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CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE   
 

1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 

• Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi 
economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor 
locale de urbanism.  

• Prevederile din prezentul R.L.U. au caracter de reglementare specifică detaliată și permit, 
împreună cu prevederile P.U.G., autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor 
speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri 
Urbanistice Zonale (dacă îndeplinesc condițiile impuse de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 
pentru modificarea și completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismului), sau cazuri specificate în continuare în conţinutul regulamentului. 

• Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate 
teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia. 

• Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de 
construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului 
(CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retrageri față de aliniament și limitele 
laterale și posterioare ale parcelei, caraterisitici arhitecturale ale clădirilor, materiale 
admise. 

• Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la 
scară adecvată. În funcție de tipul documentației, pe suport topografic și realizat în 
coordonate în sistemul național de referință Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor 
sau pe baza unor măsuratori pe teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor 
înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.  

 
1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism. 

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificată 
şi republicată în 2004, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/l99l privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii şi H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi 
cu celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului, printre care se menţionează: 

- Constituţia României; 

- Codul Civil; 

- Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările și 

modificările ulterioare 

- Legea nr. 18/1991 (republicată) privind fondul funciar; 

- Ordinul nr. 49 din 27 ianuarie 1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările și modificările ulterioare actualizat; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr.33/1994 privind expropriere a pentru cauză de utilitate publică; 
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- Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea O.G. nr.68/l994 privind protejarea patrimoniului cultural 
naţional; 

- Legea nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completările și 
modificările ulterioare actualizată; 

- O.U.G. 195/1995 privind protecţia mediului, completată și modificată; 

- O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației 

- Legea nr.106/1996 privind protecția civilă 

- Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare; 

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 

- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară; Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acestuia; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. 

 

1.3. Domeniul de aplicare al Regulamentului Local de Urbanism. 

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal „Revitalizare Zonă Industrială 
Vest” se aplică teritoriului delimitat cu linie roșie întreruptă în Planul de Reglementări care face parte 
integrantă din prezentul regulament, având următoarele vecinătăți: 

- La nord – pârâul Șumuleu; 

- La nord-est – cale ferată a SNCFR, E578; 

- La nord-vest – str. Rét, DN12; 

- La sud-vest – strada Zorilor; 

- La sud-est – strada Salcâm.       

 

1.4. Corelări cu alte documentaţii de urbanism 

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General al Municipiului Miercurea - Ciuc, aprobat prin H.C.L. nr. 376/2018 și le detaliază în 
aspectele lăsate prin acesta în competenţa planurilor urbanistice zonale. 

Acolo unde nu sunt făcute precizări distincte prin prezentul regulament vor fi aplicate prevederile 

Regulamentului General de Urbanism (aprobat prin H.G. nr. 525/1996).  
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1.5. Condiții de aplicare 

Prezentul regulament preia prevederile planurilor urbanistice zonale elaborate conform LEGII 
50/1991 și 350/2001, aflate în valabilitate și care au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Mun. 
Miercurea - Ciuc. Toate construcțiile noi care nu au fost deja reglementate de P.U.Z.-uri și P.U.D.-uri 
eleborate anterior pe aceste terenuri dar și pe întreaga arie reglementată prin acest P.U.Z. vor respecta 
cea mai restrictivă regulă dintre cele stabilite de prezentul regulament sau Regulamentul General de 
Urbanism. 

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism – aferent, cuprinde norme 
obligatorii pentru autorizarea și executarea construcțiilor și amenajărilor în limitele terenului ce a generat 
PUZ. 

Odată aprobat, împreună cu PUZ, prin Hotărâre a Consiliului Local, RLU aferent PUZ constituie act 
de autoritate al administrației publice locale. 

RLU se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe 
oricare categorie de terenuri care fac obiectul prezentului PUZ. Îndeplinirea reglementarilor cuprinse în 
RLU aferent prezentului PUZ sunt obligatorii la autorizarea construcțiilor:  

• Elaborarea de către investitor a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea edilitar-
urbanistic a teritoriului ce a fost definit ca o etapa în procesul de urbanizare prin PUZ: 

o Rețele de apă potabilă, gestiunea apelor uzate și meteorice, rețele electrice și 
puncte de transformare, iluminat public etc. și a racordurilor acestora la 
infrastructura urbană majoră (unde este cazul); 

o Căi de acces/ străzi, pentru acestea aplicându-se profile transversale în 
conformitate cu reglementările PUG și a normelor tehnice specifice. 

• Autorizarea lucrărilor de echipare edilitar-urbanistică; 

• Realizarea de către proprietar a lucrărilor de echipare edilitar-urbanistice și recepția 
acestora; 

• Intabularea noi structuri urbane, inclusiv a suprafețelor ce intră în proprietate publică. 

