
Vs Zona verde –
cu rol de complex sportiv

SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Spa↰ii verzi – parcuri, baze sportive, publice sau private, cu acces public limitat.
Accesul publicului este permis dupူ un orar prestabilit, pe bazူ de taxူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Este interzisူ schimbarea destina↰iei acestei categorii de spa↰ii. Aceastူ reglementare are caracter 
definitiv ←i nu poate fi schimbatူ prin PUZ.

Pentru interven↰ii ce vizeazူ reabilitarea / restaurarea acestui tip de spa↰ii se vor elabora un plan 
director (masterplan) ←i un Plan Urbanistic de Detaliu.

Pentru orice interven↰ie ce vizeazူ desfiin↰area, modificarea volumetriei unei clူdiri / corp de clူdire 
sau construirea uneia noi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, se va elabora în prealabil un 
Plan Urbanistic de Detaliu.

In ambele cazuri, teritoriul de studiu al PUD este zona verde în cauzူ în integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizatူ în prealabil de cူtre Comisa Tehnicူ de 

Urbanism ᗰi Amenajarea Teritoriului.
Autorizarea lucrူrilor de reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, de la care nu sunt 

admise derogူri.
Nu se admit interven↰ii care permanentizeazူ corpurile parazitare (repara↰ii capitale, extinderi etc).
Interven↰iile vor urmူri în primul rând conservarea coeren↰ei ansamblului, reabilitarea construc↰iilor, 

amenajူrilor, planta↰iilor, ameliorarea elementelor peisagere ←i de mediu.
Nu se admite publiciatea comercialူ în zonူ.
Se acceptူ publicitatea temporarူ pentru evenimente importante care privesc comunitatea 

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

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↰ူ”)
Prin PUZ se vor stabili loca↰ii concrete ←i servitu↰ile de utilitate publicူ aferente pentru trama stradalူ 

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

C. REGLEMENTဠRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Reabilitarea ←i modernizarea spa↰iilor publice va fi abordatူ de o manierူ integratူ, având în vedere 
cူ spa↰iile verzi 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



• sistem de alei ←i platforme pentru circula↰ii pietonale ←i velo
• mobilier urban, amenajူri pentru jocacူ ←i odihnူ, alte activitူ↰i în aer liber compatibile
• edicule, componente ale amenajူrii peisagere
• terenuri de sport în aer liber
• tribune pentru spectatori
• construc↰ii pentru activitူ↰i sportive
• vestiare, grupuri sanitare, sူli de antrenament, spa↰ii tehnice, pentru administrare si între↰inere
• unitူᘰi de alimentaᘰie publicူ, cu ADC de maxim 100 mp (cafeterie, cafenea, bufet etc)

Se conservူ de regulူ actualele utilizူri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în 
conformitate cu necesitူ↰ile actuale.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Acces auto pentru între↰inere, interven↰ii, transport de materiale pe sistemul de alei ←i platforme 
pietonale ←i velo, cu condi↰ia ca acesta sူ aibူ caracter ocazional ←i limitat.

Pot fi luate în considerare conversii func↰ionale, cu condi↰ia ca noile folosin↰e sူ facူ parte de 
asemenea din categoria activitူ↰ilor admise ←i sူ fie compatibile cu spa↰iile / amenajူrile / clူdirile existente.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condi↰ia sူ deserveascူ exclusiv spa↰iul 
respectiv, sူ fie amplasate în subteran sau astfel încât sူ aibူ un impact vizual minim, sူ nu producူ 
poluare fonicူ sau de altူ naturူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

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

Sunt interzise lucrူri de terasament ←i sistematizare verticalူ de naturူ sူ afecteze amenajူrile din 
spaᘰiile publice sau de pe parcelele adiacente.

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

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI

Se conservူ structura cadastralူ existentူ.
Este admisibilူ extinderea teritoriului zonelor verzi cu rol de complex sportiv, caz în care, pentru 

conservarea coeren↰ei de ansamblu, se vor elabora un plan director (masterplan) ←i un PUZ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se va stabili, dupူ caz, prin PUD.

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

Se va stabili, dupူ caz, prin PUD.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Se va stabili, dupူ caz, prin PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se va conserva, de regulူ, accesele actuale, re↰eaua existentူ de alei, profilele transversale ←i tipul 
de îmbrူcူmin↰i ale acestora, ca parte esen↰ialူ a imaginii urbane ←i a compozi↰iei.

Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) ←i PUD, modificူri ale tramei în scopul 
integrူrii acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale ←i velo, cu condi↰ia conservူrii compozi↰iei 
de ansamblu.

Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de 
administratorul acestora.

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 în vecinူtatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice, sau în sistem 
privat.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru clူdiri noi înူl↰imea maximူ la corni←ူ nu va depူ←i 12 m ←i respectiv (D)+P+1. Se admit 
nivele par↰iale (supante, mezanine) cu condi↰ia încadrူrii în înူl↰imea la corni←ူ reglementatူ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ aspectul lor exterior nu contravine 
funcᘰiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) a←a cum a fost el descris în preambul ←i 
peisajului urban.

Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin conformare, volumetrie ᗰi aspect exterior, intrူ în 
contradicᘰie cu aspectul general al zonei ᗰi depreciazူ valorile general acceptate ale urbanismului ᗰi 
arhitecturii, este interzisူ. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ ↀI EVACUAREA DEↀEURILOR

Zona e echipatူ edilitar complet.
Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se va da o aten↰ie deosebitူ iluminatului exterior, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apူ din re↰eaua publicူ.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament ←i contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clူdiri.
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de între↰inere se va organiza un spa↰iu destinat colectူrii deᗰeurilor, accesibil din spa↰iul 

public ←i unul pentru resturi vegetale (compost).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se conservူ, de regulူ, actuala structurူ a spa↰iilor verzi, a sistemului de alei ←i platforme.
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, în contextul conservူrii caracterelor specifice, pe baza unui PUD.
Suprafa↰a spa↰iilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 50% din suprafaᘰa 

totalူ a zonei verzi ←i vor cuprinde exclusiv vegeta↰ie (joasူ, medie ᗰi înaltူ). Suprafe↰ele având o acoperire 
de orice tip sunt cuprinse în categoria spa↰iilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor în care ace←tia reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedicူ realizarea construc↰iilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Spre spa↰iul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toatူ lungimea sa prin împrejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaᘰiul public vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea maximူ de 80 cm ᗰi o 

parte transparentူ, realizatူ din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele 
direcᘰii ᗰi pူtrunderea vegetaᘰiei. Înူlᘰimea maximူ a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi 
dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înူl↰ime ←i vor fi de tip opac, de regulူ 
din zidူrie de cူrူmidူ aparentူ sau tencuitူ.

Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenᘰa împrejmurilor 
orientate spre spaᘰiul public (garduri prefabricate din beton).

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clူdirilor aflate pe parcelူ.



SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 10% (numai pentru clူdiri ce includ spa↰ii interioare, de orice tip)

Aceastူ reglementare se va aplica ←i în cazul extinderii clူdirilor existente sau al adူugူrii de noi 
corpuri de clူdire, calculul fူcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grူdinii sau 
parcului.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,2 (numai pentru clူdiri ce includ spa↰ii interioare, de orice tip)

Aceastူ reglementare se va aplica ←i în cazul extinderii, mansardူrii, supraetajူrii clူdirilor existente 
sau al adူugူrii de noi corpuri de clူdire, calculul fူcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al 
scuarului, grူdinii sau parcului.


