
Vpr Zonူ verde –
de protec↰ie fa↰ူ de infrastructura majorူ, de protec↰ie 
sanitarူ, planta↰ii cu rol de stabilizare a versan↰ilor ←i de 
reconstruc↰ie ecologicူ

SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde:
• spa↰ii verzi curol de protec↰ie fa↰ူ de infrastructura majorူ – re↰ele magistrale de transport a energiei 

electrice ←i gazului metan, cူi ferate ←i rutiere etc
• spa↰ii verzi cu rol de protec↰ie sanitarူ fa↰ူ de gropi de gunoi active sau în conservare sta↰ii de 

epurare a apelor uzate etc.
• zone verzi pentru reconstruc↰ia ecologicူ a unor teritorii degradate
• planta↰ii cu rol de stabilizare a versan↰ilor abrup↰i, rezultat al unor interven↰ii antropice sau cu risc 

natural de alunecare

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Prezentul regulament se va aplica în corelare cu cadrul normativ specific fiecူrei situa↰ii / caz în 
parte.

Pentru organizarea urbanisticူ a acestor zone se vor elabora Planuri Urbanistice de Detaliu.
Este interzisူ schimbarea destina↰iei acestei categorii de spa↰ii.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ, ALTE RESTRICTII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ precum ←i 
celelalte restric↰ii, a←a cum sunt ele eviden↰iate în PUG RLU – Cap. 2 – Terenuri ←i Zone cu Regim Special ←i 
Cap. 3  - Condi↰ii Generale Privitoare la Construc↰ii.

Servitu↰i de utilitate publicူ:
Pentru trama stradalူ pânူ la nivel de colectoare se vor aplica servitu↰ile a←a cum sunt ele marcate 

în PUG (a se vedea plan←a 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူ↰i Teritoriale de Referin↰ူ”)

C. REGLEMENTဠRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Reabilitarea ←i modernizarea spa↰iilor publice va fi abordatူ de o manierူ integratူ, având în vedere 
cူ aceste spa↰ii sunt o componentူ a sistemului, ←i se va desfူ←ura numai pe bazူ de proiecte complexe de 
specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasူrilor pietonale ←i a 
spa↰iilor destinate acestora, a modalitူ↰ilor de deplasare velo, reglementarea circula↰iei autovehiculelor ←i a 
parcူrii, organizarea mobilierului urban ←i a vegeta↰iei.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice ale 
ora←ului.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va aplica lista utilizူrilor/activitူ↰ilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform 
Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZဠRI ADMISE

• planta↰ii înalte, medii ←i joase, în conformitate cu cadrul normativ specific fiecူrei categorii de 
utilizare în parte

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Spa↰ii verzi cu acces public:
• sistem de alei ←i platforme pentru circula↰ii pietonale ←i velo
• mobilier urban, amenajူri pentru activitူ↰i în aer liber compatibile – sport, joacူ, odihnူ



• edicule, componente ale amenajူrii peisagere
Cu condi↰ia ca stabilirea profilului func↰ional sူ se facူ în corelare cu cadrul normativ specific fiecူrei 

categorii de utilizare în parte.

Elemente aferente altor tipuri de infrastructuri tehnico-edilitare, cu condi↰ia compatibilitူ↰ii.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI

Nu e cazul

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Nu e cazul.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu e cazul.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu e cazul.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor integra în sistemul general urban al traseelor pietonale ←i velo.
Pentru aleile pietonale ᗰi velo din interiorul spa↰iilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice –

agregate compactate, pavaje din piatrူ naturalူ etc. Este admisibilူ folosirea de îmbrူcူmin↰i asfaltice 
permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastierူ, asemူnူtoare ca imagine aleilor din 
agregate compactate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

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

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Nu e cazul.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Nu e cazul

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ ↀI EVACUAREA DEↀEURILOR

Zonele vor fi echipate edilitar conform necesitူ↰ilor specifice.
Se va da o aten↰ie deosebitူ iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
In cazul în care accesul public e permis, se vor prevedea puncte de alimentare cu apူ din re↰eaua 

publicူ.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Interven↰ii importante asupra spa↰iilor verzi ←i a sistemului de alei ←i platforme se vor realiza numai pe 
bazူ de studii dendrologice ←i peisagere, pe baza unui PUD, în corelare cu cadrul normativ specific fiecူrei 
categorii de utilizare în parte.

Eliminarea arborilor maturi este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor în care loca↰ia acestora e în 



contradic↰ie cu cadrul normativ specific categoriei de utilizare respective.

14. ÎMPREJMUIRI

Ca regulူ generalူ împrejmuirile spre spa↰iile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea 
perimetralူ a unor garduri vii.

Imprejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietူ↰i private vor fi de tip opac, cu înူl↰imea maximူ 
de 2,20 m.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 0%

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0