1.6. Derogări de la prevederile regulamentului 

 Prin derogare se înţelege modificarea doar a uneia dintre condițiile de construire: funcţiuni admise/ 
funcţiuni admise cu derogări ,aliniere, P.O.T.; C.U.T.; regim de înălțime, retrageri faţă de limitele laterale și 
posterioare.  
 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații:  

- condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis prin 
prezentul regulament;  

- descoperirea în urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea și 
protejarea lor;  

- situarea specială a parcelei în cadrul sectorului într-o zonă de interes maxim sau 
condiționată de existența pe terenurile alăturate a unor clădiri care trebuiesc menținute;  

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului. 
Derogarea este posibilă cu avizul Comisiei de Urbanism în baza referatului Direcţiei de Urbanism din cadrul 

Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc și a Direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Harghita. 
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CAPITOLUL II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 
 

2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului construit 

Zona ce a generat P.U.Z., cuprinde mai multe terenuri ce au o suprafață totală de 
aproximativ 107 ha , situate în intravilanul localității.  

Deșeurile rezultate, atât din activități de construire cât și ca urmare a utilizării ulterioare a 
construcțiilor, vor fi depozitate în containere închise, selectate în prealabil și vor fi evacuate periodic, prin 
contract cu o societate de salubritate. 

Toate construcțiile și amenajările vor fi racordate la rețelele edilitare. Acestea vor fi amplasate 
subteran la minim 3,00 m depărtare de arborii ce urmează a fi păstrați. Maniera de realizare a construcțiilor 
și amenajările aferente va urmări protejarea rădăcinilor, tulpinii și coroanei arborilor ce urmează a fi 
păstrați. 

Se vor asigura un minim de 30 % spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului (din care 
2/3 pe sol natural). 

Autorizarea amplasării construcțiilor se va face cu obligativitatea încadrării construcției, din punct 
de vedere al volumetriei, materialelor și limbajului arhitectural specific funcțiunii care o poartă. 

 
2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public 

Toate operațiunile de construire, amenajare și exploatare a obiectivelor ce urmează a fi realizate 
sunt supuse reglementărilor românești, privitoare la calitatea în construcții și la siguranța în exploatare. 

În realizarea obiectivelor menționate mai sus, cât și în exoploatarea acestora, vor fi utilizate 
materiale, echipamente, utilaje și tehnologii omologate conform legii. 

Sistemul rutier în incintă va fi dimensionat și executat în conformitatea cu legea în vigoare astfel 
încât să fie facilitat accesul autovehiculelor pentru intervenție și pentru serviciu. 
 

2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii 

a) Orientarea față de punctele cardinale: 

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de 
orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism. 

b) Amplasarea față de drumurile publice: 

Autorizarea excutării construcțiilor se face cu respectarea retragerilor minime obligatorii a 
construcțiilor față de drumurile publice existente, conform planului de reglementări urbanistice. 

c) Amplasarea față de aliniament: 

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și 
domeniul public. 

Clădirile propuse în zonele nou- constituite, vor fi retrase față de aliniament cu cel puțin 5,00 m, 
prin respectarea coerenței și caracterul fronturilor stradale (fac excepție zonele cu clădiri existente). 

În cazul zonelor construite compact, construcțiile propuse vor fi amplasate obligatoriu la 
aliniamentul clădirilor existente.  
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Autorizarea excutării construcțiilor se face cu respectarea retragerilor minime obligatorii a 
construcțiilor față de circulațiile carosabile, conform planului de reglementări urbanistice. 

Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, 
inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe 
aliniament. Sunt admise depășiri ale limitelor de retragere față de aliniament, cu respectarea 
următoarelor condiții: 

- Terasele/ balcoanele deschise vor putea depăși limita retragerii față de aliniament cu maxim 
1,20m. 

- În cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, balcoanele sau bovindourile vor păstra 
o distanță minimă de 2m față de limitele laterale ale parcelei (marginile fațadei), iar cota 
inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o înălțime minimă de 3,50m față de cota 
de călcare exterioară din zona aliniamentului. 

- Bovindourile, respectiv balcoanele închise nu vor fi dispuse la ultimul nivel sub cornișă și vor 
ocupa, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. 

- Construcțiile subterane vor putea fi amplasate și pe aliniamentul stradal, cu condiția ca toate 
elementele constructive ale acceselor, pietonale sau carosabile, să se realizeze numai în 
interiorul parcelei. 

d) Amplasarea în interiorul parcelei: 

Autorizarea excutării construcțiilor este permisă numai dacă respectă: 
i. Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform 

planului de reglementări urbanistice. 

ii. Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității 
teritoriale de pompieri, recomandându-se, dacă cerințele de intervenție sau condițiile locale 
impun altfel să se asigure: 

- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o fațadă vitrată (două 
pentru clădiri înalte, foarte înalte sau săli aglomerate), precum și accesul autospecialelor de 
intervenție la vitrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole de tipul 
copertinelor mari, piloni înalți, parcaje auto, etc) 

- Posibilitățile de acces al mijloacelor de intervenție, atunci când este necesar și la a doua 
fațadă, prin amenajări cu lățimea de 12m, în cazurile când acest lucru nu este posibil, se 
asigură trecerea forțelor (personalului) de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă 
de 1,50m 

Condițiile de amplasare a clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele este precizată 
în cadrul reglementărilor privind zonele și subzonele funcționale precum și unitățile teritoriale de referință 
cuprinse în prezentul regulament. 

