermediul incubatoarelor sau pepinierelor 

de întreprinderi şi să ofere alte servicii cu valoare  adăugată ridicat; totul, într-un cadru 

construit şi amenajat de o  înaltă calitate. 

 

Parcuri de servicii /afaceri (similare cu polii urbani principali dar situate în afara localităţilor, 

grupând într-un cadru peisagistic deosebit: sedii sociale ale  întreprinderilor, activităţi 

financiar-bancare, centru de conferinţe  şi servicii complementare), 

•  Este un parc de activităţi specializat pentru sedii sociale ale întreprinderilor, activităţi 

financiar-bancare, centru de conferinţe şi servicii complementare. 

(UIAUIM,  INCD-UP, IG, UD - Definirea  Zonelor Urbane Purtătoare  de Dezvoltare în 

Teritoriu ca factor de anticipare şi stimulare a  ridicării calităţii vieţii urbane prin 

restructurarea  economică sectorială - Studiu  în cadrul programului AMTRANS 2002) 

 
Parcuri de cultură /recreare (multimedia, artă, cultură, informatică pentru marele public, 

expoziţii, efecte speciale – cinema şi servicii complementare  (birouri, agenţii de turism, 

hoteluri, restaurante etc.), 

•  Este un parc de activităţi specializat pentru multimedia, artă, cultură, informatică pentru 

marele public, expo, efecte speciale – cinema, anima -  şi servicii complementare (birouri, 

agenţii de turism, hoteluri, restaurante etc.). 

 

Parc industrial (producţie  bazată pe tehnologii avansate, cercetare şi servicii complementare) 

•  Reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice de cercetare ştiinţifică 
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şi/sau dezvoltare tehnologică, în vederea valorificării potenţialului uman şi  material al zonei. 

(OUG  nr. 65 /2001 privind constituirea  şi  funcţionarea parcurilor industriale). 

•  Parc de activităţi specializat pentru producţie bazată pe tehnologii avansate,  cercetare şi 

servicii complementare 

 

Parc artizanal /manufacturier (mică producţie cu tehnologii avansate şi servicii 

complementare), 

•  Este un parc de activităţi specializat pentru mică producţie cu tehnologii avansate şi 

servicii complementare. 

 

Parc de distribuţie, comerţ, servicii (similar în unele privinţe cu polii de transfer,  

reunind comerţ en-gros şi en-detail şi servicii complementare). 

•  Este un parc de activităţi specializat pentru comerţ en-gros şi en-detail şi servicii 

complementare (similar în anumite privinţe cu polii de transfer) 

 

Platforme logistice 

•  Sunt grupări funcţionale de importanţă regională / internaţională, cuprinzând  servicii, 

distribuţie  şi producţie, situate în exteriorul localităţilor în punctele de  conexiune a mai multor 

tipuri de transporturi internaţionale - rutiere, feroviare ,  aeriene şi navale. Pot avea ca arie de 

influenţă o regiune  continentala, una sau mai  multe regiuni ale aceleiaşi ţări şi pot constitui 

“pasarele intercontinentale”. Sunt destinate în special activităţilor  profesioniştilor gestiunii 

pentru mărfuri, antrepozite,  transporturi şi comerţ  la care se pot adăuga activităţi de montaj-

producţie şi alte  activităţi similare unor zone libere (vamă). 

Nota: UIAUIM,  INCD-UP, IG, UD - Definirea  Zonelor Urbane Purtătoare  de Dezvoltare în 

Teritoriu ca factor de anticipare şi stimulare a  ridicării calităţii vieţii urbane prin 

restructurarea  economică sectorială - Studiu  în cadrul programului AMTRANS 2002-2002. 

 
A2  -  subzona activităţilor productive şi de servicii 

 

          Pentru toate platformele industriale va fi necesară elaborarea unor Planuri Urbanistice 
Zonale, necesare pentru identificarea infrastructurii tehnice, stabilirea circulaţiilor publice rutiere 
şi feroviare (linii de garaj) şi pentru relotizarea terenului. 

