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Partea I.
DISPOZIᘠII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca este 
adoptat de cူtre Consilul Local Cluj-Napoca în temeiul art. 36 al (5) lit c din legea 215/2001 în conformitate 
ᗰi în aplicarea dispoziᘰiilor legii 350/2001 ᗰi a Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 
/ 1996.



2 Regulament local de urbanism PUG Cluj-Napoca

Capitolul 1 Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Definiᘰie ᗰi scop
(1) Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementူri, la nivelul unitူᘰii 

teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia 
urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexူ, strategicူ a localitူᘰii, în acord cu potenᘰialul 
localitူᘰii ᗰi în interesul general, urmူrind utilizarea terenurilor în mod raᘰional, echilibrat ᗰi în acord 
cu funcᘰiunile urbanistice adecvate.

(2) Regulamentul local de urbanism pentru întregul municipiu Cluj-Napoca, aferent Planului urbanistic 
general Cluj-Napoca, cuprinde ᗰi detaliazူ prevederile Planului urbanistic general referitoare la 
modul concret de utilizare a terenurilor, precum ᗰi de amplasare, dimensionare ᗰi realizare a 
volumelor construite, amenajူrilor ᗰi plantaᘰiilor

(3) Autoritူᘰile publice locale au datoria de a aplica sistematic ᗰi permanent dispoziᘰiile Regulamentului 
local de urbanism, în scopul asigurူrii calitူᘰii cadrului construit, amenajat ᗰi plantat , pentru 
îmbunူtူtᘰirea condiᘰiilor de viaᘰူ ᗰi dezvoltarea echilibratူ a localitူᘰii ᗰi pentru respectarea 
interesului general al tuturor membrilor comunitူᘰii locale.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin 

raportare la întreg teritoriul unitူᘰii teritorial administrative, în întregul sူu ori în parte, pânူ la nivelul 
parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiᘰiilor ᗰi limitelor de recunoaᗰtere a dreptului de 
construire.

(2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere ᗰi vor fi aplicate prevederile 
prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinᘰelor necesare pentru 
realizarea prezentelor prevederi.

(3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic general, conᘰine norme 
obligatorii pentru autorizarea executူrii lucrူrilor de construire. Autorizaᘰiile de construire se vor 
emite cu observarea ᗰi respectarea prevederilor prezentului regulament precum ᗰi, atunci când 
acesta a fost aprobat, a planului urbanistic zonal ᗰi regulamentului aferent sau a planului urbanistic 
de detaliu.

(4) La emiterea autorizaᘰiilor de construire se vor avea în vedere ᗰi se va asigura respectarea, pe lângူ 
prevederile documentaᘰiilor de urbanism ᗰi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care 
stabilesc cerinᘰe, sarcini ori condiᘰii speciale de utilizare a terenurilor ᗰi/sau un regim special pentru 
anumite categorii de terenuri ori construcᘰii. La emiterea autorizaᘰiilor de construire se vor lua 
mူsurile pentru asigurarea securitူᘰii ᗰi sူnူtူᘰii oamenilor, pentru asigurarea respectူrii cerinᘰelor 
de protecᘰie a mediului, de protecᘰie faᘰူ de riscurile naturale de inundaᘰii ori alunecူri de trenuri, 
pentru protejarea ᗰi conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru 
protejarea vestigiilor arheologice.

(5) Autorizaᘰiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului urbanistic general în acele 
zone pentru care prezentul regulament cuprinde regelementူri privind regimul juridic, economic ᗰi 
tehnic al imobilelor iar un plan urbanistic zonal ori un plan urbanistic de detaliu nu este prevူzut ca 
obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general

(6) Fac excepᘰie de la prevederile alin (5) acele zone unde administraᘰia publicူ localူ solicitူ, în mod 
justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de planuri urbanistice zonale sau planuri 
urbanistice de detaliu. 

(7) Pentru zonele construite protejate, aᗰa cum acestea sunt evidenᘰiate în Planul urbanistic general,  
vor fi întocmite planuri urbanistice zonale pentru zone construite protejate (PUZCP), în acord cu 
metodologia de elaborare a documentaᘰiilor de urbanism pentru astfel de zone, pânူ la întocmirea 
unor astfel de documentaᘰii urbanistice fiind aplicabile dispoziᘰiile speciale cu privire la aceste zone 
aᗰa cum sunt acestea instituite prin prezentul regulament în secᘰiunea ce cuprinde dispoziᘰiile 
speciale aplicabile la nivelul unitူᘰii teritoriale de referinᘰူ corespunzူtoare.

(8) Pentru zonele de urbanizare, delimitate ca atare în Planul urbanistic general, vor fi întocmite planuri 
urbanistice zonale ᗰi se vor aplica proceduri de urbanizare, conform prezentului regulament.

(9) Pentru zonele de restructurare, delimitate ca atare în Planul urbanistic general, pentru schimbarea 
destinaᘰiei vor fi întocmite planuri urbanistice zonale ᗰi se vor aplica proceduri de restructurare,
confom prezentului regulament.

(10) Pentru operaᘰiunile de regenerare urbanူ vor fi întocmite planuri urbanistice zonale.
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Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
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Capitolul 2 Terenuri ᗰi zone cu regim special

ARTICOLUL 3 Prevederi generale
(1) Planul urbanistic general ᗰi prezentul regulament local stabilesc zonele afectate de utilitူᘰi publice, 

zonele protejate ᗰi de protecᘰie a monumentelor istorice ᗰi a siturilor arheologice reperate, zonele 
care au un regim special de protecᘰie prevူzut în legislaᘰie, zonele de risc natural, zonele cu 
interdicᘰie temporarူ ori definitivူ de construire ᗰi zone în care se preconizeazူ operaᘰiuni 
urbanistice de regenerare urbanူ.

(2) Pentru zonele aminitite anterior ᗰi pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor, 
astfel cum sunt zonele  constând în suprafeᘰe împူdurite, zone verzi de agrement, zone care conᘰin 
resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizaᘰiilor de construire se vor analiza îndeplinirea 
tuturor cerinᘰelor legale speciale alူturi de îndeplinirea cerinᘰelor prevူzute în prezentul regulament 
de urbanism ᗰi în documentaᘰiile urbanistice în ansamblul lor.

ARTICOLUL 4 Intravilanul ᗰi terenuri agricole din intravilan
(1) Prin Planul urbanistic general se stabileᗰte intravilanul municipiului. Introducerea de noi terenuri 

agricole în intravilanul localitူᘰii se va face numai în cazuri temeinic fundamentate ᗰi în considerarea 
interesului public, pe baza unor planuri urbanistice zonale aprobate ᗰi condiᘰionat de asigurarea 
realizူrii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la reᘰelele edilitare ᗰi, atunci când este 
cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate publicူ.

(2) Terenul intravilan, potrivit Planului urbanistic general, nu necesitူ scoaterea din circuitul agricol. 
Autorizarea executူrii construcᘰiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisူ numai pentru 
terenurile delimitate în vederea operaᘰiunilor de urbanizare în prezentul Plan urbanistic general, cu 
condiᘰia aplicူrii integrale, în prealabil, a procedurii de urbanizare.

(3) În zonele de urbanizare prevူzute prin Planul urbanistic general în care existူ amenajူri ᗰi lucrူri de 
îmbunူtူᘰiri funciare, planurile urbanistice zonale se vor aproba cu condᘰia obᘰinerii în prealalbil a 
avizului Administraᘰiei Naᘰionale a Îmbunူtူᘰirilor Funciare R.A. - U.A. Cluj-Napoca. 

(4) Terenurile agricole din intravilan care nu fac parte din zonele delimitate în vederea operaᘰiunilor de 
urbanizare în prezentul Plan urbanistic general, pူstreazူ destinaᘰia Teren agricol. Aceastူ 
reglementare are caracter defintiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin planuri urbanistice zonale sau planuri 
urbanistice de detaliu. 