 
2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Autorizarea excutării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice, trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor respectându-se 
normativul P118-99. 
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Accesurile se vor evita a fi amplasate către șoseaua ocolitoare aflată la vest, cât și din strada nou 
propusă în partea de sud a zonei studiate. Accesurile se vor realiza din strada propusă la est 

Parcarea autovehiculelor se va realiza în spații special amenajate, respectându-se prevederile 
Regulamentului General de Urbanism. Locurile de parcare pentru investiția propusă sunt destinate 
autovehiculelor persoanelor ce desfășoară activități aferente funcțiunilor propuse. 

 
2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

Autorizarea excutării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 
noi consumatori la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau a 
posibilității amenajării de fose septice și bazine etanș. 

Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de 
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluții de colectare, stocare, 
infiltrare locală în sol și evaporarea naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se 
recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori 
impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. 

Toate rețelele și instalațiile tehnico-edilitare vor fi amplasate în subteran. Firidele de 
branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri. 

Zona studiată este echipată cu următoarele utilități: apă, canalizare, electricitate și gaze. 
Alimentarea cu apă se va face din sistemul de apă public.  
Evacuarea apelor uzate se va face în reațeaua publică. 
Evacuarea apelor pluviale se va face în rețeaua de canalizare, dar nu înainte de a trece apele 

pluvilale de pe platfomele carosabile printr-un separator de grăsimi. 
Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la rețeaua electrică existentă din 

zonă. 
Alimentarea cu gaze naturale acolo unde va fi cazul se va face din rețeaua existentă în zonă. 
Deșeurile menajere se vor sorta pe o platformă special amenajată pe teren, ce va fi dotată cu 

recipiente tip europubele cu capace etanșe, pentru o colectare selectivă a deșeurilor, după care vor fi 
colectate de firma de salubritate a localității. 
 

2.6. Reguli cu privire la parametrii urbanistici 

Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare al terenului și regimul de înălțime 
caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă 
stabilită prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament să 
conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcție să atingă în mod simultan valorile maxime 
permise. Constrângerea dată către cei doi indici urbanistici împreună cu regimul de înălțime este una 
rezultată prin restricționarea simultană și comună conform valorilor maxim admise. 

Calculul parametrilor urbanistici se face în conformitate cu Legea 350/ 2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, anexa nr.2 „Definirea termenilor utilizați în lege”, punctul „indicatori urbanistici”. 

Parcelarea internă se va conforma din punct de vedere dimensional și ca organizare general, 
normelor specifice în vigoare.  

Autorizarea construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime la cornișă, respectiv 
a înălțimii admise, stabilite în cadrul planșei de reglementări urbanistice aferente prezentului regulament. 

În condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. 
Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale. 
 

mailto:office@tblgrup.ro
http://www.tblgrup.ro/


 

Total Business Land SRL 
Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Traian 20, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  
 

 

 

8 
 

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri 

Autorizarea de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în 
funcție de destinația și capacitatea construcției după cum urmează: 

a) La calcularea numărului necesar a locurilor de parcare se va ține cont de anexa nr.5 la 
Regulamentul General de Urbanism; 

b) Se va asigura o suprafață de minim 30% spațiu verde amenajat din suprafața totală a 
terenului, din care cel puțin 2/3 pe sol natural. 

c) Deasupra construcțiilor subterane – garaje, spații tehnice, se vor putea amenaja spații 
verzi, cu condiția ca grosimea minima a stratului de pământ vegetal să fie minim 40cm. Se 
va asigura irigarea spățiilor verzi precum și drenarea apelor meteorice; 

Se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban, caracterului 
amenajărilor peisagistice, ținând cont de caracterul funcțiunii și a stilului arhitectural propus la faza de 
proiectare a investiției. 

Se recomandă pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. 

Împrejmuirile: 

• gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2m, gardurile pot 
avea un soculu opac de circa 0,60m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier 
forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;  

• pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace dublate de gard viu sau exclusiv din 
gard viu și vor avea înălțimea minimă de 2m. 

Porțile împrejmuirilor se vor deschide fără a afecta spațiul public din axul drumurilor. 
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă. 
 
Suprafața totală a spațiilor verzi se încadrează în prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea 

și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în 2009 și O.U. 114/2007 pentru 
modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. 

