
  

 

M – ZONA MIXTĂ.
 

 
GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.
 
Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcţiuni de interes general şi public,
formând în mod continuu linearităţi comerciale şi de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul
principal de  circulaţie  şi segmente  de  linearităţi formate  din diverse  categorii de  activităţi comerciale,  servicii şi de
producţie concretă şi abstractă, în lungul principalelor artere de penetraţie în oraş şi al inelelor exterioare de circulaţie.
Totodată,  zona  mixtă  prelungeşte  zona  centrală  şi  principalii  poli  urbani,  conturează  mai  puternic  punctele  de
concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activităţi etc.) şi completează funcţiunea centrelor de cartier.
 
Formată, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii şi înalte, cu sau fără parter comercial, zona
mixtă permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat.
Conversia locuinţelor în alte funcţiuni este condiţionată de menţinerea ponderii acestora de cel puţin 30% din ADC.
 
De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spaţii comerciale şi servicii, cu condiţia elaborării unor
Planuri Urbanistice Zonale care să precizeze, în lungul anumitor artere constituite – pe măsură ce apare un interes în
acest sens -: (a) localizarea şi gabaritul noilor inserţii, (b) modul de asigurare a coerenţei şi calităţii imaginii urbane, (c)
condiţiile de asigurare  a  cerinţelor funcţionale, a  celor de menţinere a  vegetaţiei existente, a  acceselor carosabile  şi
pietonale către interiorul zonei, precum şi (d) modul de asigurare a intimităţii locuinţelor din proximitate.
 
Zona  este  constituită  din instituţii,  servicii şi echipamente  publice,  servicii de  interes general (servicii manageriale,
tehnice, profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, recreere), mici activităţi productive
manufacturiere şi locuinţe.
 
Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:
 

M1 - subzona mixtă situată în zona protejată;
M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+14 niveluri

cu accente înalte;
M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4  niveluri.
 
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.
 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.
 
M1 + M2 + M3 - sunt admise următoarele utilizări:

-         instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier;
-         sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,  consultanţă în

diferite domenii şi alte servicii profesionale;
-         servicii sociale, colective şi personale;
-         sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;
-         lăcaşuri de cult;
-         comerţ cu amănuntul;
-         activităţi manufacturiere;
-         depozitare mic-gros;
-         hoteluri, pensiuni, agenţii de turism;
-         restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
-         sport şi recreere în spaţii acoperite;
-         parcaje la sol şi multietajate;
-         spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
-         spaţii plantate - scuaruri;
-         locuinţe cu partiu obişnuit;



-         locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale.
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.
 

M1 + M2 + M3 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale :
-         funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui 

program de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;  se
recomandă ca activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte
mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu formeze
segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

-         se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100
metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

-         pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;
-         în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor

în proporţie de minim 30 % din ADC;
-         se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesele

carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor
de locuit din imediata vecinătate.

 
M1 - orice intervenţie în zonele protejate va respecta prevederile legii.
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.
 

M1 + M2 + M3 - se interzic următoarele utilizări:
-         activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
-         construcţii provizorii de orice natură;
-         dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 
      deteriorând finisajul acestora;
-         depozitare en-gros;
-         staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;
-         curăţătorii chimice;
-         depozitări de materiale refolosibile;
-         platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
-         depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;
-         activităţi  care  utilizează  pentru  depozitare  şi  producţie  terenul  vizibil  din  circulaţiile   publice  sau  din

instituţiile publice;
-         lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele

adiacente;
-         orice  lucrări de  terasament care pot să  provoace scurgerea apelor pe parcelele  vecine sau care  împiedică

evacuarea şi colectarea apelor meteorice.
 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR
 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
 
M1 - se vor menţine caracteristicile parcelarului din zona protejată
 

M2 + M3 - cu următoarele condiţionări pentru subzona mixtă din lungul principalelor
    artere de circulaţie şi pentru zona de extindere:

-         în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim
30.00 metri;

-         pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un
front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim
18.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi vor
putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

-         în cazul parcelarului existent suprafaţa minimă a parcelei construibile este de 300 mp.
 

M2 + M3 - terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor clădiri comerciale se va



delimita printr-un  P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcţii amplasate pe arterele majore sau
PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare,  prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea
distanţelor  minime  faţă  de  clădirile  existente,  evitarea  blocării  acceselor  carosabile  şi  pietonale  existente,
conservarea arborilor existenţi.

