PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATA DE STR. EROILOR,
MIHAI EMINESCU, STR. VASILE PARVAN
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ST = 6158,7 mp
SC = 2771,4 mp
SCD = 8314,2 mp
POT = 35% - 45 %
CUT = 1 - 1,35

LEGENDA P.U.Z.
Limite :
Limita PUZ S: 7549 mp
Obiectiv ce a generat PUZ
S: 680 mp

SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE
PROTECTIE
- POTmax =35% - 45%(functiuni complementare)
- CUTmax = 1 - 1.35(functiuni complementare)
- RHmax = P+2,
- Utilizari admise:
- locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat
- functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de
profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC
- Utilizari admise cu conditionari:
- se admite mansardarea cladirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafete desfasurate pentru nivelul
mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- autorizarea locuintelor si a altor functiuni complementare in ariile de extindere este conditionata de existenta unui PUZ aprobat conform legii;
- Utlizari interzise:
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin
utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;
- autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a
apelor meteorice.

Topometrie:

Beneficiar:

S.C. Geocad Limits S.R.L.

DONE ANICA

Proiectant general:
S.C. URBAN GRID S.R.L.

Titlu proiect:
PLAN URBANISTIC ZONAL -SCHIMBARE DESTINATIE DIN
LOCUINTA IN SCOALA PENTRU IMOBIL SITUAT PE STR.
EROILOR, NR. 9

J40/17524/2017 CUI 38360910 TEL: 0765.388.650
BUCURESTI, SECTOR 1, STR. VESTEI
NR. 18, PARTER

SPECIFICATIE
Sef proiect
Proiectat
Proiectat/Desenat
Proiectat/Desenat

NUME
urb. Andrei PASCU
urb. Anemona UNTARU
urb. Anemona Untaru

SEMNATURA

scara
SC 1:2000
format
A3

Adresa:
STRADA EROILOR, NR. 9, MUN. CONSTANTA,
JUDETUL CONSTANTA

Titlu plansa:
INCADRARE IN ZONA

Proiect nr.
--/--

Faza:
P.U.Z.

Plansa nr.
U01

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. PULSE ARCHITECTURE S.R.L., iar reproducerea,
refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.
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SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE
PROTECTIE
- POTmax =35% - 45%(functiuni complementare)
- CUTmax = 1 - 1.35(functiuni complementare)
- RHmax = P+2,
- Utilizari admise:
- locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat
- functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de
profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC
- Utilizari admise cu conditionari:
- se admite mansardarea cladirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafete desfasurate pentru nivelul
mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- autorizarea locuintelor si a altor functiuni complementare in ariile de extindere este conditionata de existenta unui PUZ aprobat conform legii;
- Utlizari interzise:
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin
utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;
- autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a
apelor meteorice.
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Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. PULSE ARCHITECTURE S.R.L., iar reproducerea,
refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.
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--/--
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Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. PULSE ARCHITECTURE S.R.L., iar reproducerea,
refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.
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Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. PULSE ARCHITECTURE S.R.L., iar reproducerea,
refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.
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PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1.1.Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde
prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor şi a
amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafaţă a zonei studiate.
1.2.Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei « PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN
LOCUINTA INDIVIDUALA IN SCOALA PENTRU IMOBILE SITUATE PE STRADA EROILOR, NR. 9, 11, 11A, STR.
VASILE PARVAN NR. 24B», avizată şi aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanţa conform
prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primariei
Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea
solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a
autorizaţiilor de construire, conform legii.
1.3. Prezenta documentaţie de urbanism nu îşi propune schimbarea regimului juridic al terenurilor.
CAPITOLUL 2 - BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII
Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor au avut la bază următoarele
acte normative şi documentaţii de urbanism:
-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare
- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum şi
Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,cu modificările ulterioare
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil
- Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată
- OUG nr. 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei
- ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane
- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”
- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane
- PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanţaşi Regulamentul local de urbanism aferent,
aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013
- HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul municipiului Constanţa
- HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi publicitate la nivelul
minicipiului Constanţa.
- HCJ 152/2013 – Reglementarea suprafețelor minime de spații verzi.
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CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE
3.1.Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în
limitele PUZ, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiţiilor şi limitelor de
recunoaştere a dreptului de construire.
La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile prezentului
regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor necesare pentru realizarea
prezentelor prevederi.
Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conţine norme obligatorii
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de construire se vor emite cu
observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizaţiilor de construire
se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a
regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori
condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori
construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii oamenilor şi pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a mediului.
3.2. Se introduc interdicţii temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii
arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operaţiunilor de construire) până la întocmirea
proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a
respectivelor terenuri.
3.3. În toate unităţile teritoriale de referinţă ale prezentului regulament se va ţine seama de
condiţionările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcţiile situate în zonele care au condiţii de
fundare dificile şi / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de urbanism
studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.
3.4.Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu după aprobarea documentaţiei de
urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanţa, potrivit competenţelor pe care le
deţine în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizată, privind administraţia
publică locală.