 

CAPITOLUL III – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ  
 
Conform PUG mun. Miercurea Ciuc aprobat cu H.C.L. nr. 367/ 2018 zona studiată prin PUZ 

se află în „Zona Industrială Vest”. 
Configurarea urbanistică și programul de dezvoltare a investițiilor a determinat reprezentarea 

terenului ce a generat PUZ în următoarele subzone funcționale: 

• Et – Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar; 

• Ei – Zonă de activităţi economice cu caracter industrial; 

• Is – Zonă de instituţii şi servicii; 

• M1 – Zonă mixtă, Locuințe și dotări servicii – conversie funcțională a zonei de locuințe 

existente; 

• M2 – Zonă mixtă, Industrie ușoară și servicii – face trecerea către zona de platforme 

industriale 
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SCHEMĂ ÎMPĂRȚIRE PE U.T.R.-URI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL IV – PRESCRIPŢII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE 
REFERINŢĂ 
 

Et – Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar 

 
DESCRIEREA ZONEI 
Zona este caracterizată de activități economice. 
Se preiau condiționările conform PUG Mun. Miercurea – Ciuc. 
 
I. GENERALITĂȚI 
Condiții de autorizare a lucrărilor de construire 
Se respectă următoarele condiții: 

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru 
a fi relevant in evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei, respectiv al derogărilor solicitate. 
Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc 
pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează 
PUZ. 
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- se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate 
reise din intervenţia care generează PUZ. 

- se vor include reglementările PUG pentru zona in cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 
Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate in mod obligatoriu in PUZ, detaliate 
şi reglementate. 
După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe 
baza PUZ, după caz. 
 
II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
Art. 1 Utilizări admise 

- Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter extraurban şi servicii tehnice 
- Funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter intraurban 
- Comerţ alimentar 
- Comerţ nealimentar  
- Mall, Centru comercial de factură urbană; 
- Magazin general amplasat in zona centrală, zonă rezidenţială sau intr-un centru de cartier; 
- Piaţă agroalimentară, hală agroalimentară; 
- Alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; 
- Servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi multiplicare, 

formare profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii 
poştale, curierat, agenţii de turism, agenţii imobiliare, intreţinere corporală, manufactură fină, 
croitorie, marochinărie etc 

- Funcţiuni de cultură, funcţiuni de sănătate, funcţiuni de cult, funcţiuni de invăţămant, funcţiuni 
sportive, funcţiuni de loisir privat, funcţiuni aferente infrastructurii de transport public. 

 
Art. 2 Utilizări admise cu condiționări 
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de 
amplasare, echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a 
terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. In cazul mansardărilor, pentru calculul 
coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentind 60% din SN a 
nivelului curent. 
 

Art. 3 Utilizări interzise 
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la Art. 1 şi 2. 
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe 
parcelele adiacente. 
 
III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
Art. 4 Caracteristici ale parcelelor 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului 
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele 
condiţii  

a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate 
sau cuplate;  
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b) suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 
pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;  

c) adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei 
 
Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, şi front la stradă de minim 50 m. 

 
Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament 
Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. 
 
Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 
inălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 
inălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
 

Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeasi parcelă 
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din inălţimea clădirii mai 
inalte, măsurată la cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. 
 
Art. 8 Circulații si accese 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic 
greu. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de 
circulaţie. Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau inlocuirea lor cu parcaje. In 
zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, in afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării 
şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. 
 
Art. 9 Staționarea autovehiculelor 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
P.U.G. Miercurea – Ciuc. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite in interiorul aceleiaşi parcele, necesarul 
de parcaje va fi dimensionat prin insumarea parcajelor necesare funcţiunilor in parte. 
 
Art. 10 Inălțimea maximă adimsă a clădirilor 
Regimul de inălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă 
sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. 
Regimul de inălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, 
D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Inălţimea 
maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul 
cel mai inalt, nu va depăşi 16 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, in 
punctul cel mai inalt, nu va depăşi 20 m. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, 
coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. 
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Art. 11 Aspectul exterior al construcțiilor 
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, 
in acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se totodată unui concept coerent 
pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din intregul ansamblu rezidenţial. 
 
Art. 12 Condiții de echiparea edilitară 
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se vor respecta normele de protecţie a 
mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din intreţinerea instalaţiilor şi din 
procesele tehnologice aferente funcţiunii. 
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
 
Art. 13 Spații libere si spații plantate 
Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie in proporţie minimă de 20% din 
suprafaţa parcelei. 
Faşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi inaltă in 
proporţie minimă de 50% din suprafaţă. 
Eliminarea vegetaţiei inalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol 
iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat in condiţiile 
prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia căreia i-
a aparţinut arborele tăiat. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 
 
Art. 14 Imprejmuiri 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
 
IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR 
Art. 16 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 
Se admite un POT maxim de 70%. 
 
Art. 17 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
Se admite un CUT maxim de 2,5. 
 
 

Ei – Zonă de activităţi economice cu caracter industrial 

 
DESCRIEREA ZONEI 
Zona este caracterizată de activități economice cu caracter industrial. 
Se preiau condiționările conform PUG Mun. Miercurea – Ciuc. 
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I. GENERALITĂȚI 
Condiții de autorizare a lucrărilor de construire 
Se respectă următoarele condiții: 

- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru 
a fi relevant in evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei, respectiv al derogărilor solicitate. 
Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc 
pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează 
PUZ. 

