
 Ve Zona verde – 
de protec ie a apelor sau cu rol de culoar ecologicț

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde por iuni ale culoarelor râului Some ul Mic i Canalului Morii, ce includ albiile minore,ț ș ș  
amenajările hidrologice, cele de maluri, fâ ii sau spa ii verzi, circula ii pietonale i velo, mobilier urban etcș ț ț ș , 
precum i fâ iile de protec ie a cursurilor de apă secundare – pâraielor - de pe versan i.ș ș ț ț

Culoarele aferente cursurilor de apă oferă oportunitatea dezvoltării unei re ele de spaţii verzi ce potț  
include trasee pietonale şi deci crearea unor legături avantajoase în structura urbană.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Este interzisă schimbarea destina iei acestei categorii de spa ii. Această reglementare are caracterț ț  
definitiv i nu poate fi schimbată prin PUZ.ș

Organizarea  de  ansamblu  a  culoarelor  Someşului  şi  Canalului  Morii  va  fi  reglementată  prin 
intermediul unor planuri directoare / Planuri Urbanistice Zonale întocmite pentru întregul parcurs intravilan al  
acestora sau pentru segmente semnificative ale acestui parcurs. Acestea vor stabili caracterul general al  
fiecărui  tronson,  secţiunile  /  profilele  de  principiu  ale  malurilor,  relaţiile  cu  cartierele  riverane,  seturi  de 
măsuri, recomandări, restricţii, servituţi etc i tronsoanele pentru care se vor elabora Planuri Urbanistice deș  
Detaliu, în vederea amenajării şi organizării concrete a spaţiilor.

Pentru orice interven ii ce vizează amenajarea / reorganizarea acestui tip de spa ii ț ț se vor elabora în 
mod obligatoriu Planuri Urbanistice de Detaliu.

Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizată în prealabil de către Comisa Tehnică de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Cursurile de apă  secundare – pâraiele  -  de pe versan i  i  fâ iile de protec ie aferente vor  faceț ș ș ț  
obiectul  unui  program de amenajare complexă,  ce va urmări  conservarea sau redobândirea caracterului 
cvasinatural al acestora. Programul va viza amenajarea hidrotehnică, înfiin area infrastructurii pentru traficulț  
lent pe anumite por iuni i organizarea spa iilor verzi, într-un concept peisagistic coerent.ț ș ț

Acolo unde acestea sunt  adiacente zonelor  de urbanizare,  terenul  aferent  fâ iei  de protec ie vaș ț  
deveni parte a domeniului public. Por iunile de teren aflate în prezent în proprietate privat ă afectate vor treceț  
în  proprietate publică,  ca parte din cota fixă  de 10% din suprafa a urbanizată  destinată  obiectivelor  deț  
utilitate publică. Opera iunea va fi reglementată în cadrul fiecărui PUZ de urbanizare.ț

Autorizarea lucrărilor de reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, de la care nu  sunt 
acceptate derogări.

Interven iile vor urmări, pe lângă aspectele tehnice, asigurareaț  coeren ei imaginii urbane, reabilitareaț  
amenajărilor, a planta iilor, ameliorarea peisajului i a mediului.ț ș

Nu se admite publiciatea comercială în zonă.
Se  acceptă  publicitatea  temporară  pentru  evenimente  importante  care  privesc  comunitatea  

(festivaluri, evenimente culturale majore, campanii electorale etc).

 B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică  precum iș  
celelalte restric ii, a a cum sunt ele eviden iate în PUG RLU – ț ș ț Cap. 2 – Terenuri i Zone cu Regim Specialș  iș  
Cap. 3  - Condi ii Generale Privitoare la Construc iiț ț .

Servitu i de utilitate publică:ț
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servitu ile a a cum sunt ele marcateț ș  

în PUG (a se vedea plan a ș 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unită i Teritoriale de Referin ă”ț ț )
Prin PUZ se vor stabili loca ii concrete i servitu ile de utilitate publică aferente pentru trama stradalăț ș ț  

de  interes  local,  infrastructura  edilitară  etc,  conform  programului  urbanistic  stabilit  prin  Avizul  de 
Oportunitate.