PARTEA II
PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
1.1

OBIECTUL PUZ
solicitari ale temei program:
• prin acest studiu sunt analizate posibilitatile de reactualizare morfologica a unui fragment de
tesut urban, delimitat de o trama stradala existenta, in intravilanul municipiului constanta.
• se doreste schimbarea destinatiei imobilului d+p+1e+m din locuinta individuala in scoala primara
pe un teren cu suprafata de 680mp pe str. eroilor la nr.9. pentru asigurarea locurilor de parcare,
amenajare de spatii verzi si a eventualelor necesitati de extindere au fost propuse spre a-si
schimba destinatia si terenurile de la numerele: eroilor 11, eroilor 11a, vasile parvan 24b.
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SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
Articolul 1 - Utilizări admise
SUBZONA ZR1 – SUBZONA INVATAMANT AVAND INALTIMEA MAXIMA P+2
• institutii de invatamant(scoli, gradinite, crese)
• dotari la nivel de cartier
• cabinet medicale, farmaci
• birouri, spatii comerciale, alimentatie publica
• locuinte individuale
• locuinte collective mici cu maxim 2 apartamente/nivel
SUBZONA ZR2 – SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE CU AVAND INALTIMEA MAXIMA P+2E
• locuinte individuale
• locuinte collective mici cu maxim 2 apartamente/nivel
• birouri, comert, servicii
Articolul 2 - Utilizări admise cu condiţionări
ZR1, ZR2:
• se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare
exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 30% din
suprafata ADC
• utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai cu acordul
vecinilor;
Articolul 3 - Utilizări interzise
ZR1, ZR2:
• se interzic urmatoarele categorii de activitati:
• activitati productive;
• depozitare si comert de mic-gros;
• depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;
• depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
• autobaze, unitait de transport si statii de intretinere auto;
• lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile
invecinate;
• orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau
care impiedica evacuarea si colectarea acestora.se interzice utilizarea spatiilor care deja au facut
obiectul conversiei pentru depozite, alimentatie publica si alte activitati de natura sa incomodeze
locuintele; se va stabili de catre CLMC o perioada tranzitorie de functionare (maxim 1 an de la
data aprobarii RLUMC) pana la conversia spatiului intr-o functiune compatibila locuirii.

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA INDIVIDUALA IN
SCOALA PENTRU IMOBILE SITUATE PE STR. EROILOR, NR. 9, 11, 11A, STR. VASILE PARVAN NR. 24B