- se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate 
reise din intervenţia care generează PUZ. 

- se vor include reglementările PUG pentru zona in cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 
Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate in mod obligatoriu in PUZ, detaliate 
şi reglementate. 
 
După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe 
baza PUZ, după caz. 
 
II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
Art. 1 Utilizări admise 
Funcţiuni industriale:  

- Hală de producţie, prelucrare sau asamblare; 
- Sediu administrativ, spaţii şi anexe destinate personalului (exclus locuinţe); 
- Depozit, centru de distribuţie; 
- Comercializare materiale de construcţii; 
- Centru de cercetare şi formare profesională; 
- Incubator de afaceri; 
- Parc de activităţi; 
- Infrastructură şi spaţii destinate IMMuri-lor; 
- Bază logistică, autobază, garaj şi atelier de intreţinere tehnică a mijloacelor de transport rutier, 

terminal de mărfuri; 
- Instalaţii de transfer intermodal de mărfuri; 
- Colectare şi depozitare fier vechi; 
- Colectare, depozitare, prelucrare şi valorificare deşeuri şi materiale reciclabile; 
- Autoservice, spălătorie auto; 
- Sedii ale serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Staţie de combustibili cu servicii aferente. 

 
Art. 2 Utilizări admise cu condiționări 
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de 
amplasare, echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a 
terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. In cazul mansardărilor, pentru calculul 
coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentind 60% din SN a 
nivelului curent. 
 

Art. 3 Utilizări interzise 
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la Art. 1 şi 2. 
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Este interzisă construirea de locuinţe sau conversia funcţională a unităţilor industriale pentru construirea de 
locuinţe. Această reglementare este definitivă şi nu poate fi modificată prin PUZ. 
 
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe 
parcelele adiacente. 
 
III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
Art. 4 Caracteristici ale parcelelor 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului 
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele 
condiţii  

a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate 
sau cuplate;  

b) suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 
pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;  

c) adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei 
 
Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, şi front la stradă de minim 50 m. 

 
Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament 
Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m. 
 
Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 
inălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 
inălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
 

Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeasi parcelă 
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din inălţimea clădirii mai 
inalte, măsurată la cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii. 
 
Art. 8 Circulații si accese 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.  
Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.  
Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.  
Este interzisă desfiinţarea bretelelor speciale de acces existente sau inlocuirea lor cu parcaje. 
În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, in afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar 
staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă. 
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Art. 9 Staționarea autovehiculelor 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
P.U.G. Miercurea – Ciuc. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite in interiorul aceleiaşi parcele, necesarul 
de parcaje va fi dimensionat prin insumarea parcajelor necesare funcţiunilor in parte. 
 
Art. 10 Inălțimea maximă adimsă a clădirilor 
Regimul de inălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă 
sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. 
Regimul de inălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, 
D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Inălţimea 
maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul 
cel mai inalt, nu va depăşi 16 m. 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, in 
punctul cel mai inalt, nu va depăşi 20 m. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, 
coşurile de fum, antenele şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii. 
 
Art. 11 Aspectul exterior al construcțiilor 
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, 
in acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se totodată unui concept coerent 
pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din intregul ansamblu rezidenţial. 
 
Art. 12 Condiții de echiparea edilitară 
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se vor respecta normele de protecţie a 
mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din intreţinerea instalaţiilor şi din 
procesele tehnologice aferente funcţiunii. 
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
 
Art. 13 Spații libere si spații plantate 
Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie in proporţie minimă de 20% din 
suprafaţa parcelei. 
Faşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi inaltă in 
proporţie minimă de 50% din suprafaţă. 
Eliminarea vegetaţiei inalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol 
iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat in condiţiile 
prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia căreia i-
a aparţinut arborele tăiat. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 
 
Art. 14 Imprejmuiri 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
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IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR 
Art. 16 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 
Se admite un POT maxim de 70%. 
 
Art. 17 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
Se admite un CUT maxim de 2,5. 
 
 

Is – Zonă de instituţii şi servicii 

 
DESCRIEREA ZONEI 
 
I. GENERALITĂȚI 
Condiții de autorizare a lucrărilor de construire 
Se preiau condiționările conform PUG Mun. Miercurea – Ciuc. 
 