ARTICOLUL 5 Pူduri 
(1) Terenurile delimitate în prezentul Plan urbanistic general ca având utilizarea Pူdure îᗰi vor pူstra 

utilizarea, fiind interzisူ modificarea ei prin planuri urbanistice zonale.
(2) Terenurile delimitate în prezentul Plan urbanistic general ca având utilizarea Împူduriri, de orice fel, 

îᗰi vor pူstra destinaᘰia, fiind interzisူ autorizarea construcᘰiilor pe aceste terenuri.
(3) Prin excepᘰie de la prevederile aliniatului (2) pot fi autorizate acele construcᘰii sau lucrူri destinate 

exclusiv stabilizူrii versanᘰilor, lucrူri hidrotehnice pentru captarea, colectarea sau drenarea apelor 
sau lucrူri forestiere.

ARTICOLUL 6 Zone cu valoare peisagisticူ ᗰi zone naturale protejate
(1) Ariile naturale protejate, aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, la data aprobူrii 

prezentului regulament sunt prezentate în Anexa nr. 7 la prezentul regulament ᗰi delimitate pe 
planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ” aferentူ PUG.

(2) Pe baza studiilor de fundamentare ᗰi ᗰi a O.U.G 57/2007, cu observarea ᗰi a OUG 195/2005 
aprobatူ prin legea 265/2006 cu modificူrile ulterioare, prin Planul urbanistic general se propun ca 
arii naturale protejate suprafeᘰele prezentate în Anexa nr. 7 la prezentul regulament ᗰi delimitate pe 
planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”.

(3) Pentru ariile naturale protejate care dispun de un plan de management, autorizarea intervenᘰiilor de 
orice fel se va face cu respectarea prevederilor acestui plan, privind modurile de ocupare ᗰi utilizare 
a terenurilor.

(4) Pentru ariile naturale protejate care, la data apropbူrii prezentului regulament, nu dispun de un plan 
de management, se instituie interdicᘰie temporarူ de construire, pînူ la întocmirea ᗰi aprobarea 
planului de management.

(5) Pentru terenurile propuse prin Planul urbanistic general ca arii naturale protejate, pânူ la finalizarea 
procedurii de instituire a regimului de protectie, se instituie interdicᘰie temporarူ de construire, , ca 
mူsurူ de protectie ᗰi conservare cu caracter provizoriu, stabilite în conformitate cu OUG 57/2007,
Art. 12. 

(6) Pe baza studiilor de fundamentare PUG, cf. Legii 107/1996 ᗰi a OUG 57/2007, Art. 14 se instituie 
fâᗰii de protecᘰie în lungul cursurilor de apူ, cu rol de protejare a vegetaᘰiei malurilor ᗰi a lucrူrilor de 
pe malurile râurilor ᗰi a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor ecologic ᗰi de 
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legူturူ pietonalူ. Aceste zone au destinaᘰie de zone verzi ᗰi sunt reglementate ca zona Ve.
(7) Se interzice canalizarea pârâurilor sau a râului Someᗰ (acoperirea cursului apei pentru alte utilizူri 

decît poduri sau pasarele, sau pe lungimi mai mari decît ampriza cူii de transport care traverseazူ 
albia). 

ARTICOLUL 7 Zone construite protejate
(1) Lista monumentelor clasate la data elaborူrii prezentului regulament: 

cf. LMI 2010, judeᘰul Cluj – poziᘰiile de la nr. 1 (CJ-I-s-B-06921) pânူ la 33 (CJ-I-s-B-06929), de la nr. 
692 (CJ-II-a-A-07240) pânူ la 984 (CJ-II-m-B-07507), de la nr. 1328 (CJ-III-m-A-07813) pânူ la 
1335 (CJ-III-m-B-07820), de la nr. 1341 (CJ-IV-m-B-07826) pana la 1369 (CJ-IV-m-B-07855). 

(2) Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor Studiului de fundamentare „Zone protejate de patrimoniu 
construit”, cf. Legii 350/2001 cu modificူrile ulterioare ᗰi cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003 este
delimitatူ ᗰi insituitူ Zona construitူ protejatူ. Aceasta este subîmpူrᘰitူ în Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ. 

(3) Pentru Zona Construitူ Protejatူ se vor întocmi planuri urbanistice zonale pentru zone construite 
protejate (PUZCP), conform legii. Aceste documentaᘰii vor respecta Metodologia de elaborare ᗰi 
conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobatူ prin 
Ordinul MTCT nr. 562/2003.

(4) Suprafaᘰa minimူ pentru care se va întocmi PUZCP este Unitatea Teritorialူ de Referinᘰူ. 
(5) Pânူ la aprobarea planurilor urbanistice zonale pentru zone construite protejate, autorizarea 

lucrူrilor de construire se va face conform prezentului regulament, cu avizul DJCPN.
(6) Aprobarea documentaᘰiilor de urbanism de tip plan urbanistic zonal sau plan pde detaliu în interiorul 

Zonei Construite Protejate, anterior aprobူrii unui Plan urbanistic zonal pentru zone construite 
protejate (PUZCP) este interzisူ. 

(7) Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor Studiului de fundamentare „Zone protejate de patrimoniu 
construit”, clူdirile din interiorul Zonei Construite Protejate au fost clasate în categorii valorice ᗰi 
marcate ca atare în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”. Pentru 
clူdirile valoroase, prezentate în Anexa nr. 5 la prezentul regulament se instituie urmူtoarele 
reglementူri: 
- valorile 1, 1A - clူdiri monument istoric sau posibil a fi clasate ca monument istoric – intervenᘰiile 

asupra acestora se vor realiza în regim specific; 
- valoare 2 - clူdiri cu valoare artisticူ ambientalူ – pentru aceastူ categorie e interzisူ 

desfiinᘰarea totalူ sau parᘰialူ, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor 
arhitecturale caracteristice.

(8) Pentru clူdirile din interiorul Zonei Construite Protejate neincluse în Anexa nr. 5 la prezentul 
regulament, este permisူ restructurarea totalူ sau parᘰialူ, cu respectarea legii.

(9) În interiorul zonelor de protecᘰie arheologicူ, marcate ca atare în planᗰa 3.2. „Reglementူri 
Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”, este necesarူ descူrcarea de sarcinူ arheologicူ. 
Prin avizul DJCPN Cluj se va impune dupူ caz, funcᘰie de locaᘰia, tipul ᗰi suprafaᘰa lucrူrilor de 
construire propuse evaluarea, supravegherea sau cercetarea arheologicူ preventivူ.

(10)Se recomandူ ca organizarea, desfူᗰurarea ᗰi jurizarea concursurilor de soluᘰii pentru
amplasamente situate în zone de protecᘰie a monumentelor istorice sau în interiorul zonelor 
construite protejate sူ se facူ în colaborare cu Direcᘰia Judeᘰeanူ pentru Culturူ, Culte ᗰi 
Patrimoniu Cultural Naᘰional Cluj.  

ARTICOLUL 8 Zone expuse la riscuri naturale
(1) Pe baza studiului preliminar "Geologie-Geomorfologie Harta risc geomorfologic", zonele cu risc de 

producere a alunecူrilor de teren sunt delimitate în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi 
Teritoriale de Referinᘰူ”, împူrᘰite dupူ patru clase de probabilitate.