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ŞI ECHIPARE A CLĂDIRILOR
Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)
4.1. Forma şi dimensiunile terenului
Pentru parcelările existente, pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de refuncţionalizare, reconfigurare,
reparaţii, consolidare și supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT maxim admise,
precum și a regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.
Toate parcelele sunt declarate construibile cu respectarea normeleor aflate in vigoare.
Articolul 5 - Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Conform caracterului zonei, se accepata pozitionarea cladirilor pe aliniament, in cazul in care se doreste
retragerea noilor cladiri fata de aliniament, retragerea minima va fi de 5 metri.
Articolul 6 - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor
ZR1, ZR2:
Posibilitatea ampalsarii contructiilor pe limita de proprietate in cazul in care pe fatada respectiva nu
exista goluri de ferestre. In acest caz nu este nevoie de acordul notarial in scris al vecinului.
posibilitatea amplasarii constrctiilor la distanta de 60cm fata de limita de proprietatea in cazul in care pe
fatada respectiva exista doar goluri de ferestre semi-opace fixe sau iluminatoare.
posibilitatea amplasarii constructiilor la o distanta de 2m in cazul in care pe fatada respectiva exista
goluri de ferestre transparente.
Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă
ZR1, ZR2:Conform OMS 119/2014 si cu respectarea normelor aflate in vigoare
Articolul 8 - Circulaţii şi accese
Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţeleloredilitare se execută, de regulă, anterior sau
concomitent cu lucrăril de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a reţelei stradale,
înconformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităţiloradministraţiei publice, aprobate in
condiţiile legii.
Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţiiprivind realizarea / extinderea /
modernizarea / reabilitarea reţelei stradalevor prevedea în modobligatoriu realizarea de canale
subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.
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Articolul 9 - Staţionarea autovehiculelor
9.1.1. Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare
conform destinaţiei clădirii:
prin concesionare sau închiriere a spaţiilor de parcare din spaţiile publice de parcare existente sau în curs
de realizare
prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate imobilului vizat, în
cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un număr de locuri de parcare
direct proporţional cu sumele investite de acesta.
9.1.2. Numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate CONFORM HCL 113/2017.
locuinţe colective
- 1 loc de parcare/apartament cu suprafata max. 100 mp,
- 2 locuri de parcare/apartament cu suprafata max. 150 mp,
- 3 locuri de parcare/apartament cu suprafata max. 200 mp
birouri
- 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
comerţ
- 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
servicii
- 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
alimentaţie publică - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
Articolul 10 - Înălţimea maximă admisă a clădirilor
ZR1, ZR2: Hmaxim admisibil este P+2E( 12m fata de CTA)
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul
subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale
construcţiilor.
Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor
Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta următoarele prevederi specifice:
• arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei şi al funcţiunilor adăpostite
• nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice
pentru interior, sau a unor imitaţii de materiale naturale (piatra artificială, caramidă sau lemn fals
etc.)
• culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice
folosirea culorilor saturate, stridente, închise. Culori recomandate: nuante de crem, bej, alb cu
accente de culoare gri.
• mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent
pentru imaginea urbana a spaţiilor publice din zonă
• se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV sau de
satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul faţadei. Este
permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
• amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe proprietăţi private
sau pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică
aprobat prin HCLM nr. 260/11.11.2010.
Articolul 12 - Condiţii de echipare edilitară
12.1.Racordarea la reţelele publice de echipare edilitarăexistente.
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12.1.1.Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
12.1.2.Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin
asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării
apelor pluviale în terenul natural.La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea
pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheţii.
12.1.3.Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării deşeurilor
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un drum
public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune.
12.1.4. Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV sau de
satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul faţadei. Este permisă
amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
12.2. Realizarea de reţele edilitare.
12.2.1. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în
nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor
incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice,curespectarea reglementărilor tehnice
aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor
edilitare subterane.
Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare
nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor edilitare în plan orizontal
şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea.
12.2.2. Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat
public şi de distribuţie acurentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elementele de faţadăale
imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.
12.2.3. Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţeleloredilitare se execută, de regulă,
anterior sau concomitent cu lucrăril de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a reţelei stradale,
înconformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităţiloradministraţiei publice, aprobate in
condiţiile legii.
Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţiiprivind realizarea / extinderea /
modernizarea / reabilitarea reţelei stradalevor prevedea în modobligatoriu realizarea de canale
subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.
Articolul 13 - Spaţii libere şi spaţii plantate
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate ce trebuie
asigurate la nivelul zonelor de reglementare, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,
conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996 si a HCJ nr. 152/2013, cu modificările ulterioare.
St:1308mp
SUPRAFATA SPATI VERZI:
DALE INERBATE: 306mp
SPATI VERZI: 215mp
TOTAL : 521mp 39,85%
Articolul 14 – Împrejmuiri
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea
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următoarelor categorii de împrejmuiri:
împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcţionale,
asigurarea protecţiei vizuale;
împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălţime,necesare
delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilorîn caracterul străzilor sau al
ansamblurilor urbanistice.
Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 m.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu
aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică.
Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va depăşi limita
lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleaşi
exigente ca şi aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton
„decorativ” în componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton).
SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
ZR1, ZR2 POT maxim = 54%
Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
ZR1, ZR2 CUT maxim = 1.62

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,
URB. ANDREI PASCU