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Majoritatea spa iilor din această  categorie sunt parte a sistemului de spa ii publice. Organizarea,ț ț  
reabilitarea sau modernizarea acestora va fi abordată de o manieră integrată i se va desfă ura numai peș ș  



bază  de  proiecte  complexe  de  specialitate  ce  vor  viza  ameliorarea  func ionalită ii  i  imaginii  urbane,ț ț ș  
dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale / velo i a infrastructurii specifice, reglementarea circula ieiș ț  
autovehiculelor i a parcării, organizarea mobilierului urban i a vegeta iei.ș ș ț

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice ale 
ora ului.ș

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va  aplica  lista  utilizărilor/activită ilor  corespunzătoare  fiecărei  categorii  de  funcţiuni,  conformț  
Anexei 1 la prezentul regulament.

 1. UTILIZĂRI ADMISE

 planta ii înalte, medii i joaseț ș
 sistem de alei i platforme pentru circula ii pietonale i veloș ț ș
 mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activită i în aer liber compatibileț
 edicule, componente ale amenajării peisagere
 lucrări i amenajări hidrotehniceș

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condi ia să fie amplasate în subteran sau astfelț  
încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

In zonele constituite se conservă de regulă structura cadastrală existentă.
In zonele de restructurare, prin aplicarea procedurii reglementate, în cadrul planurilor directoare  

(masterplan) i a PUZ de restructurare, se va asigura extinderea suprafe elor acestor tipuri de zone verziș ț  
acolo unde e necesar, ca i dezvoltarea în imediata vecinătate a unora de tip Va sau Vs.ș

In  zonele de urbanizare,  prin  aplicarea procedurii  reglementate,  în  cadrul  planurilor  directoare  
(masterplan) i a PUZ de urbanizare, se va asigura constituirea ca spa ii publice de tip Ve a culoarelor deș ț  
protec ie a cursurilor de apă a a cum sunt ele eviden iate în pla a ț ș ț ș 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităti  
Teritoriale de Referintă”, ca i dezvoltarea în imediata vecinătate a acestora a unora de tip UVa sau UVs. Inș  
acest scop se vor  utiliza suprafe e de teren din cadrul  cotei  fixe de 10% din teritoriul  ce urmeaz ă  a fiț  
urbanizat, destinate obiectivelor de utilitate publică.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Nu e cazul.

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

Nu e cazul.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Nu e cazul.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) i PUD, modificări ale organizării spa iale înș ț  
scopul integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale i velo.ș

Pentru aleile pietonale şi  velo din interiorul spa iilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice –ț  
agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă folosirea de îmbrăcămin i asfaltice, cuț  



tratamente  superficiale  din  agregate  de  balastieră,  asemănătoare  ca  imagine  aleilor  din  agregate 
compactate.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

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

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Nu e cazul.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Nu e cazul

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ I EVACUAREA DE EURILORȘ Ș

Zona e echipată edilitar complet.
Se va da o aten ie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.ț
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din re eaua publică.ț
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Se conservă, de regulă, actuala structură a spa iilor verzi, a sistemului de alei i platforme.ț ș
Interven ii vizând  ț regularizări de albii, amenajări hidrotehnice, praguri de fund, bazine de reten ie,ț  

organizarea spa iilor verzi, a sistemelor de alei i platforme etc,ț ș  se vor realiza numai pe baza unor Planuri  
Urbanistice de Detaliu ce vor include studii de fundamentare hidrologice, dendrologice, peisagere etc. Se va  
urmări  în mod obligatoriu conservarea / redarea caracterului cvasinatural  al zonei.  Se interzice placarea 
albiilor / malurilor cu plăci de beton sau betonarea acestora.

In zonele de restructurare / urbanizare, fâ iile de protec ie vor fi organizate ca spa ii verzi publiceș ț ț  
cuprinzând vegeta ie  joasă,  medie  i  înaltă,  urmărindu-se  fixarea terenului,  protejarea  acestuia  fa ă  deț ș ț  
fenomene de eroziune. Se vor putea organiza trasee pietonale i velo, locuri de odihn ă etc.ș

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care ace tia reprezintă un pericolș  
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construc iilor.ț

 14. ÎMPREJMUIRI

Ca regulă  generală  împrejmuirile  spre spa iile  publice adiacente vor  fi  realizate prin  dispunereaț  
perimetrală a unor garduri vii.

Imprejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietă i private vor fi de tip transparent, cu înăl imeaț ț  
maximă de 2,20 m.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 1%

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,01


