
ZCP_Ve Zona verde –
de protec↰ie a apelor sau cu rol de culoar ecologic

SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde culoarele râului Some←ul Mic ←i al Canalului Morii. Sunt incluse albiile minore, 
amenajူrile hidrologice, cele de maluri, fâ←ii verzi, circula↰ii pietonale ←i velo, mobilier urban etc, structurate 
într-o configura↰ie caracteristicူ pentru imaginea urbanူ a ora←ului istoric. Importante pentru identitatea 
zonei sunt de asemenea pasarela Elisabeta ←i stâlpii portal de transport al energiei electrice de pe râul 
Some←, ca ←i pode↰ele de acces la clူdiri de pe Canalului Morii.

Culoarele date de malurile cursurilor de apူ oferူ oportunitatea dezvoltူrii unor spaᘰii verzi ᗰi trasee 
pietonale ᗰi a creူrii unor legူturi avantajoase între diferitele zone ale oraᗰului.

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.

Organizarea de ansamblu a culoarelor Someᗰului ᗰi Canalului Morii va fi reglementatူ prin 
intermediul unor planuri directoare / Planuri Urbanistice Zonale întocmite pentru întregul parcurs intravilan al 
acestora sau pentru segmente semnificative ale acestui parcurs. Planurile directoare vor stabili caracterul 
general al fiecူrui tronson, secᘰiunile / profilele de principiu ale malurilor, relaᘰiile cu catierele riverane, seturi 
de mူsuri, recomandူri, restricᘰii, servituᘰi etc. Planurile directoare vor stabili tronsoanele pentru care se vor 
elabora Planuri Urbanistice de Detaliu, în vederea amenajူrii ᗰi organizူrii concrete a spaᘰiilor.

Pentru interven↰ii ce vizeazူ reabilitarea / restaurarea acestui tip de spa↰ii se vor elabora Planuri 
Urbanistice de Detaliu, în conformitate cu Metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul - cadru al documentaᘰiilor 
de urbanism pentru zone construite protejate.

Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizatူ în prealabil de cူtre Comisa Tehnicူ de 
Urbanism ᗰi Amenajarea Teritoriului ᗰi Comisia Regionalူ a Monumentelor Istorice.

Autorizarea lucrူrilor de restaurare / reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, cu avizul 
Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice. Nu sunt acceptate derogူri de la prezentul regulament.

Interven↰iile vor urmူri în primul rând conservarea coeren↰ei ansamblului, reabilitarea amenajူrilor, 
planta↰iilor, ameliorarea elementelor peisagere ←i de mediu.

Interven↰iile asupra domeniului public vor ↰ine cont de caracterul istoric al acestuia.
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 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 în concordan↰ူ cu caracterul istoric al acestuia, 
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 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

• planta↰ii înalte, medii ←i joase
• sistem de alei ←i platforme pentru circula↰ii pietonale ←i velo
• mobilier urban, amenajူri pentru jocacူ, odihnူ, sport si alte activitူ↰i în aer liber compatibile
• edicule, componente ale amenajူrii peisagere
• lucrူri ←i amenajူri hidrotehnice

Se conservူ de regulူ 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

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condi↰ia 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.

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, caz în care, pentru conservarea coeren↰ei 

ansamblurilor istorice se vor elabora un plan director (masterplan) ←i un PUZ.

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

Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) ←i PUD, modificူri ale organizူrii spa↰iale în 
scopul integrူrii acesteia în sistemul general urban al traseelor pietonale ←i velo, cu condi↰ia conservူrii, 
acolo unde e cazul, a traseelor ←i compozi↰iilor istorice.

Pentru aleile pietonale ᗰi velo din interiorul spa↰iilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere tradi↰ionale –
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

Zona e echipatူ edilitar complet.
Se va da o aten↰ie deosebitူ iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apူ din re↰eaua publicူ.
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

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, istorice, pe baza 
unui PUD, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

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

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 transparent, 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 = 1%

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,01