(2) Pentru zonele cu risc de producere a alunecူrilor de teren, se stabilesc urmူtoarele reglementူri, 
funcᘰie de clasa de probabilitate:
- pentru teritoriile clasificate ca prezentând o probabilitate medie-mare de producere a 

alunecူrilor de teren, documentaᘰiile geotehnice vor respecta toate prevederile normativului 
NP 074-2007 ᗰi, în plus, vor include studii de stabilitate generalူ;

- pentru teritoriile clasificate ca prezentând o probabilitate mare ᗰi foarte mare de producere a 
alunecူrilor de teren, în cadrul PUZ se va realiza în mod obligatoriu o expertizူ geotehnicူ
întocmitူ de persoane calificate (experᘰi). Aceasta va preciza teritoriul relevant, necesar pentru 
investigaᘰiile geotehnice, teritoriu ce poate depူᗰi limitele administrative ale zonei (PUZ, limite 
de proprietate etc). Concluziile expertizei pot determina limitarea numူrului de nivele supra / 
subterane, distanᘰa între clူdiri, conformarea ᗰi dispunerea acestora, amenajarea pe verticalူ a 
amplasamentului, mူsuri de drenare ᗰi de impermeabilizare a terenului, condiᘰii minimale pentru 
realizarea acceselor / drumurilor, colectarea ᗰi conducerea apelor de suprafaᘰူ, modificarea 
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POT ᗰi CUT etc. Studiile geotehnice pentru imobile vor ᘰine cont de concluziile expertizei 
geotehnice aferente zonei ᗰi vor fi asumate de cူtre persoana care a efectuat expertiza 
geotehnicူ pe amplasament. Expertizele ᗰi studiile geotehnice vor respecta toate prevederile 
normativului NP 074-2007;

- pentru teritoriile ce prezentူ o probabilitate mare ᗰi foarte mare de producere a alunecူrilor 
de teren este obligatorie monitorizarea geotehnicူ în perioada premergူtoare execuᘰiei 
lucrူrilor (perioada întocmirii documentaᘰiilor, a obᘰinerii avizelor ᗰi autorizaᘰiilor etc), în timpul 
execuᘰiei ᗰi pe perioada de existentူ a clူdirilor, aceste date urmând a fi gestionate de personal 
calificat ᗰi anexate Cူrᘰii construcᘰiei. De asemenea datele mူsurူtorilor efectuate vor fi 
furnizate Primူriei ᗰi stocate într-o bazူ de date privind evoluᘰia fenomenelor de instabilitate la 
nivelul municipiului. La cererea persoanei care întocmeᗰte Expertiza geotehnicူ, Primူria va 
furniza datele existente pe arealul solicitat. Monitorizarea versanᘰilor se va realiza prin 
mူsurူtori topografice ᗰi înclinometrice. Programul de urmူrire ᗰi poziᘰionarea forajelor echipate 
înclinometric va fi asumatူ de persoana care a întocmit Experiza geotehnicူ.

ARTICOLUL 9 Zone cu riscuri tehnologice ᗰi zone de protecᘰie cu regim special
(1) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale 

sau agricole care prezintူ pericol de incendii, explozii, radiaᘰii, surpူri de teren ori de poluare a 
aerului, apei sau solului. 

(2) Zonele care prezintူ riscuri tehnologice, zonele de protecᘰie aferente, precum ᗰi zonele de protecᘰie 
sanitarူ sunt marcate pe planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”, 
aferentူ PUG. Delimitူrile zonelor de risc, precum ᗰi mူsurile care decurg din existenᘰa acestora se 
vor preciza prin intermediul Hူrᘰilor de risc. (cf. L350/2001, art.51)

(3) Pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj -Napoca au fost identificate zone care prezintူ diferite 
forme de poluare la nivelul solului sau subsolului, în urma activitူᘰilor cu caracter industrial. Siturile 
sunt enumerate în Anexa Nr. 8 la prezentul regulament iar poziᘰia acestora a fost marcatူ în planᗰa 
3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”.

(4) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face cu aplicarea 
restricᘰiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

(5) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în interiorul zonelor de protecᘰie sanitarူ aferente cimitirelor, 
surselor de apူ potabilူ, depozitelor de deᗰeuri urbane,  marcate ca atare în planᗰa 3.2. 
„Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ” se va face cu aplicarea restricᘰiilor 
specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

(6) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în interiorul zonelor de protecᘰie a infrastructurii feroviare, 
marcate ca atare în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ” se va 
face cu aplicarea restricᘰiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

(7) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în interiorul zonelor de protecᘰie a reᘰelelor magistrale de gaz 
metan, marcate ca atare în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”
se va face cu aplicarea restricᘰiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

(8) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în interiorul zonelor de protecᘰie a reᘰelelor electrice de înaltူ 
tensiune, marcate ca atare în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”
se va face cu aplicarea restricᘰiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.

Capitolul 3 Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii 

ARTICOLUL 10 Parcelarea
(1) Parcelarea reprezintူ divizarea unui lot de teren în douူ sau mai multe loturi. 
(2) In cazurile parcelူrilor se vor avea în vedere cerinᘰele legale privitoare la cazurile în care este 

necesarူ eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea în cazul loturilor provenite din 
dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaᘰiei de construire 
încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului ᗰi a coeficientului de utilizare a 
terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar ᗰi prin raportare la suprafaᘰa 
parcelei înaintea dezmembrူrii ᗰi suprafeᘰele totale construite însumate cu suprafeᘰele propuse spre 
construire  

(3) Dacူ reglementူrile la nivelul unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ, a zonelor ᗰi subzonelor funcᘰionale din 
prezentul regulament nu prevူd altfel, se considerူ construibile numai parcelele care respectူ 
cumulativ urmူtoarele condiᘰii: 

a) au front la stradူ;
b) front la stradူ de minimum 6 m pentru clူdiri înᗰiruite, minimum 12 m pentru clူdiri cuplate 
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ᗰi minimum 20 m pentru clူdiri izolate; 
c) adâncimea parcelei de minumum 25 m pentru clူdiri înᗰiruite ᗰi de minimum 20 m pentru 

clူdiri cuplate ᗰi izolate (recomandabil 25 m).
d) suprafaᘰa parcelei de minimum 150 mp pentru clူdiri înᗰiruite, minimum 250 mp pentru 

clူdiri cuplate (recomandabil 350 mp) ᗰi de minimum 400 mp pentru clူdiri amplasate izolat 
(recomandabil 500 mp); 

e) adâncime mai mare sau cel puᘰin egalူ cu lူᘰimea parcelei.
f) unghiul format de frontul parcelei la stradူ cu fiecare din limitele laterale ale parcelei sူ fie 

de 90 de grade. Fac excepᘰie parcelele de colᘰ, în situaᘰiile în care unghiul dintre strူzi este 
altul decât 90 de grade.

(4) Dacူ o parcelူ nu îndeplineᗰte condiᘰiile de construibilitate de la alin. (3), aceasta se poate 
considera construbilူ numai dacူ respectူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

1. parcela e rezultatူ dintr-o operaᘰiune cadastralူ anterioarူ aprobူrii prezentului regulament;
2. parcela nu se aflူ într-o zonူ de urbanizare sau nu are destinaᘰia teren agricol, conform 

PUG;
3. pentru parcelူ se va întocmi ᗰi aproba conform legii, un plan urbanistic de detaliu.

(5) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate doveditူ de branᗰare la reᘰeaua 
de distribuᘰie a apei, la reᘰeaua de canalizare, la reᘰeaua de distribuᘰie a energiei electrice  
Autoritatea publicူ este în drept ca în cazul în care pentru branᗰare este prevူzutူ o extindere a 
reᘰelei publice de distribuᘰie sူ solicite, anterior autorizူrii construcᘰiei, realizarea efectivူ a 
extinderii.

(6) Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintူ operaᘰiunile care au ca rezultat o altူ 
împူrᘰire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaᘰii ᗰi/sau forme 
diferite decât erau acestea la momentul iniᘰial. Reparcelarea se realizeazူ prin alipirea ᗰi dezlipirea 
mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacူ acestea sunt construite sau nu. Ea are drept 
scop realizarea unei mai bune împူrᘰiri a terenului în loturi construibile ᗰi asigurarea suprafeᘰelor 
necesare echipamentelor de folosinᘰူ comunူ ᗰi obiectivelor de utilitate publicူ.

(7) Operaᘰiunile de reparcelare sunt componente obligatorii ale operaᘰiunilor de urbanizare prevူzute la 
Articolul 4 ᗰi se vor face numai pe bazူ de planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, 
respectând prevederile planului urbanistic general ᗰi ale prezentului regulament.

ARTICOLUL 11 Asigurarea compatibilitူᘰii funcᘰiunilor ᗰi conformူrii volumetrice
(1) Utilizူrile admise, utilizူrile admise cu condiᘰionူri ᗰi utilizူrile interzise sunt precizate ᗰi detaliate în 

cadrul reglementူrilor privind zonele ᗰi subzonele funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de 
referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament.

(2) Pentru parcelele pe care existူ, la momentul aprobူrii prezentului regulament, utilizူri care nu sunt 
admise prin prezentul regulament, nu sunt permise construcᘰii sau amenajူri care au ca rezultat 
creᗰterea suprafeᘰei utile destinate acestor utilizူri. 