II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
Art. 1 Utilizări admise 

- Funcţiuni administrative,  
- funcţiuni financiar-bancare,  
- funcţiuni comerciale cu caracter intraurban (târg, talcioc)  
- funcţiuni de cult, 
- funcţiuni de cultură,  
- funcţiuni de invăţămant,  
- funcţiuni de sănătate,  
- funcţiuni sportive,  
- funcţiuni de turism cu caracter intraurban,  
- funcţiuni aferente infrastructurii de transport public,  
- servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate),  
- echipamente publice aferente zonelor de locuinţe 

 
Art. 2 Utilizări admise cu condiționări 
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de 
amplasare, echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a 
terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. In cazul mansardărilor, pentru calculul 
coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei ca reprezentind 60% din 
suprafaţa nivelului curent. 
Se admit locuinţe de serviciu in condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv 
locuinţe destinate funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate in condiţiile 
contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. Pentru instituţiile de invăţămant se admit clădiri de 
cazare in sistem internat. 
 
Art. 3 Utilizări interzise 
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de 
terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. 
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III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
Art. 4 Caracteristici ale parcelelor 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului 
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele 
condiţii: 

a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate 
sau cuplate;  

b) suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 
pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;  

c) adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei 
 
Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament 
Se vor respecta realinierile stabilite prin P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
 
Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, in cazurile in care acestea prezintă calcane, dar nu pe o 
adancime mai mare decat 15 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la ambele limite 
laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea inălţimii lor, măsurată la cornişa superioară 
sau atic, in punctul cel mai inalt, şi nu mai puţin decat 3 m. Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale 
ale parcelelor care nu prezintă calcane cu o distanţă minimă egală cu jumătatea inălţimii lor, măsurată la 
cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m. Clădirile se vor retrage faţă 
de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea inălţimii lor, măsurată la 
cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
 
Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeasi parcelă 
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din inălţimea clădirii mai 
inalte, măsurată la cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. Fac excepţie 
situaţiile in care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexă sau spaţii de 
circulaţie internă, cand distanţa minimă se poate reduce la 1/4 din inălţimea clădirii mai inalte, măsurată la 
cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m. 
 
Art. 8 Circulații si accese 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
 
Art. 9 Staționarea autovehiculelor 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
P.U.G. Miercurea – Ciuc. In situaţiile care prevăd funcţiuni diferite in interiorul aceleiaşi parcele, necesarul 
de parcaje va fi dimensionat prin insumarea parcajelor necesare funcţiunilor in parte. 
 
Art. 10 Inălțimea maximă a clădirilor 
Regimul de inălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă 
sau un nivel retras. 
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Regimul de inălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+4+M, P+4+R, D+P+3+M, 
D+P+3+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Inălţimea 
maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul 
cel mai inalt, nu va depăşi 20 m. 
Inălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, in 
punctul cel mai inalt, nu va depăşi 24 m. 
 
Art. 11 Aspectul exterior al construcțiilor 
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, 
in acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, 
subordonandu-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. 
 
Art. 12 Condiții de echiparea edilitară 
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice 
spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate in imperjmuire, ingropate 
sau inzidite in construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, 
CATV etc). 
 
Art. 13 Spații libere si spații plantate 
Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaţete urbane, grădini 
urbane), in proporţie minimă de (conform HG 525/1996, anexa 6):  
- Funcţiuni administrative: Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii, - agenţii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaţa parcelei 
Toate celelalte, cf. Anexei 1 a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Mun. Miercurea – Ciuc – 
15% din suprafaţa parcelei 
- Funcţiuni financiar-bancare: 10% din suprafaţa parcelei 
- Funcţiuni comerciale: Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mică decat 400 
mp: 10% din suprafaţa parcelei Pentru construcţii cu suprafaţa construită desfăşurată (SCD) mai mare 
decat 400 mp: 20% din suprafaţa parcelei 
- Funcţiuni de cult: 50% din suprafaţa parcelei. 
- Funcţiuni de cultură: 20% din suprafaţa parcelei 
- Funcţiuni de sănătate: Creşe şi creşe speciale pentru copii, leagăn de copii: 10 -15 mp/copil 
Toate celelalte, cf. Anexei 1 a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Mun. Miercurea – Ciuc: 10-
15 mp/bolnav 
- Funcţiuni de invăţămant: conform normativelor de proiectare a unităţilor de invăţămant 
- Funcţiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaţa parcelei  
Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pană la 25%, cu condiţia 
asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de 
urbanizare avand prin PUG destinaţia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeţe vor fi cedate 
domeniului public. Eliminarea vegetaţiei inalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta 
reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 
Pentru fiecare arbore matur tăiat in condiţiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiaşi 
parcele sau in spaţiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 
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Art. 14 Imprejmuiri 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
 
IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR 
Art. 15 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 
Se admite un POT maxim de 80%. 
 
Art. 16 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
Se admite un CUT maxim de 2,4. 
 

M1 – Zonă mixtă, Locuințe și dotări servicii – conversie funcțională a zonei de locuințe 

existente 

 
DESCRIEREA ZONEI 
Zona cuprinde activităţi cu caracter mixt - locuire, instituţii şi servicii. Componența rezidenţială este 
obligatorie, in vederea păstrării echilibrului funcţional la nivelul zonei. 
 