 
         Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare 

pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea 

activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei, se cere PUZ (reparcelare / 

reconfigurare). 

 

         Pentru toate zonele de tip A situate pe terenuri libere sau în extinderile intravilanului 

sunt necesare documentaţii PUZ avizate conform legii. 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 

 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

 
A1 – sunt admise activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – 
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dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi 

şi clienţi. 

-Hală de producţie, prelucrare sau asamblare; 

-Sediu administrativ, spaţii şi anexe destinate personalului (exclus locuinţe); 

-Depozit, centru de distribuţie; 

-Comercializare materiale de construcţii; 

-Centru de cercetare şi formare profesională; 

-Incubator de afaceri; 

-Parc de activităţi; 
-Infrastructură şi spaţii destinate IMMuri-lor; 

-Bază logistică, autobază, garaj şi atelier de întreţinere tehnică a mijloacelor de transport 

rutier, terminal de mărfuri; 

-Instalaţii de transfer intermodal de mărfuri; 

-Colectare şi depozitare fier vechi; 

-Colectare, depozitare şi valorificare deşeuri şi materiale reciclabile; 

-Autoservice, spălătorie auto; 

-Sedii ale serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

-Staţie de combustibili cu servicii aferente. 

 
A2   -  activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii agro-industriale mari, 

distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită 

suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi 

suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt 

permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clădirilor şi care nu generează emisii 

poluante. 

 
A1 +A2 se admit: 

-parcaje la sol şi multietajate; 

-staţii de întreţinere şi reparaţii auto; 

-staţii de benzină; 

-comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale; 

-locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor. 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

A1a - se admit numai activităţi care se situează în zona tehnologiilor de vârf. 

A1b - activitati industriale neproductive si de servicii,  cu profil nepoluant 

depozite industriale. 

 
A2 – terenurile accesibile pe cale ferată industrială vor fi rezervate activităţilor productive şi 

de depozitare care utilizează acest mod de transport pentru materia primă şi produse. 

 
 activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 

50% a poluării actuale în termen de 5 ani; 

 extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze 

situaţia poluării; 
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      Se pot localiza cu aceleaşi condiţii de diminuare a poluării următoarele funcţiuni: 

 

 birouri incluzând oricare din următoarele utilizări: 

- birouri profesionale sau de afaceri; 

- servicii pentru afaceri; 

- instituţii financiare sau bancare; 

- poştă şi telecomunicaţii 

 

 activităţi productive şi servicii incluzând oricare din următoarele utilizări: 

- producţie manufacturieră; 

- birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară; 

 activităţi de cercetare – dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe 

explozive sau toxice conform prevederilor legale; 

 depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe 

explozive sau toxice conform prevederilor legale; 

 depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi 

transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi. 

 
A2 – se admite depozitare comercială şi comerţ în suprafaţă maximă de 3000 mp ADC (1500 

mp. Suprafaţă de vânzare) per unitate şi/sau amplasament; 

- în cazul abandonării sau conversiei parţiale a profilului actual pot fi realizate, în loc, garaje 

şi parcaje publice supraetajate. 

- în cazul conversiei funcţionale se recomandă  reabilitarea şi adaptarea clădirilor 

industriale abandonate; 

- în cazul conversiei funcţionale se recomandă identificarea şi eliminarea surselor remanente 

de poluare sau contaminare a solului. 

 
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE 

 
A1 – se interzice localizarea unităţilor care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda 

funcţionarea acesteia. 

 
A2– se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic. 

se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor 

publice sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea 

depăşeşte CMA. 

  A1 +  A2 – se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu. 

     – ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

 

A1 + A2 – în conformitate cu PUZ , cu următoarele condiţionări:  

A1 – înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea de 12,0 metri ; 

A2 – se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 20,0 metri; 

A1 + A2 – înălţimea pe străzile interioare ale zonei industriale nu va depăşi distanţa între 
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aliniamente; 

A1 + A2 – în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor 

specifice. 

