
ZCP_G_c Zonူ de gospodူrire comunalူ - cimitire

SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Cimitire istorice, active, protejate datoritူ valorilor artistice, urbanistice, ambientale ←i arhitecturale pe 
care le înglobeazူ. Sunt remarcabile organizarea ←i imaginea de ansamblu, monumentele funerare ←i 
cavourile istorice, clူdirile specifice – capela ←i administra↰ia, structura vegeta↰iei.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Func↰ionarea cimitirelor e reglementatူ prin cadrul legal existent, ca ←i prin regulamentele interne.
In plus, pentru protejarea valorilor de patrimoniu, se instituie urmူtoarele reglementူri:

• trama aleilor este protejatူ. Modificarea pavimentului acestora se poate face numai pe baza unei 
Autoriza↰ii de Construire, emise cu avizul CNMI

• se interzice densificarea cimitirelor prin ocuparea aleilor, distrugerea / eliminarea vegeta↰iei, 
ocuparea spa↰iului dintre morminte

• constructiile care au încူperi (cripte, cavouri etc) ←i mormintele cuprinse în Lista anexူ la Obliga↰ia 
de Folosin↰ူ emisူ de cူtre DJCCPCN Cluj, cu toate componentele acestora - împrejmuiri, lespezi, 
pietre funerare etc, sunt protejate. Interven↰iile asupra acestora (incluzând desfiin↰area) se fac numai 
pe baza unei Autoriza↰ii de Construire / Desfiin↰are, emise cu avizul CNMI

• elementele disparate (piatrူ, feronerie etc) dislocate de la morminte astူzi necunoscute sunt 
protejate ←i administra↰ia are obliga↰ia conservူrii lor, cu statut de componente artistice (pot fi 
utilizate în scopuri muzeale)

• componentele tipizate pentru morminte noi sau pentru reamenajarea celor existente se vor supune 
avizူrii CNMI în termen de 6 luni de la emiterea de cူtre DJCCPCN Cluj a Obliga↰ei de Folosin↰ူ.

• construc↰iile funerare noi care au încaperi (cripte, cavouri etc), ca ←i mormintele noi cu componente 
netipizate se vor realiza numai pe baza unei Autoriza↰ii de Construire, emise cu avizul CNMI

• orice interven↰ie asupra construc↰iilor existente (capelူ, clူdiri administrative ←i tehnice, de 
între↰inere, dispozitiv de intrare, platforme etc), ca ←i desfiin↰area par↰ialူ sau totalူ a unei clူdiri / 
corp de clူdire pentru care acest fapt e admisibil, se face numai pe baza unei Autoriza↰ii de 
Construire, emise cu avizul CNMI

• pentru autorizarea unor construc↰ii noi / extinderea celor existente se va elabora în prealabil un Plan 
Urbanistic de Detaliu

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.

Cimitirele existente se învecineazူ în mod direct cu teritorii urbane având func↰iuni de tip reziden↰ial 
sau mixt. Zona de protec↰ie sanitarူ nu mai poate fi organizatူ conform actualelor norme, astfel încât e 
necesarူ realizarea unui studiu de impact asupra sူnူtူ↰ii popula↰iei ←i mediului înconjurူtor, pe baza cူruia 
se vor putea aplica mူsurile eventual necesare în interiorul fâ←iei reglementate de protec↰ie, cu adâncimea 
de 50 m.

C. REGLEMENTဠRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Procesul de reabilitare ←i modernizare a spa↰iului public aferent acceselor principale (pia↰ete) se va 
desfူ←ura numai pe bazူ de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în 
concordan↰ူ cu caracterul istoric al acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasူrilor pietonale ←i a spa↰iilor 
destinate acestora, 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 din 



întregul ansamblu protejat.

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

• lucrူri funerare sub ←i supraterane
• spa↰ii pentru ceremonii funerare – capele, platforme în aer liber
• spa↰ii tehnice aferente func↰iunii de bazူ
• clူdiri / pavilioane administrative ←i de serviciu / între↰inere, anexe sanitare
• circulatii – alei carosabile, semicarosabile ←i pietonale

Se conservူ de regulူ actuala configura↰ie ←i actualele utilizူri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau 
modernizate, în conformitate cu necesitူ↰ile actuale, în condi↰iile asigurူrii compatibilitူ↰ii cu structurile 
istorice care le gူzduiesc.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Parcelarea internူ se consevူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1.