I. GENERALITĂȚI 
Condiții de autorizare a lucrărilor de construire 
Se preiau condiționările conform PUG Mun. Miercurea – Ciuc. 

Se respectă următoarele condiții: 
- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru 

a fi relevant in evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei, respectiv al derogărilor solicitate. 
Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc 
pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează 
PUZ. 

- se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate 
reise din intervenţia care generează PUZ. 

- se vor include reglementările PUG pentru zona in cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 
Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate in mod obligatoriu in PUZ, detaliate 
şi reglementate. 
 
După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe 
baza PUZ, după caz. 
 
Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea in prealabil a unui studiu de 
investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului in urma activităţilor cu caracter industrial, cf. HG 
1408/2007, şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi 
de reconstrucţie ecologică, după caz. 
 
II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
Art. 1 Utilizări admise 

- Locuințe individuale/ colective 
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Art. 2 Utilizări admise cu condiționări 
Se admit lucrări de intreţinere, reparaţii, retehnologizare a construcţiilor avand alte funcţiuni decat cele 
admise, cu condiţia ca acestea să nu aducă modificări indicilor urbanistici la nivel de parcelă sau inălţimii 
clădirilor. 

- Funcţiuni administrative,  
- funcţiuni financiar-bancare,  
- funcţiuni comerciale cu caracter intraurban,  
- funcţiuni de cult,  
- funcţiuni de cultură,  
- funcţiuni de invăţămant,  
- funcţiuni de sănătate,  
- funcţiuni de turism cu caracter intraurban,  
- funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare,  
- servicii aferente zonelor de locuinţe,  
- echipamente publice aferente zonelor de locuinţe, cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale 

(locuinţe) intr-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD), la nivel de 
parcelă. 

Se admite conversia clădirilor de locuinţe existente, cu condiţia asigurării funcţiunii rezidenţiale (locuinţe) 
intr-o proporţie minimă de 40% din suprafaţa construită desfăşurată (SCD), la nivel de parcelă. 
 
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de 
amplasare, echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a 
terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul Regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul 
coeficientului de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentind 60% din SN a 
nivelului curent. 
Se recomandă ca faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale, pieţelor sau scuarurilor să 
conţină la parter funcţiuni de interes public cu acces direct. 
3. UTILIZĂRI INTERZISE 

Art. 3 Utilizări interzise 
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la Art. 1 şi 2. 
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe 
parcelele adiacente. 
 
III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
Art. 4 Caracteristici ale parcelelor 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului 
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele 
condiţii  

a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate 
sau cuplate;  

b) suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 
pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;  

c) adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei 
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Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament 
În situaţiile in care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele 
alăturate şi invecinate pe acelaşi front cu parcela in cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă 
de aliniament ca şi clădirile alăturate. 
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu minim 3 m faţă de aliniament. 
Garajele şi accesele in parcajele subterane se vor retrage cu cel puţin 5 m de la aliniament. 
Pentru parcelele de colţ, retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. 
 
Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 
înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m. 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu inălţimea 
lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca inălţimea calcanului rezultat să nu 
depăşească 2,2 m. 
Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. 
 
Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeasi parcelă 
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu inălţimea clădirii mai inalte, 
măsurată la cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. Fac excepţie situaţiile in 
care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, 
cand distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din inălţimea clădirii mai inalte, măsurată la cornişă sau atic in 
punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m. 
 
Art. 8 Circulații si accese 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea invelitorilor 
permeabile. 
 
Art. 9 Staționarea autovehiculelor 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
P.U.G. Miercurea – Ciuc. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite in interiorul aceleiaşi parcele, necesarul 
de parcaje va fi dimensionat prin insumarea parcajelor necesare funcţiunilor in parte. 
Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decat 10 m faţă de ferestrele locuinţelor 
colective. 
 
Art. 10 Inălțimea maximă adimsă a clădirilor 
Regimul de inălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă 
sau un nivel retras. 
Regimul de inălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, 

D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel 
neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depăşi 16 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, in 
punctul cel mai inalt, nu va depăşi 20 m. 
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Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, 
construcţii de orice fel). 
 
Art. 11 Aspectul exterior al construcțiilor 
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se 
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună 
calitate, in acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se totodată unui concept coerent 
pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din intregul ansamblu rezidenţial. 
 
Art. 12 Condiții de echiparea edilitară 
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice 
spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de branşament vor fi integrate in imperjmuire, ingropate sau inzidite in construcţie. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
 
Art. 13 Spații libere si spații plantate 
Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună in proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită 
desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decat 5% din suprafaţa construită 
desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include in acest 
sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau 
platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. In cazurile in care organizarea urbanistică a parcelei 
se face prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse in Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii, 
cu destinaţia Zonă verde. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă in dreptul 
apartamentelor de la parterul clădirilor. 
Eliminarea vegetaţiei inalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol 
iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 
Pentru fiecare arbore matur tăiat in condiţiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiaşi 
parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu cate un arbore la fiecare patru locuri de parcare . 
 