(3) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea terenului se face conform 
legii. Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD. (Legea 350/2001 art.32,46).

(4) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului ᗰi regimul de înူlᘰime 
caracterizeazူ construcᘰia. Fiecare dintre aceste valori trebuie sူ fie cel mult egalူ cu valoarea 
maximူ stabilitူ prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul 
regulament sူ conducူ la posibilitatea unei construcᘰii de a atinge în mod simultan valorile maxime 
permise. Constrângerea datူ de cူtre cei doi indici urbanistici împreunူ cu regimul de înူlᘰime este 
una rezultantူ prin restricᘰionarea simultanူ ᗰi comunူ conform valorilor maxim admise.

ARTICOLUL 12 Înူlᘰimea construcᘰiilor
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face cu respectarea regimului maxim de înူlᘰime, respectiv a 

înူlᘰimii maxime admise, stabilite în cadrul reglementူrilor privind unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ 
cuprinse în prezentul regulament. În situaᘰiile în care se prevူd atât un regim maxim de înူlᘰime, cât 
ᗰi o înူlᘰime maxim admisူ, aceste condiᘰii trebuie îndeplinite cumulativ.

(2) În condiᘰiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisူ realizarea de subsoluri. Numူrul 
subsolurilor va fi determinat în funcᘰie de necesitူᘰile tehnice ᗰi funcᘰionale.

(3) Este permisူ realizarea de demisoluri, cu excepᘰia cazurilor în care prezentul regulament o interzice.
(4) În sensul prezentului regulament, înᘰelesul termenilor subsol, demisol ᗰi mansardူ este acela 

cuprins în glosarul anexat.
(5) În cadrul reglementူrilor prezentului regulament, înူlᘰimea construcᘰiilor se mူsoarူ de la cota 

terenului natural, înainte de executarea lucrူrilor de construire, în punctul aflat la mijlocul liniei 
paralele cu aliniamentul ᗰi care marcheazူ retragerea de la aliniament, cf. prezentului regulament.

(6) În cazul clူdirilor amplasate pe terenuri în pantူ, înူlᘰimea maximူ admisူ poate fi consideratူ pe 
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întreaga amprentူ la sol a clူdirii. În aceastူ situaᘰie, nici un punct al clူdirii nu va depူᗰi planul 
paralel cu terenul ᗰi care conᘰine punctul de înူlᘰime maximူ admisူ, mူsuratူ conform alineatului 
(5).

(7) Pentru clူdirile existente la momentul aprobူrii prezentului regulament care depူᗰesc regimul de 
înူlᘰime ᗰi/sau înူlᘰimea maximူ admisူ prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrူri care 
duc la creᗰterea regimului de înူlᘰime sau a înူlᘰimii.  

ARTICOLUL 13 Asigurarea echipူrii edilitare ᗰi evacuarea deᗰeurilor
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin dimensiunile ᗰi destinaᘰia lor, presupun cheltuieli de 

echipare edilitarူ ce depူᗰesc posibilitူᘰile financiare ᗰi tehnice ale administraᘰiei publice locale ori 
ale investitorilor interesaᘰi sau care nu beneficiazူ de fonduri de la bugetul de stat este interzisူ. 

(2) Autorizarea executူrii construcᘰiilor va putea fi condiᘰionatူ de stabilirea, în prealabil, prin contract, 
a obligaᘰiei efectuူrii, în parte sau total, a lucrူrilor de echipare edilitarူ aferente, de cူtre investitorii 
interesaᘰi. 

(3) În intravilanul municipiului Cluj-Napoca nu se admit soluᘰii de alimentare cu apူ ᗰi canalizare în 
sistem individual cu excepᘰia Unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ pentru care prezentul regulament 
permite realizarea acetor soluᘰii. 

(4) În sensul prezentului articol, prin  soluᘰii de echipare edilitarူ în sistem individual se înᘰelege 
asigurarea utilitူᘰilor ᗰi serviciilor edilitare prin construcᘰii ᗰi instalaᘰii realizate ᗰi exploatate pentru un 
imobil sau un grup de imobile.

(5) Autorizarea executူrii construcᘰiilor, aletele decât cele aferente infrastructurii edilitare, în zonele de 
servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisူ.

(6) La elaborarea documentaᘰiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va ᘰine seama de condiᘰiile 
impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mူrirea capacitူᘰii sau înlocuirea reᘰelelor de apူ-
canal.

(7) La elaborarea documentaᘰiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD, va fi prevူzutူ înlocuirea 
magistralelor de apူ sau canalizare care au durata normatူ de funcᘰionare depူᗰitူ, respectiv 
alocarea de terenuri cu statut de domeniu public pentru reamplasarea acestora. Necesitatea 
înlocuirii sau reamplasူrii magistralelor de apူ sau canalizare va fi specificatူ în avizul de 
oportunitate al documentaᘰiilor de urbanism, iar localizarea magistralelor asupra cူrora se vor lua 
mူsuri va fi precizatူ prin avizul de amplasament emis de cူtre administratorul reᘰelei.  

(8) Se va urmူri limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reᘰeaua publicူ de 
canalizare, la nivel de parcelူ. În acest sens, se recomandူ realizarea de soluᘰii de colectare, 
stocare,  infiltrare localူ în sol ᗰi evaporare naturalူ a apelor pluviale la nivel de parcelူ. De 
asemenea se recomandူ limitarea sigilူrii suprafeᘰelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte 
învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurူrii infiltrူrii apelor pluviale în terenul 
natural.

(9) Fiecare parcelူ va dispune de o platformူ sau de un spaᘰiu interior destinate colectူrii deᗰeurilor 
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivူ a deᗰeurilor ᗰi accesibile dintr-un 
drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clူdiri, în funcᘰie de dimensiuni ᗰi de 
funcᘰiune.

ARTICOLUL 14 Racordarea la reᘰelele publice de echipare edilitarူ existente
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitatea racordူrii de noi 

consumatori la reᘰelele existente de apူ, la instalaᘰiile de canalizare ᗰi de energie electricူ. 
(2) Se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraᘰiei publice competente, 

dacူ beneficiarul se obligူ sူ prelungeascူ reᘰeaua existentူ, atunci când aceasta are capacitatea 
necesarူ, sau se obligူ fie sူ mူreascူ capacitatea reᘰelelor publice existente, fie sူ construiascူ 
noi reᘰele.

(3) În cazul acordူrii unei derogူri pe baza alineatului (2), autorizaᘰia de construire poate fi emisူ în 
condiᘰiile legii ᗰi numai dupူ finalizarea ᗰi recepᘰionarea de cူtre administraᘰia localူ sau de cူtre 
regiile abilitate a lucrူrilor de extindere/ prelungire /realizare de reᘰele edilitare.

(4) Derogarea reglementatူ la alin. (2) nu este valabilူ pentru zonele de urbanizare, unde este 
obligatorie procedura de urbanizare instituitူ prin prezentul regulament.

ARTICOLUL 15 Realizarea de reᘰele edilitare
(1) Extinderile de reᘰele sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare publice se pot realiza de cူtre 

investitor sau beneficiar, parᘰial sau în întregime, dupူ caz, în condiᘰiile contractelor încheiate cu 
Consiliul Local ᗰi cu respectarea parametrilor tehnici stabiliᘰi prin Planul urbanistic general. 

(2) Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în întregime de investitor 
sau de beneficiar. 

(3) Reᘰelele existente de telefonie, comunicaᘰii ᗰi de date (internet, televiziune) vor fi reamplasate 
subteran. 
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(4) Reᘰelele noi de telefonie, comunicaᘰii ᗰi de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
(5) Reᘰelele de distribuᘰie a gazului metan ᗰi racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(6) Extinderile de reᘰele, lucrူrile de mူrire a capacitူᘰii ori noile reᘰele construite, indiferent de natura 

ori regimul reᘰelei, sunt grevate de o servitute publicူ, fiind recunoscut dreptul general de racordare 
la aceste reᘰele, în limita capacitူᘰii lor ᗰi cu respectarea condiᘰiilor de exploatare, oricူrei persoane 
care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reᘰea pe cheltuiala sa nu 
are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacitူᘰii reᘰelei, fiind însူ 
recunoscut dreptul sူu de a obᘰine o platူ proporᘰionalူ cu costul dovedit al lucrူrii suportate de el, 
dacူ nu existူ prevedere contrarူ, ori lucrarea nu devine proprietate publicူ.

