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Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Cuprinde culoarele noilor elemente ale infrastructurii majore de transport rutier din
intravilanul municipiului, prevăzute prin prezentul PUG.
Sunt incluse: platforma căilor de circulaţie, fâşiile de protecţie ale acestora, zonele
afectate de lucrările de sistematizare verticală, de construcţiile de artă inginerească, suprafeţele
nodurilor rutiere etc.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Pentru realizarea arterelor de trafic se vor elabora în prealabil PUZ prin care se vor
reglementa detaliat: traseul, profilele longitudinale şi transversale, nodurile de circulaţie, zonele
afectate de lucrări de artă inginerească, de sistematizare verticală, spaţiile de siguranţă şi
protecţie, alte amenajări aferente acestora.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat și marcat grafic în cadrul prezentului
Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICTII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică
precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în planşa PUG_06 „Reglementări
Urbanistice. Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim
Special şi Cap. 3 - Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile de utilitate
publică aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa PUG_06 „Reglementări
Urbanistice. Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
Prin PUZ se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru
trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform programului urbanistic stabilit
prin Avizul de Oportunitate Avizul Arhitectului Sef).
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC
Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor
cuprinse în Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Pentru arterele de circulaţie se vor aplica profilele transversale reglementate prin
prezentul PUG (conform Anexei 6) ce vor determina caracterul unitar al spaţiului public şi al
zonei. Traversarea căilor ferate la nivel sau prin pasaje superioare ori inferioare se va
organiza/realiza în concordanţă cu normele tehnice specifice în vigoare şi cu acordul Ministerului
Transporturilor. Acestea vor fi supuse avizării de către Institutia Arhitectului Sef;
Mobilierul urban, iluminatul public etc, vor fi integrate unui concept coerent pentru
imaginea urbană a acestor tipuri de spaţii publice.
Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
1. UTILIZĂRI ADMISE
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Circulaţie rutieră / amenajările specifice aferente: platforma căilor de circulaţie, fâşiile de
protecţie ale acestora, lucrările de sistematizare verticală, construcţiile de artă inginerească,
nodurile rutiere, iluminatul public, semnalizarea şi orientarea rutieră etc.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Accese spre parcelele riverane aferente unor obiective de interes public major, intersecţii
cu trama stradală de interes local, numai în cazul lipsei demonstrate a unor alternative
rezonabile. Orice acces se va autoriza doar in baza avizului eliberat de catre administratorul
drumului public.
3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2
Accese directe spre parcelele riverane, cu excepţia situaţiilor amintite la punctul anterior
Publicitatea comercială pe panouri dedicate, clădiri de orice tip etc
Publicitate comercială realizată cu nerespectarea regulamentului de publicitate stradala
local, aprobat.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR
Nu e cazul
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Nu e cazul
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Nu e cazul
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Nu e cazul
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Nodurile / intersecţiile cu celelalte elemente ale tramei stradale majore se vor reglementa
prin PUZ aferent arterei de circulaţie, ca şi eventualele accese spre parcelele / terenurile
reiverane ale unor obiective de interes public major, intersecţiile cu trama stradală de interes
local, numai în cazul lipsei demonstrate a unor alternative rezonabile, cu condiţia elaborării unor
studii de fundamentare privind traficul şi accesibilitatea locală.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
In interiorul culoarelor artereor de circulaţie oprirea / staţionarea / parcarea
autovehiculelor este interzisă. Adiacent zonei, în vecinătatea nodurilor de circulaţie / staţiilor de
transport în comun se recomandă construirea de parcaje publice ca parte a sistemului de transfer
intermodal (park&ride).
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10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Nu e cazul
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Pentru organizarea spaţiului public şi pentru proiectarea construcţiilor de artă
inginerească (pasaje denivelate, poduri etc), elemente deosebit de importante în peisajul urban,
se recomandă organizarea de concursuri de urbanism / arhitectură / inginerie civilă.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
In interiorul culoarelor arterelor de circulaţie pot fi amplasate elemente ale infrastructurii
edilitare majore, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu condiţia dispunerii acestora
exclusiv în subteran. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc) sau pe sol a conductelor de orice fel. Traversările se vor realiza exclusiv în
subteran, cu excepţia liniilor aeriene de înaltă tensiune.
Apele meteorice vor fi colectate exclusiv în interiorul culoarului arterelor de circulaţie şi
conduse spre emisari sau canalizarea publică. Se interzice conducerea acestora în exterior, spre
terenurile / parcelele învecinate.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Suprafeţele libere se vor înierba în totalitate şi se vor planta cu vegetaţie medie şi înaltă,
pe baza unui proiect de amenajare peisageră, avându-se totodată în vedere şi considerentele /
reglementările privind securitatea rutieră.
14. ÎMPREJMUIRI
In intravilan, împrejmuirile parcelelor adiacente culoarelor arterelor de circulaţie se vor
supune reglementărilor aferente unităţilor teritoriale de referinţă din care fac parte. In interiorul
acestor culoare, ele vor fi în mod obligatoriu dublate de garduri vii, vegetaţie medie şi înaltă care,
împreună, vor constitui o perdea de protecţie.
In extravilan, culoarul aferent arterelor de circulaţie va fi împrejmuit din motive de
securitate. Caracteristicile împrejmuirii vor fi reglementate prin PUZ.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Nu e cazul
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Nu e cazul
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