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
 
M1 - se va respecta caracterul zonei protejate prin menţinerea tipului tradiţional de raportare la aliniament;
 
M2 + M3  - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament

în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente;
-  la  intersecţia  dintre  străzi aliniamentul va  fi racordat  printr-o linie  perpendiculară  pe  bisectoarea  unghiului
dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.00 metri pe străzi de
categoria a III-a.

 
M2  +  M3  -  în  cazul  străzilor  cu  fronturi  continue  dispuse  pe  aliniament,  noile  clădiri  care  nu  sunt  servicii  sau

echipamente publice  se  amplasează pe aliniament;  se pot accepta  retrageri de minim 5.00 metri numai cu
condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale;
în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

-         clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va depăşi 20 metri
(aliniament posterior).

 

M2 + M3 - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se
         va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE      LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE

PARCELELOR
 
M1 - se va respecta caracterul zonei protejate prin menţinerea retragerilor curente faţă de
            limitele parcelelor.
 

M2 + M3 - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate
din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim
jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

 
M2 + M3 - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale 
                ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-         în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita
de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având
pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage
obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul în care această
limită separă  zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;

-         se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixtă şi zona
rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o
retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de
5.00 metri; 

-         distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00

metri;
-         clădirile  se  vor retrage faţă  de limita  posterioară  la  o distanţă de cel puţin jumătate  din înălţimea clădirii

măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri;
-         se recomandă ca, pentru respectarea intimităţii locuinţelor, parapetul ferestrelor de pe faţadele laterale ale

clădirilor din zona mixtă cu alte funcţiuni decât locuinţe care sunt orientate spre locuinţele de pe parcelele
laterale situate la mai puţin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala
încăperilor;

-         în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării
celorlalte prevederi ale regulamentului.

 
 
 



ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ.
 
M1  - se va respecta caracterul zonei protejate prin menţinerea distanţelor caracteristice;
 

M2 + M3        - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate
reduce  la  jumătate  din înălţime, dar nu mai puţin de  6.00  metri,  numai în cazul în care  faţadele  prezintă
calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente
care necesită lumină naturală.

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.
 

M1 - se va menţine modul de acces pe parcelă caracteristic zonei protejate;
 

M2 + M3 - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

-         în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj
dimensionat  astfel încât  să  permită  accesul autovehiculelor de stingere  a  incendiilor;  distanţa  dintre  aceste
pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi 30.00 metri;

-         se  pot  realiza  pasaje  şi  curţi  comune,  private  sau  accesibile  publicului permanent  sau  numai în  timpul
programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

-         în toate  cazurile  este  obligatorie  asigurarea accesului în spaţiile  publice  a  persoanelor handicapate  sau cu
dificultăţi de deplasare.

 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.
 

M1 + M2 + M3 - staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se
               admite numai  în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

-         în cazul în care  nu se  pot asigura  în limitele  parcelei locurile  de parcare  normate, se  va demonstra  (prin
prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un
parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în   cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanţă
de maxim 250 metri;

-         se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse
astfel  încât  să  permită  ulterior,  odată  cu  creşterea  gradului  de  motorizare,  construirea  unor  parcaje
supraetajate.

 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.
 

M1  -    în zona protejată se va respecta alinierea cornişelor existente; în cazul unor volume care depăşesc înălţimea
vecinătăţilor imediate pentru acordarea autorizaţiei se vor prezenta justificări suplimentare privind înscrierea în
zona protejată şi relaţiile cu monumentele existente (sau propuse a fi declarate) care sunt situate în limita de
100 metri, precum şi privind impactul noii volumetrii asupra siluetei interioare şi generale a Bucureştilor;

 
M1+ M2 + M3 - înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate

suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în
limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 

Lăţimea străzii
între aliniamente(metri)

/ profile standard actuale

Înălţimea
maximă
admisă
(metri)

Număr niveluri
convenţionale (3.0

metri)

Număr niveluri suplimentare
admise *):
 (A) retrase în interiorul unui arc de
cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta

la 45 o la acesta
(B) în planul faţadei la clădirile de
colţ pe o lungime de maxim 15
metri, apoi retrase (A)

Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
9,01 – 11,00
Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m.