ARTICOLUL 16 Amplasarea faᘰူ de aliniament
(1) Amplasarea clူdirilor faᘰူ de aliniament este precizatူ în cadrul reglementူrilor privind zonele ᗰi 

subzonele funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament.
(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea faᘰူ de aliniament se 

face conform legii ᗰi în condiᘰiile prezentului regulament privind derogူrile. Pentru reglementူrile cu 
caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogူri prin intermediul 
PUZ sau PUD.(legea 350/2001 art.32, 46)

(3) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înᘰelege limita dintre proprietatea privatူ ᗰi 
domeniul public. În situaᘰiile în care PUG prevede realinieri, aliniamentul se considerူ cel rezultat în 
urma modificူrii limitei dintre proprietatea privatူ ᗰi domeniul public.

(4) Regulile de amplasare faᘰူ de aliniament se aplicူ tuturor nivelurilor supraterane ale clူdirilor, 
inclusiv demisolurilor ᗰi pူrᘰilor subsolurilor care depူᗰesc cota exterioarူ amenajatူ a terenului pe 
aliniament. Sunt admise depူᗰiri locale ale limitelor de retragere faᘰူ de aliniament, cu respectarea 
urmူtoarelor condiᘰii:

a) terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depူᗰi limita retragerii faᘰူ de aliniament cu 
maxim 1,20 m ;

b) în cazul clူdirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor,  terasele, balcoanele sau 
bovindourile vor pူstra o distanᘰူ minimူ de 2 m faᘰူ de limitele laterale ale parcelei 
(marginile faᘰadei), iar cota inferioarူ a elementelor lor constructive se va afla la o înူlᘰime 
minimူ de 3,5 m faᘰူ de cota de cူlcare exterioarူ din zona aliniamentului;

c) bovindourile, respectiv balcoanele închise vor ocupa, în elevaᘰie, o suprafaᘰူ maximူ 
echivalentူ cu 50% din suprafaᘰa faᘰadei.  

(5) Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG ᗰi figurate pe planᗰa de reglementူri.

ARTICOLUL 17 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Condiᘰiile de amplasare a clူdirilor unele faᘰူ de altele în interiorul aceleiaᗰi parcele este precizatူ în 

cadrul reglementူrilor privind zonele ᗰi subzonele funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de 
referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament.

(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clူdirilor unele faᘰူ de 
altele în interiorul aceleiaᗰi parcele se stabileᗰte pe bazူ de planuri urbanistice de detaliu, dacူ 
prevederile privind zona sau subzona funcᘰionalူ sau unitatea teritorialူ de referinᘰူ nu dispun altfel.

ARTICOLUL 18 Parcaje
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin destinaᘰie, necesitူ spaᘰii de parcare se emite numai 

dacူ se asigurူ realizarea acestora în interiorul parcelei pentru care se solicitူ autorizaᘰia de 
construire, conform cerinᘰelor prezentului regulament. 

(2) În cazul imposibilitူᘰii tehnice a asigurူrii, în interiorul parcelei, a spaᘰiilor de parcare prevူzute prin 
prezentul regulament, sau în cazul existenᘰei unor restricᘰii privind realizarea de spaᘰii de parcare, se 
va dovedi asigurarea parcajelor în urmူtoarele condiᘰii:

a) solicitantul va face dovada asigurူrii spaᘰiilor de parcare pe o altူ parcelူ aflatူ la o distanᘰူ 
mai micူ decât 250 m faᘰူ de parcela pentru care se solicitူ autorizaᘰia de construire, cu 
condiᘰia pူstrူrii necesarului minim de spaᘰii de parcare pe a doua parcelူ, cf. prezentului 
regulament;

b) solicitantul va concesiona sau va achiziᘰiona spaᘰiile de parcare din spaᘰiile publice de 
parcare existente sau în curs de realizare, aflat la o distanᘰူ mai micူ decât 250 m faᘰူ de 
parcela pentru care se solicitူ autorizaᘰia de construire;

(3) Numူrul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiᘰiile alin. (1) se stabileᗰte în 
funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform specificaᘰiilor din cadrul reglementူrilor 
zonelor ᗰi subzonelor funcᘰionale precum ᗰi a unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul 
regulament ᗰi conform Anexei 2 la prezentul regulament.

(4) Autorizarea executူrii construcᘰiilor destinate parcူrii autovehiculelor (parcaje multietajate, 
subterane sau supraterane sau a parcajelor colective multietajate aferente zonelor rezidenᘰiale) se 
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face pe baza documentaᘰiilor de urbanism de tip plan urbanistic zonal sau plan urbanistic de detaliu, 
aprobate conform legii.

(5) Se vor asigura spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, conform Anexei 2 la prezentul regulament.

ARTICOLUL 19 Spaᘰii verzi
(1) Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii plantate, în funcᘰie de

destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform specificaᘰiilor din cadrul reglementူrilor la nivelul 
unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament. 

(2) În cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilူ asigurarea spaᘰiilor plantate 
prevူzute prin prezentul regulament la nivel de parcelူ, solicitantul autorizaᘰiei de construire va 
participa la asigurarea terenului necesar amenajူrii de spaᘰii verzi publice într-o zonူ cât mai 
apropiatူ parcelei în cauzူ, în suprafaᘰူ egalူ cu diferenᘰa dintre necesarul minim pe parcelူ ᗰi 
suprafaᘰa realizatူ pe parcelူ, numai cu acordul administraᘰiei publice locale. 

(3) Vegetaᘰia înaltူ maturူ va fi protejatူ ᗰi pူstratူ pe toatူ suprafaᘰa municipiului, conform condiᘰiilor 
prevူzute la nivelul zonelor ᗰi subzonelor funcᘰionale precum ᗰi a unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ. În 
acest sens, documentaᘰiile de urbanism (PUZ ᗰi PUD) vor consemna în cadrul planᗰei „Situaᘰia 
existentူ, difuncᘰionalitူᘰi” poziᘰia exactူ, esenᘰa ᗰi circumferinᘰa trunchiului pentru arborii maturi 
existenᘰi în zona de studiu. Proiectele pentru autorizarea lucrူrilor de construire (D.T.A.C.) vor 
cuprinde în planul de situaᘰie poziᘰia exactူ, esenᘰa ᗰi circumferinᘰa trunchiului pentru arborii maturi 
existenᘰi pe parcelူ, inclusiv a celor propuᗰi pentru tူiere, precum ᗰi poziᘰia exactူ ᗰi esenᘰa pentru 
arborii propuᗰi spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înᘰelege, în sensul prezentului 
regulament, arborii a cူror trunchi, mူsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferinᘰူ egalူ sau 
mai mare decât 50 cm.

(4) Intervenᘰiile asupra vegetaᘰiei din zonele de protecᘰie a monumentelor ᗰi din zonele construite 
protejate se vor face numai cu acordul Direcᘰiei Judeᘰene pentru Culturူ, Culte ᗰi Patrimoniu Cultural 
Naᘰional Cluj.

(5) La realizarea strူzilor noi, precum ᗰi la reabilitarea strူzilor pe care nu existူ plantaᘰii, se vor planta 
arbori, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:

a) poziᘰiile, sistemul de plantare ᗰi esenᘰa arborilor vor fi stabilite prin documentaᘰiile 
tehnice;

b) arborii vor avea un numူr minim de trei replantူri în pepinierူ;
c) arborii vor avea înူlᘰimea minimူ de 2,50 m; 
d) arborii vor avea circumferinᘰa minimူ a trunchiului de 14 cm (mူsuratူ la un metru 

deasupra solului);
e) distanᘰa minimူ între axa trunchiului ᗰi poziᘰia reᘰelelor edilitare va fi de 1,5 m.