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

Nu e cazul

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se va stabili, dupူ caz, prin PUD sau PUZCP.

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

Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minim egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu 
mai puᘰin decât 6 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri învecinate va fi egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

În cazul în care încူperi principale sunt orientate spre spa↰iul dintre cele douူ clူdiri, distan↰a 
minimူ va fi de 6 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se conservူ accesele existente.
Noi accese se pot stabili, dupူ caz, prin PUD sau PUZCP. Orice nou acces la drumurile publice se 

va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Tipurile îmbrူcူmin↰ilor cူilor de circula↰ie utilitarူ, ale aleilor principale ←i platformelor existente pot 

fi schimbate numai pe baza unei Autoriza↰ii de Construire, emise cu avizul CNMI. Pentru aleile secundare se 
vor folosi numai structuri din agregate compactate.



9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Accesul ←i sta↰ionarea oricူror autovehicule în incinta cimitirelor e interzisူ, cu excep↰ia celor de 
între↰inere ←i exploatare. Acestea se vor organiza / reglementa în vecinူtatea zonelor de intrare, ca parte a 
sistemului de parcaje / garaje publice.

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 8 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).

Clူdiri / corpuri noi
Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice 

realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Clူdiri existente
Interven↰iile asupra clူdirilor monument istoric sau cu valoare ambientalူ se vor realiza în regim 

specific, numai pe bazူ de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice ←i investiga↰ii complexe asupra 
construc↰iilor, avizate ←i autorizate conform legii.

Se vor folosi materiale ←i tehnici adecvate, de regulူ cele tradi↰ionale.

• In cazul interven↰iilor vizând repara↰ia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:

Se va conserva expresia arhitecturalူ ←i modenatura fa↰adelor acestora cu excepᘰia cazurilor în care 
se revine la o situa↰ie ini↰ialူ sau anterioarူ consideratူ favorabilူ.

Se interzice eliminarea decora↰iilor specifice (ancadramente, corni←e, brâuri, colonete, pila←tri, etc). 
Reabilitarea termicူ nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementူri, în unele cazuri 
aceasta putând implica tehnologii ←i materiale speciale. 

Tâmplူriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excep↰ional, când acest lucru nu mai este 
posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducându-se toate detaliile ←i decora↰iile. 

Invelitorile acoperi←elor vor fi din ↰iglူ ceramicူ de culoare naturalူ, recomandându-se înlocuirea 
par↰ialူ a acestora prin realizarea unui amestec între cele vechi ←i noi. In situa↰iile în care învelitoarea e din 
tablူ fူl↰uitူ ←i structura ←arpantei nu are capacitatea portantူ pentru a sus↰ine ↰igla, se admite refacerea 
acesteia cu tablူ lisူ fူl↰uitူ de culoare gri.

Jgheaburile ←i burlanele se vor reface din tablူ zincatူ sau de cupru în manierူ tradi↰ionalူ.

• In cazul interven↰iilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente:

Se vor aplica reglementူrile anterioare
Se vor eviden↰ia / diferen↰ia în structura spa↰ialူ ←i expresia arhitecturalူ propusူ elementele 

existente conservate ←i cele noi.

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 public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
In incintူ 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

Teritoriul cimitirelor istorice e structurat ca spa↰iu verde.
Pe ansamblul teritoriului cimitirelor, spa↰iul verde cu vegeta↰ia aferentူ (joasူ, medie ᗰi înaltူ) se va 

conserva ca pondere ←i configura↰ie. Se interzice densificarea cimitirelor prin diminuarea spa↰iilor verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor în care ace←tia reprezintူ un pericol 

iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau a bunurilor, caz în care ace←tia se vor înlocui cu al↰ii din accea←i 
specie.

14. ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile istorice orientate spre spaᘰiul public se vor conserva ←i restaura. 
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea 2,20 m înူl↰ime ←i vor fi de tip opac.
Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton, chiar „decorativ” în componenᘰa 

împrejmurilor (garduri prefabricate din beton).
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi adecvat func↰iunii. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 2%

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 întreul teritoriu al cimitirului.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,04

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 întreul teritoriu al cimitirului.