=10  metri (categoria III)

11 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
 



11,01 – 13,00
Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13

metri (categoria III)

13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
 

13,01 – 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel
16,01 – 19,00 19 P+5 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
19,01 – 22,00
Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4m =

22  m .(categoria II)

22 P+6 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

22,01 – 25,00 25 P+7 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
25,01 – 27,00
Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6m =

26  m. (categoria II)

27 P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

27,01 – 30,0 30 P+9 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
30,1 – 33,00
Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6m =

33 m. (categoria I)

33 P+10 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

33,01 – 36,00 36 P+11 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
36,01 – 39,00 39 P+12 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
39,01 – 42,00 42 P+13 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri
42,01- 45,00 şi peste
Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8m  =

44 m.

45 P+14 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri

*) în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.
 

-         pentru clădirile foarte înalte (peste 45 metri) se va prezenta prin P.U.Z. justificarea configuraţiei de ansamblu 
ţinându–se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulaţie, de pe splaiuri şi de pe cornişele
Dâmboviţei şi Colentinei;

-         în intersecţii se admit unul sau două niveluri suplimentare  în planul faţadelor pe o lungime de 15 metri de la
intersecţia aliniamentelor, după care pot urma încă alte două niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza
de 4,0 metri şi a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior);

-         în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul
cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulaţie şi pe o
lungime  de  25,0  metri dacă  strada  are  2  fire  de  circulaţie;  dacă  diferenţa  este  mai mare  de  două  niveluri,
racordarea se va face în trepte.

 
M2 + M3 - dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o

distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa între aliniamentele străzii, dar nu cu mai
puţin de  5,0  metri şi cu condiţia  să  nu rămână  vizibile  calcanele  clădirilor  învecinate;  fac  excepţie  de la
această regulă numai întoarcerile şi racordările de înălţime ale clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului
anterior;

M2      - se admit accente înalte peste 45 metri în localizările precizate pe planul de reglementări.
 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
 
M1 - orice intervenţii vor necesita studii de inserţie avizate conform legii;

-        se  interzice  modificarea  aspectului clădirilor  existente  prin tratarea  diferită  a  finisajului parterului de  cel al
nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel;

 

M2 + M3 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului
investitorilor,  dar cu condiţia  realizării unor  ansambluri compoziţionale  care  să  ţină  seama de  rolul social al
străzilor  comerciale,  de  particularităţile  sitului,  de  caracterul general al zonei şi de  arhitectura  clădirilor  din
vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

-         aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor actuale ale
arhitecturii europene de “coerenţă” şi “eleganţă”;

-         pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii şi avize
suplimentare.

 
ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.
 

M1 + M2 + M3 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;



-         în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii
      competente care administrează resursele de apă;
-         se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;
-         dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;   
-         se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din

spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon;  
-         se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi  dispunerea

vizibilă a cablurilor TV;
-         cu excepţia telecomunicaţiilor speciale,  se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   (tripozi uniţi cu grinzi cu

zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  industriale.
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
 

M1 + M2 + M3 - se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având
peste 4.00 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb
alţi 10 arbori în perimetrul unor spaţii plantate publice din apropiere;       

-         în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;
-         terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore

la fiecare 100 mp;
-         se recomandă ca minim 75%  din terasele neutilizabile şi 10%  din terasele utilizabile ale construcţiilor să fie

amenajate ca spaţii verzi pentru ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate;
-         parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20

metri înălţime;
-         în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate

a terenului de fundare.
           
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.
 
M1 - se va respecta tipul existent de împrejmuiri cu condiţia ca acestea să fie transparente şi să aibă un soclu opac de

maxim 0,60 metri către stradă; în cazul unificării funcţiunilor interioare a mai multor clădiri se va menţine prin
tratarea terenului amprenta parcelarului tradiţional.

 

M1 + M2 + M3 - se recomandă separarea spre  stradă a terenurilor echipamentelor publice  şi bisericilor cu garduri
transparente de 2,00 metri înălţime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele
laterale şi posterioare vor fi opace şi vor avea înălţimea de minim 2,20 metri;

-         spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu
garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

 
 
SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.
 
ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
 
M1 - conform caracterului zonei protejate;

 

M2 - P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de  75% cu clădiri cu maxim 2

niveluri (8 metri);

-         pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
 

M3 - P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu clădiri  cu maxim 2

niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.
-         pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
 

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
 

M1 - conform caracterului zonei protejate;

 

M2 - CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren



-         în cazul accentelor peste 45 - 50 m. CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.;
-         pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.
 

M3 - CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren

-         în cazul existenţei accentelor peste 50 m CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.;
-         pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