(6) Pentru realizarea spaᘰiilor verzi publice se recomandူ înscrierea acestora în cadrul Programului 
naᘰional de imbunူtူᘰire a calitူᘰii mediului prin realizarea de spaᘰii verzi in localitူᘰi, program 
aprobat prin Legea 343/2007.

ARTICOLUL 20 Aspectul exterior al construcᘰiilor
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ aspectul lor exterior nu contravine 

funcᘰiunii acestora, caracterului zonei – aᗰa cum este el descris în Secᘰiunea 1 a fiecူrei UTR – ᗰi 
peisajului urban. (HG 525/1996, Art. 32)

(2) 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).

(3) Se vor respecta reglemntူrile la nivelul unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ privitoare la elemente 
arhitecturale, volumetrie, materiale, cromaticူ, decoraᘰiuni.

(4) Pentru asigurarea calitူᘰii aspectului exterior al construcᘰiilor, autoritatea publicူ localူ are dreptul sူ 
condiᘰioneze autorizarea lucrူrilor prin obᘰinerea unui aviz din partea Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului ᗰi Urbanism sau din partea unei secᘰiuni specializate pe aspecte de esteticူ 
arhitecturalူ ᗰi urbanူ.   

(5) Se recomandူ întocmirea ᗰi aprobarea unui regulament privind cromatica clူdirilor ᗰi amenajူrilor la 
nivelul întregului municipiu, pe baza unor paletare stabilite în urma unor studii de specialitate.

ARTICOLUL 21 Împrejmuiri
(1) Dacူ reglementူrile privind unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ nu prevူd altfel, împrejmuirile 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 care 
permite pူstrunderea vegetaᘰiei. Înူlᘰimea maximူ a împrejmuirilor va fi de 2,2 m.  Împrejmurile vor 
putea fi dublate de garduri vii.

(2) Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenᘰa împrejmurilor 
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orientate spre spaᘰiul public (garduri prefabricate din beton). 
(3) Porᘰile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
(4) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clူdirilor aflate pe parcelူ. 

ARTICOLUL 22 Accese carosabile
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitူᘰi de acces la drumurile 

publice, direct sau prin servitute, conform destinaᘰiei construcᘰiei. 
(2) Numူrul ᗰi configuraᘰia acceselor prevူzute la alin. (1) se determinူ conform anexei nr.4 la 

Regulamentul General de Urbanism. 
(3) Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului ᗰi autorizaᘰiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 

ARTICOLUL 23 Accese pietonale ᗰi piste pentru bicicliᗰti
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor ᗰi a amenajူrilor de orice fel este permisူ numai dacူ se 

asigurူ accese pietonale, potrivit importanᘰei ᗰi destinaᘰiei construcᘰiei. 
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înᘰelege cူile de acces pentru pietoni, dintr-un 

drum public, care pot fi: trotuare, alei, strူzi pietonale, pieᘰe pietonale, precum ᗰi orice cale de acces 
public pe terenuri proprietate publicူ sau, dupူ caz, pe terenuri proprietate privatူ grevate de 
servitutea de trecere publicူ, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sူ permitူ circulaᘰia persoanelor cu handicap ᗰi 
care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

(4) Este interzisူ realizarea de rampe ascendente sau descendente destinate accesului carosabil pe 
parcele ᗰi care intersecteazူ circulaᘰiile pietonale producând denivelူri. Parcurgerea diferenᘰei de 
nivel între domeniul public ᗰi proprietatea privatူ private se va face exclusiv pe suprafaᘰa celei din 
urmူ.  

(5) La reabilitarea strူzilor având ampriza mai mare sau egalူ cu 14 m, se vor introduce piste pentru 
bicicliᗰti cu sens dublu având lူᘰimea utilူ minimူ de 1 m (se recomandူ 1,5 m) pentru fiecare sens,
exclusiv zonele laterale de protecᘰie. Se recomandူ separarea fizicူ a pistelor pentru bicicliᗰti faᘰူ 
de partea carosabilူ, prin vegetaᘰie, borne, rigole, borduri etc. 

(6) La reabilitarea strူzilor având ampriza mai micူ decât 14 m se vor introduce, numai în funcᘰie de 
posibilitူᘰi, piste pentru bicicliᗰti cu sens dublu având lူᘰimea utilူ minimူ de 1 m (se recomandူ 1,5
m) pentru fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecᘰie. 

ARTICOLUL 24 Orientarea faᘰူ de punctele cardinale
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face, atunci când este posibil, cu respectarea condiᘰiilor ᗰi a 

recomandူrilor de orientare faᘰူ de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul 
General de Urbanism. 

(2) Fac excepᘰie de la prevederile aliniatului (1) construcᘰiile amplasate în interiorul Zonelor Construite 
Protejate, a cူror orientare este în primul rând determinatူ de specificitူᘰi culturale ᗰi istorice de 
amplasare ᗰi de configurare.  

ARTICOLUL 25 Lucrူri de utilitate publicူ
(1) Autorizarea executူrii altor construcᘰii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a 

teritoriului sau în Planul urbanistic general, pentru realizarea de lucrူri de utilitate publicူ, este 
interzisူ. Prin lucrူri de utilitate publicူ se înᘰeleg acele lucrူri care sunt definite astfel prin art. 6 din 
legea 33/1994.

(2) Autorizarea executူrii lucrူrilor de utilitate publicူ se face pe baza documentaᘰiei de urbanism sau 
de amenajare a teritoriului, aprobatူ conform legii.

(3) Drumurile ᗰi cူile de acces care sunt prevူzute astfel în documentaᘰiile de urbanism vor fi deschise 
circulaᘰiei ᗰi accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind 
afectate de o servitute publicူ.

(4) Suprafeᘰele de teren prevူzute în documentaᘰiile urbanistice aprobate ca fူcând obiectul cedူrii în 
proprietate publicူ vor fi afectate folosinᘰei publice chiar dacူ  încူ nu au fost realizate toate actele 
necesare trecerii acestor suprafeᘰe în proprietatea municipiului.

(5) Sunt drumuri ᗰi/sau cူi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeᘰe care îndeplinesc 
cumulativ cerinᘰa de a se afla în proprietatea exclusivူ a uneia sau mai multor proprietari persoane 
private ᗰi care sူ fie prevူzute în mod expres ca atare în planurile urbanistice zonale.

ARTICOLUL 26 Construcᘰii cu funcᘰiuni generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin natura ᗰi destinaᘰia lor, pot genera riscuri tehnologice 

se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat ᗰi aprobat conform prevederilor legale. 
(2) Lista categoriilor de construcᘰii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobatူ prin Ordinul 
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nr.1.587 din 25 iulie 1997.

ARTICOLUL 27 Amplasarea faᘰူ de drumuri publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 

administraᘰiei publice: 
a) construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreᘰinere ᗰi de 

exploatare; 
b) parcaje, garaje ᗰi staᘰii de alimentare cu carburanᘰi ᗰi resurse de energie (inclusiv funcᘰiunile 

lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apူ ᗰi de canalizare, sisteme de transport gaze, ᘰiᘰei sau alte 

produse petroliere, reᘰele termice, electrice, de telecomunicaᘰii ᗰi infrastructuri ori alte 
instalaᘰii sau construcᘰii de acest gen.

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înᘰelege ampriza, fâᗰiile de siguranᘰူ 
ᗰi fâᗰiile de protecᘰie.

(3) Autorizarea executူrii construcᘰiilor cu diferite funcᘰiuni, altele decât cele enumerate la alin.(1), este 
permisူ, cu respectarea zonelor de protecᘰie a drumurilor delimitate conform legii.

(4) Autorizarea construcᘰiilor în zonele rezervate pentru lူrgirea amprizei strူzilor (realiniere), 
strူpungeri de strူzi ᗰi realizarea de strူzi noi, prevူzute de Planul urbanistic general ᗰi marcate ca 
atare pe planᗰa Reglementူri Urbanistice, este interzisူ. 

(5) În cazul mူsurilor de lူrgire a amprizei strူzilor prevူzute de Planul urbanistic general ᗰi marcate pe 
planᗰa Reglementူri Urbanistice, poziᘰia noului aliniament precum ᗰi retragerea minimူ a 
construcᘰiilor faᘰူ de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism. 