 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

       -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT): 
 

 
 

       – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

 
CUT volumetric maxim (mc. / mp. Teren) 
 

Zona /unitatea de referinţă 
 
H maxim 

(metri) 

 
CUT 

volumetric 

maxim % 

A1   - parcuri de activităţi 12,0 4,5 

A2  - subzona unităţilor predominant industriale 20,0 15 

 

 
 

V - ZONA SPAŢIILOR VERZI 
 

GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI 

 
         Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes 

supramunicipal şi municipal, spaţii pentru sport şi agrement cu acces limitat de apartenenţa la 

cluburi sau contra cost, spaţii plantate de protecţie şi păduri de diferite tipuri. 

 
V1 - spaţii verzi publice cu acces nelimitat ( parcuri, scuaruri publice) 

V2 - spaţii verzi pentru agrement 

V3 – Spatiu verde cu interdictie totala si permananera de construire si amenajare 

V4 - spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă  

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

 
Zona /unitatea de referinţă 

 
H maxim 

(metri) 

 
POT maxim % 

A1 – parcuri de activităţi 12,0 40 

A2 – subzona unităţilor predominant industriale 20,0 80 
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V1 -     sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în : 

- spaţii plantate; 

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi 

accesul la activităţile permise; 

- drumuri de halaj din care se asigură , prin dimensionare corespunzătoare,  accesul direct din 

drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a maşinilor de pompieri de tonaj ridicat 

- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer 

liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie 

publică şi comerţ; 

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 

- parcaje.  

 

V2 - 

- Sală polivalentă;  

- Funcţiuni sportive ştrand în aer liber;  

- Stadion; 

- Terenuri de sport în aer liber; 

- Spaţii anexe de deservire a dotărilor sportive;  

- Patinoar artificial; 

- Poligon pentru tir;  

- Popicărie; 

- Teren de golf, teren de minigolf;  

- Bază hipică; 

- Sală de antrenament pentru diferite sporturi sau sală de fitness şi întreţinere corporală; 

-  Bazin acoperit, baie publică; 

- Sală de competiţii sportive (specializată sau polivalentă);  

- Servicii de întreţinere corporală; 

- Administraţie, servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază;  

- Funcţiuni de loisir public 

- Loc de joacă acoperit pentru copii; 

- Dotări destinate activităţilor cultural-educative: muzeu, bibliotecă, centru cultural, 

mediatecă, filarmonică, teatru, circ, spaţii şi amenajări pentru spectacole în aer liber; 

- Terenuri şi instalaţii de sport cu acces public nelimitat şi fără clădiri anexe;  

- Alimentaţie publică având suprafaţa construită desfăşurată mai mic decât 200 mp;  

- Grupuri sanitare publice. 

- Functiuni de loisir public cu caracter tematic 

- Grădină zoologică; Grădină botanică; 

- Parc tematic, parc de distracţii; 

- Loc de joacă acoperit sau în aer liber; 

- Servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază.  

- Funcţiuni de loisir privat 

- Parcelări pt. grădini de loisir privat  

- Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: Motel * - **;Vilă ** - *****; 

      Pensiune turistică categoria urban * - ****; Hostel, Youth Hostel.Alimentaţie publică. 

- Funcţiuni de turism cu caracter extraurban: Bungalouri * - ***; Cabană categoria * - ***; 
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Camping * - ****; Sat de vacanţă ** - ***; Pensiune agro-turistică * - ***; Tabără de 

vacanţă pentru elevi. Alimentaţie publică. 

 
V3 – Spatiu verde cu interdictie totala si permanentă de construire si amenajare. 

 
V4  - pe fâşia de protecţie de max. 30,0 metri din lungul oglinzilor de apă ale lacurilor, raului 

Sebes , raului Secas, cu funcţiune publică, ecologică şi peisagistică, se admit următoarele: 

drum de halaj, alei, piste de biciclisti, elemente de mobilier urban si spatii publice de 

agrement, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc şi sport, anexe sanitare, 

mici puncte de alimentaţie publică specifice programului de parc. 