(6) Strူzile noi, strူpungerile de strူzi, lူrgirile strူzilor existente vor respecta amprizele ᗰi profilele 
stabilite prin PUG, înscrise în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ”, conform Anexei nr. 6 la prezentul regulament.

ARTICOLUL 28 Amplasarea faᘰူ de cူi ferate 
(1) La data adoptူrii prezentului act zona de protecᘰie ᗰi zona de siguranᘰူ a cူilor ferate este 

reglementatူ de OUG 12/1998.
(2) Se interzice amplasarea de construcᘰii în zona de siguranᘰူ a infrastructurii feroviare altele decât 

cele necesare pentru amplasarea instalaᘰiilor de semnalizare ᗰi de siguranᘰa circulaᘰiei ᗰi a celorlalte 
instalaᘰii de conducere operativူ a circulaᘰiei trenurilor, precum ᗰi a instalaᘰiilor ᗰi lucrူrilor de 
protecᘰie a mediului.

(3) În zona de protecᘰie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, numai cu avizul Ministerului 
Dezvoltူrii Regionale ᗰi a Locuinᘰei:

a) construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente exploatူrii ᗰi întreᘰinerii liniilor de cale feratူ; 
b) construcᘰii ᗰi instalaᘰii pentru exploatarea materialului rulant ᗰi a mijloacelor de restabilire a 

circulaᘰiei; 
c) instalaᘰii fixe pentru tracᘰiune electricူ; 
d) instalaᘰii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaᘰii, transmisiuni de 

date ᗰi construcᘰiile aferente acestora. 
(4) Construcᘰiile care se amplaseazူ în zona de protecᘰie a infrastructurii feroviare situatူ în intravilan 

se autorizeazူ numai cu avizarea prealabilူ de cူtre Compania Naᘰionalူ de Cူi Ferate C.F.R. -
S.A. ᗰi al Ministerului Transporturilor ᗰi Infrastructurii.

(5) Zona de protecᘰie este marcatူ pe planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ”.  

(6) Lucrူrile de investiᘰii ale agenᘰilor economici ᗰi ale instituᘰiilor publice, care afecteazူ zona de 
protecᘰie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naᘰionale de Cူi 
Ferate C.F.R. - S.A. ᗰi al Ministerului Transporturilor ᗰi Infrastructurii, ᗰi anume: 

a) cူi ferate industriale; 
b) lucrူri hidrotehnice; 
c) traversarea cူii ferate de cူtre drumuri prin pasaje denivelate; 
d) subtraversarea liniilor de cale feratူ de reᘰele de telecomunicaᘰii, energie electricူ, conducte 

sub presiune de apူ, gaze, produse petroliere, termotehnologice ᗰi canale libere. 
(7) În zona de protecᘰie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: 

a) amplasarea oricူror construcᘰii, depozite de materiale sau înfiinᘰarea de plantaᘰii care 
împiedicူ vizibilitatea liniei ᗰi a semnalelor feroviare; 

b) efectuarea oricူror lucrူri care, prin natura lor, ar provoca alunecူri de teren, surpူri sau ar 
afecta stabilitatea solului prin tူierea copacilor, extragerea de materiale de construcᘰii sau 
care modificူ echilibrul pânzei freatice subterane; 

c) depozitarea necorespunzူtoare de materiale, substanᘰe sau deᗰeuri care contravin normelor 
de protecᘰie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cူilor ferate 
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române, a zonei de protecᘰie a infrastructurii cူilor ferate române, precum ᗰi a condiᘰiilor de 
desfူᗰurare normalူ a traficului. 

(8) Amenajူrile ᗰi instalaᘰiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, 
substanᘰelor sau deᗰeurilor prevူzute la alin. (6) se pot realiza pe bazူ de studii privind implicaᘰiile 
asupra activitူᘰii feroviare ᗰi de mediu executate de unitူᘰi de proiectare autorizate, pe baza avizului 
Companiei Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. S.A. ᗰi cu autorizaᘰia Ministerului Transporturilor ᗰi 
Infrastructurii. 

(9) Cedarea, transferul, ocuparea temporarူ sau definitivူ a terenului din patrimoniul Companiei 
Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. - S.A., pentru lucrူrile de interes public, atât în intravilan cât ᗰi în 
extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. - S.A. ᗰi al Ministerului 
Transporturilor ᗰi Infrastructurii. 

ARTICOLUL 29 Amplasarea faᘰူ de aeroporturi
(1) Zonele grevate de servituᘰi aeronautice aferente Aeroportului Internaᘰional Cluj-Napoca, marcate ca 

atare în planᗰa 3.2. „Reglementူri Urbanistice – Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ”, sunt:
a) Zona I: - suprafaᘰa trapezoidalူ înclinatူ - este necesar avizul AACR la documentaᘰiile  tehnice, 

inclusiv studii de (pre)fezabilitate, proiecte de execuᘰie/instalare, etc. (dupူ caz), pentru obiective 
cum sunt:

- clူdiri (locuinᘰe, depozite, hoteluri etc.) care depူᗰesc înူlᘰimea de referinᘰူ;
- construcᘰii/structuri (piloni, coᗰuri de fum, sonde etc.), care depူᗰesc înူlᘰimea de referinᘰူ;
- construcᘰii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereᘰi ᗰi/sau învelitori metalice, 
împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice etc.);
- construcᘰii sau amenajူri care pot obtura lူmpile dispozitivului luminos de apropiere;
- pasaje rutiere supraînူlᘰate;
- unitူᘰi de morူrit, silozuri etc.;
- gropi de gunoi, instalaᘰii de reciclare a deᗰeurilor, etc;
- staᘰii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staᘰii de comunicaᘰii (radiorelee, telefonie celularူ, translatori etc.);
- activitူᘰi/surse producူtoare de perturbaᘰii în funcᘰionarea mijloacelor de navigaᘰie aerianူ 
(acᘰionူri electrice de forᘰူ, sudurူ electricူ etc.);
- activitူᘰi/surse potenᘰiale de incendiu, explozie, etc. (staᘰii de alimentare ᗰi/sau depozite de 
combustibili, aplicaᘰii pirotehnice etc.);
- utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de luminူ orientate în sus (sisteme 
de iluminat, firme/reclame luminoase etc.);
- lansare de focuri de artificii, înူlᘰare de baloane sau aeromodele etc.;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaᘰie generalူ sau de 
lucru aerian permanente;
- trasee pentru autostrူzi/ᗰosele naᘰionale, cူi ferate, linii electrice aeriene magistrale, 
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reᘰele de radiorelee, etc.;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaᘰie aerianူ (echipamente/sisteme de 
radionavigaᘰie, comunicaᘰii, supraveghere);
- alte obiective care afecteazူ sau pot afecta siguranᘰa zborului.

b) Zona II: - suprafaᘰူ conicူ din care se exclude Zona I - este necesar avizul AACR la documentaᘰiile 
tehnice, inclusiv studii de (pre)fezabilitate, proiecte de execuᘰie/instalare, etc. (dupူ caz), pentru 
obiective cum sunt:

- clူdiri (locuinᘰe, depozite, hoteluri, etc.) care depူᗰesc înူlᘰimea de referinᘰူ;
- construcᘰii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereᘰi ᗰi/sau învelitori metalice, 
împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice etc.);
- construcᘰii/structuri izolate (piloni, coᗰuri de fum, sonde, etc.) care depူᗰesc înူlᘰimea de 
referinᘰူ sau care nu depူᗰesc aceastူ înူlᘰime, dar constituie obstacole locale 
semnificative;
- pasaje rutiere supraînူlᘰate;
- unitူᘰi de morူrit, silozuri etc.;
- gropi de gunoi, instalaᘰii de reciclare a deᗰeurilor etc.;
- staᘰii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staᘰii de comunicaᘰii (radiorelee, telefonie celularူ, translatori etc.);
- activitူᘰi/surse producူtoare de perturbaᘰii în funcᘰionarea mijloacelor de navigaᘰie aerianူ 
(acᘰionari electrice de forᘰူ, sudurူ electricူ etc.);
- activitူᘰi/surse potenᘰiale de incendiu, explozie, etc. (staᘰii de alimentare ᗰi/sau depozite de 
combustibili, aplicaᘰii pirotehnice etc.);
- utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de luminူ orientate în sus (sisteme 
de iluminat, firme/reclame luminoase etc.);
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- lansare de focuri de artificii, înူlᘰare de baloane sau aeromodele etc.;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaᘰie generalူ sau de 
lucru aerian permanente;
- trasee pentru autostrူzi/ᗰosele naᘰionale, cူi ferate, linii electrice aeriene magistrale, 
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reᘰele de radiorelee etc.;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaᘰie aerianူ (echipamente/sisteme de 
radionavigaᘰie, comunicaᘰii, supraveghere);
- alte obiective care afecteazူ sau pot afecta siguranᘰa zborului.

c) Zona III: - suprafaᘰa orizontalူ care începe de la extremitatea Zonei II ᗰi din care se exclude Zona I -
este necesar avizul AACR la documentaᘰiile tehnice, inclusiv studii de (pre)fezabilitate, proiecte de 
execuᘰie/instalare, etc. (dupူ caz), pentru obiective cum sunt:

- staᘰii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staᘰii de comunicaᘰii (radiorelee, telefonie celularူ, translatori etc.);
- construcᘰii/structuri izolate (piloni, coᗰuri de fum, sonde, etc.), care depူᗰesc înူlᘰimea de 
referinᘰူ (conform para. 2.3 a (3)) sau care nu depူᗰesc aceastူ înူlᘰime, dar constituie 
obstacole locale semnificative;
- unitူᘰi de morူrit, silozuri etc.;
- gropi de gunoi, instalaᘰii de reciclare a deᗰeurilor etc.;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaᘰie generalူ sau de 
lucru aerian permanente;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaᘰie aerianူ (echipamente/sisteme de 
radionavigaᘰie, comunicaᘰii, supraveghere);
- trasee pentru autostrူzi/ᗰosele naᘰionale, cူi ferate, linii electrice aeriene magistrale, 
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reᘰele de radiorelee etc.;
- alte obiective care afecteazူ sau pot afecta siguranᘰa zborului.

d) Zona IV: - extindere: de la extremitatea Zonei III pânူ la limita CTR/TMA - este necesar avizul 
AACR la documentaᘰiile tehnice, inclusiv studii de (pre)fezabilitate, proiecte de 
execuᘰie/instalare, etc. (dupူ caz), pentru obiective cum sunt:

- staᘰii radio (radiodifuziune, TV etc.);
- staᘰii de comunicaᘰii (radiorelee, telefonie celularူ, translatori etc.);
- construcᘰii/structuri izolate (piloni, coᗰuri de fum, sonde etc.), care depူᗰesc înူlᘰimea de 
referinᘰူ de 45 m inclusiv (conform paragraf. 2.3 a (4)) sau care nu depူᗰesc aceastူ 
înူlᘰime, dar constituie obstacole locale semnificative;
- deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaᘰie generalူ sau de 
lucru aerian permanente;
- instalare sau modernizare mijloace de navigaᘰie aerianူ (echipamente/sisteme de 
radionavigaᘰie, comunicaᘰii, supraveghere);
- trasee pentru autostrူzi/ᗰosele naᘰionale, cူi ferate, linii electrice aeriene magistrale, 
conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reᘰele de radiorelee etc.;
- alte obiective care afecteazူ sau pot afecta siguranᘰa zborului.

e) Zona de protecᘰie a echipamentelor PNA (de protecᘰia navigaᘰiei ᗰi telecomunicaᘰii aeronautice).
(2) Nivelul de referinᘰူ al aeroportului este + 316,57 m.
(3) Prin excepᘰie de la prevederile alineatului (1), în conformitate cu Avizul AACR aferent prezentului 

PUG, în teritoriul urban aferent zonelor I ᗰi II, din care se exclude zona de protecᘰie a 
echipamentelor PNA, se pot autoriza direct, fူrူ un nou aviz al AACR, clူdiri cu funcᘰiuni obiᗰnuite, 
comune, cu înူlᘰimea totalူ maximူ de 28 m (sunt incluse în calculul înူlᘰimii antenele, instalaᘰiile ᗰi 
orice alte elemente amplasate pe clူdiri), mူsuratူ pe parcela ce face obiectul investiᘰiei, de la cota 
terenului natural, cu condiᘰia ca acestea sူ nu prezinte caracteristici (structuri, materiale, amenajူri, 
instalaᘰii sau activitူᘰi) pentru care RACR impune în mod expres avizul AACR. Pentru orice alt tip de 
construcᘰie/structurူ, amenajare, instalaᘰie sau activitate pentru care RACR impune acest fapt, se va 
obᘰine avizul AACR - în fazele de studiu de (pre)fezabilitate, proiect tehnic - DTAC etc (dupူ caz).

(4) Pentru zborurile comerciale, decolarea aeronavelor se va realiza exclusiv pe direcᘰia vest-est, iar 
aterizarea acestora, pe direcᘰia est-vest. Pentru zborurile comerciale survolarea teritoriului intravilan 
a municipiului Cluj-Napoca este interzisူ.

(5) Prin excepᘰie de la prevederile alineatului (2), în situaᘰiile în care considerente de siguranᘰူ a 
navigaᘰiei aeriene o impun, se admite decolarea / aterizarea aeronavelor pe direcᘰiile contrare ᗰi 
survolarea oraᗰului.
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Capitolul 4 Intrarea în vigoare ᗰi reglementarea situaᘰiilor tranzitorii

ARTICOLUL 30 Intrarea în vigoare
(1) Prezentul regulament produce efecte ᗰi devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin 

aprobarea de cူtre Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 
(2) Prezentul abrogူ ᗰi înlocuieᗰte Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general 

al municipiului Cluj-Napoca 1999.

ARTICOLUL 31 Reglementarea situaᘰiilor tranzitorii
(1) Odatူ cu aprobarea prezentului Regulament nu va mai fi aprobate noi Planuri Urbanistice Zonale cu 

Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu decât cu observarea prevederilor 
prezentului regulament ᗰi a Planului Urbanistic General.

(2) Certificatele de Urbanism emise anterior intrူrii în vigoare a prezentului Regulament produc efecte 
pe toatူ perioada de valabilitate a acestora. In cazul cererilor de prelungire a valabilitူᘰii 
Certificatelor emise anterior, prelungirea se va face în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament.

(3) Autorizaᘰiile de Construire emise anterior intrူrii în vigoare a prezentului Regulament produc efecte 
pe toatူ perioada de valabilitate a Autorizaᘰiei. In cazul cererilor de prelungire a valabilitူᘰii 
Autorizaᘰiilor de Construire emise anterior, autoritatea publicူ va avea în vedere, la soluᘰionarea unei 
astfel de cereri ᗰi existenᘰa sau nu a unor diferenᘰe majore între acestea ᗰi prescripᘰiile prezentului 
Regulament privind servituᘰile de utilitate publicူ, alte restricᘰii.

(4) Planurile Urbanistice Zonale ᗰi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrူrii în vigoare a 
prezentului Regulament ᗰi pentru care a fost stabilitူ o perioadူ de valabilitate prin Hotူrârea 
Consiliului Local al Muncipiului Cluj-Napoca rူmân în vigoare pânူ la expirarea perioadei de 
valabilitate, dupူ care pentru suprafaᘰa în cauzူ intrူ în vigoare prevederile prezentului Regulament.

(5) Planurile Urbanistice Zonale ᗰi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrူrii în vigoare a 
prezentului Plan Urbanistic General ᗰi pentru care nu a fost stabilitူ o perioadူ de valabilitate prin 
Hotူrârea Consiliului Local al Muncipiului Cluj-Napoca îᗰi pူstreazူ valabilitatea pentru o perioadူ 
de 12 luni de la data aprobူrii lor, interval de timp în care acestea vor fi revizuite astfel încât sူ se 
conformeze în totalitate prevederilor prezentului Regulament.

(6) Prin excepᘰie de la prevederile alineatelor(4) ᗰi (5), reglementူrile privind servituᘰile de utilitate 
publicူ ᗰi alte restricᘰii instituite prin noul Plan Urbanistic General se vor aplica imediat.