 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
V1 -     se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi 

biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi 

sportive, alimentaţie publică şi comerţ, limitate la arealele deja existente conform proiectului 

iniţial şi care funcţionează în acest scop; 

- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere şi anexe, cu condiţia ca suprafaţa 

acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor de 

toate categoriile şi a platformelor mineralizate, să nu depăşească 15% din suprafaţa totală 

a parcului. 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit 

cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii. 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

 

V1 – V4 -       se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare. 

V1 + V2 -       se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi 

specializate; 

- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale; 

- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre; 

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor 

plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor 

verzi. 

V1 – V4 - se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. 

 

V3 – Spatiu verde cu interdictie totala si permananera de construire si amenajare, nu se admit: 

constructii permanente sau temporare, amenajrari de orice fel. 

Zona de agrement aferentă râului Sebes, cu interdictie de construire si amenajare până la 

realizarea unui studiu de specilitate pentru delimitarea si amenajarea zonei. 

 
     -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 
V1 – V4 - cu excepţia instalaţiilor, înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi P + 2 niveluri.  
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SECŢIUNEA III:       POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

 

        -     PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).  

V1   – POT cu construcţii, platforme, circulaţii carosabile şi pietonale  , maxim 15 % cu 

excepţia spaţiilor plantate protejate (V1c) care se menţin conform proiectului iniţial; 

V1   – POT cu construcţii, platforme, circulaţii carosabile şi pietonale  , maxim 30 %  

cu excepţia spaţiilor plantate protejate (V1c) care se menţin conform proiectului iniţial; 

V4 - conform normelor specifice în vigoare 

 
        - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). 

 
V1  - CUT maxim 0,2 ( mp. ADC/ mp. Teren), cu excepţia spaţiilor plantate protejate care se 

menţin conform proiectului iniţial. 

V2 -    CUT maxim 0.35 (mp. ADC/ mp. Teren) sau conform normelor specifice în vigoare.  

V4 - conform normelor specifice în vigoare 

 

F - ZONA ACTIVITĂŢILOR LEGATE DE CULTE  

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

         Zona se compune dintr-o unitate teritorială de referinţă care conţine lăcaşurile de cult şi 

clădirile cu funcţiuni legate de culte. 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

      ARTICOLUL 1 -  UTILIZĂRI ADMISE  

F - sunt admise următoarele utilizări: 

- lăcaşuri de cult; 

- servicii pentru culte; 

- activităţi sociale ale asociaţiilor religioase; 

- activităţi complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile rezidenţiale formate 

din locuinţe colective necesare pentru ritualuri religioase care nu pot avea loc în apartamentele 

blocurilor (de exemplu capele pentru priveghi la ritul ortodox); 

- mănăstiri. 

 
        ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 
F -  se vor respecta cerinţele specifice acestora.  

 

       ARTICOLUL 3 -  UTILIZĂRI INTERZISE 

 

F      - orice tipuri de activităţi care nu sunt legate de culte. 
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        ÎNALŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

F  - înălţimea clădirilor complementare situate în regim de construire continuu dispuse pe 

aliniament va respecta înălţimea fronturilor în care acestea se înscriu şi regula ca înălţimea 

clădirii să nu depăşească distanţa dintre aliniamente; 

- înălţimea clădirilor de cult nu se limitează. 
 

 

SECTIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI. 

 

        -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 

F     - conform caracteristicilor specifice fiecărui cult. 

 

        -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).  

F    - conform caracteristicilor specifice fiecărui cult. 

 

G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
          Zona G reuneşte toate funcţiunile care aparţin  gospodăriei comunale şi asigură 

servirea populaţiei cu transport în comun, pieţe comerciale, echipare edilitară, cimitire şi 

salubritate. 

 
        Această zonă va fi şi în continuare compusă din incinte specifice (G), dar va dispune 

şi de diferite sedii / birouri şi spaţii funcţionale.  

 
Zona este alcătuită din următoarele subzone: 

G1 -    subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală;  

G2 -    subzona cimitirelor 

 
SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ           

      ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

G1 – 

- Funcţiuni de gospodărire comunală 

- Sedii ale serviciilor publice de gospodărire comunală; 

- Cimitir, capele, clădiri administrative şi anexe ale cimitirului; Crematoriu uman; 

- Rampă de deşeuri; 

- Centru de selectare deşeuri; 
- Pepinieră; 

- Depou pentru vehiculele tranportului public;  

- Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;  
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- Adăpost pentru animale de casă; 

- Cimitir şi crematoriu pentru animale de casă.  

- Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare 

- Construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare; 

- Sediu administrativ al regiei, spaţii şi anexe destinate personalului, exclus 

locuinţe.  

- construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală:birouri autonome; 

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, transportul public urban, 

pieţe comerciale, salubritate, întreţinerea spaţiilor plantate. 

 

G2 -    cimitire şi clădiri anexă: 

- cimitire; 

- capelă mortuară;  

- - mausoleu - osuar;  

- circulaţii carosabile; parcaje; 

- circulaţii pietonale; 

- plantaţii; 

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.  

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITONARI                                    

 

  G1 -    se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme; 

G2 -    se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie de 50.0 metri; 

se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0 

mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o pondere 

mai ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit. 

 
       ARTICOLUL 3 -  UTILIZĂRI INTERZISE 

 
G1 - pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc 

tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează; 

G2 - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea 

vegetaţiei din lungul acestora sau a celei perimetrale. 

 

       ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

 
G1 -    înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă 

adiacente, cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală se recomandă o 

înălţime maximă de 12.0 metri. 

G2 -    nu este cazul. 

 

SECŢIUNEA III:       POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI. 
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        -      PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  (POT).  

G1 -    POT maxim = 50% 

G2 -    suprafaţa totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., 

15 % circulaţii carosabile şi pietonale, 5 % plantaţii şi 1 % construcţii. 

 
        -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  (CUT). 

 G1 -    CUT maxim = 1,8 (mp ADC / mp.teren) 

 G2 -    CUT maxim = ( 0,15 mp ADC / mp.teren) 

 

S - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI. 

 
Zona este alcătuită din următoarele subzone / unităţi de referinţă: 

 
S -  subzona cu destinaţie specială cu caracter urban formată din: 

 unităţi militare; 

 unităţi aparţinând serviciilor speciale; 

 penitenciare; 

 unităţi de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor; 

 unităţi de poliţie. 

 
        Pe teritoriul administartiv al Municipiului Sebes , MAPN are in administrare unitati 

situate pe terenuri cu destinatie speciala.  In zona de siguranta a imobilelor cu destinatie 

speciala se va institui interdictie totala de construire. 

          Din considerente urbanistice se recomandă ca unităţile care necesită o protecţie specială 

în privinţa vizibilităţii  incintei să fie împrejmuite spre stradă cu un gard transparent cu 

înălţimea de maxim 2.20 metri şi minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.40 metri, dublat 

spre interior la circa 2.50 metri de un al doilea gard de înălţimea şi opacitatea necesară, între 

cele două garduri fiind dispuse plantaţii dense de arbori şi arbuşti. 

 

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.  

 

Unităţi militare; Unităţi de protecţie civilă; Unităţide poliţie; Unităţi de pompieri; 

Unităţi ale serviciilor de informaţii;  

 

-   UTILIZARI PERMISE/ PERMISE CU CONDITIONARI/ INTERZISE  – fără precizări. 

 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. S - fără precizări. 

SECŢIUNEA III:       POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 
TERENULUI. 
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  -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).  

 -    POT maxim conform normelor specifice – recomandabil 50 %. 

 

-  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)   

  -  CUT conform normelor specifice; recomandabil 1,8 ( mp. ADC / mp. teren.) 
 
 
  
 Intocmit,  
        Arh. Marcela Ioan 