Art. 14 Imprejmuiri 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
 
IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR 
Art. 15 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 
Se admite un POT maxim de 60%. 
 
Art. 16 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
Se admite un CUT maxim de 1,6. 
 
 

mailto:office@tblgrup.ro
http://www.tblgrup.ro/


 

Total Business Land SRL 
Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Traian 20, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  
 

 

 

23 
 

M2 – Zonă mixtă, Industrie ușoară și servicii – face trecerea către zona de platforme 

industriale 

 
DESCRIEREA ZONEI 
Zona cuprinde activităţi cu caracter mixt, exclusiv locuire – comerț, instituţii, servicii, zonă industrială.  
 
I. GENERALITĂȚI 
Condiții de autorizare a lucrărilor de construire 
Se preiau condiționările conform PUG Mun. Miercurea – Ciuc. 

Se respectă următoarele condiții: 
- teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi suficient de mare pentru 

a fi relevant in evaluarea impactului urbanistic şi funcţional al intervenţiei, respectiv al derogărilor solicitate. 
Se recomandă ca teritoriu minim de reglementări teritoriul adiacent căilor majore de circulaţie care servesc 
pe cel puţin două laturi zona studiată. Este interzisă limitarea teritoriului PUZ la parcela care generează 
PUZ. 

- se vor include servituţile stabilite prin PUG, precum şi cele apărute ulterior sau a căror necesitate 
reise din intervenţia care generează PUZ. 

- se vor include reglementările PUG pentru zona in cauză spre a fi preluate şi detaliate de PUZ. 
Obiectivele de utilitate publică şi dotările de interes public vor fi preluate in mod obligatoriu in PUZ, detaliate 
şi reglementate. 
 
După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de construire pe 
baza PUZ, după caz. 
 
Eliberarea autorizaţiilor de construire se va condiţiona prin efectuarea in prealabil a unui studiu de 
investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului in urma activităţilor cu caracter industrial, cf. HG 
1408/2007, şi prin asigurarea măsurilor şi responsabilităţilor de remediere a caltăţii solului şi subsolului şi 
de reconstrucţie ecologică, după caz. 
 
II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
Art. 1 Utilizări admise 

- Funcţiuni administrative,  
- funcţiuni financiar-bancare,  
- funcţiuni comerciale cu caracter intraurban,  
- funcţiuni de cult,  
- funcţiuni de cultură,  
- funcţiuni de invăţămint,  
- funcţiuni de sănătate,  
- funcţiuni de turism cu caracter intraurban, 
- funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare,  
- servicii aferente zonelor de locuinţe,  
- echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. 

Parterul clădirilor, in zona de contact cu strada, va fi ocupat in mod obligatoriu de utilizări diferite de cea de 
locuire. 
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Art. 2 Utilizări admise cu condiționări 
Nu sunt. 
3. UTILIZĂRI INTERZISE 

Art. 3 Utilizări interzise 
Sunt interzise orice utilizări, altele decat cele admise la Art. 1 şi 2. 
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe 
parcelele adiacente. 
 
III. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 
Art. 4 Caracteristici ale parcelelor 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului 
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă cumulativ următoarele 
condiţii:  

a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate 
sau cuplate;  

b) suprafata minima a parcelei de 150 m2 pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 m2 
pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;  

c) adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei 
Se recomandă comasarea parcelelor alăturate. 

 
Art. 5 Amplasarea clădirilor față de aliniament 
În situaţiile in care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele 
alăturate şi invecinate pe acelaşi front cu parcela in cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă 
de aliniament ca şi clădirile alăturate. 
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu minim 3 m faţă de aliniament. 
Garajele şi accesele in parcajele subterane se vor retrage cu cel puţin 5 m de la aliniament. 
Pentru parcelele de colţ, retragerea se va respecta faţă de ambele aliniamente. 
 
Art. 6 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 
înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m. 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu inălţimea 
lor, măsurată la cornişa superioară sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. 
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca inălţimea calcanului rezultat să nu 
depăşească 2,2 m. 
Garajele se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele posterioare ale parcelei. 
 
Art. 7 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeasi parcelă 
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu inălţimea clădirii mai inalte, 
măsurată la cornişă sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 5 m. Fac excepţie situaţiile in 
care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, 
cand distanţa minimă se poate reduce la 3/4 din inălţimea clădirii mai inalte, măsurată la cornişă sau atic in 
punctul cel mai inalt, dar nu mai puţin decat 3 m. 
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Art. 8 Circulații si accese 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea invelitorilor 
permeabile. 
 
Art. 9 Staționarea autovehiculelor 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
P.U.G. Miercurea – Ciuc. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite in interiorul aceleiaşi parcele, necesarul 
de parcaje va fi dimensionat prin insumarea parcajelor necesare funcţiunilor in parte. 
Este interzisă amplasarea parcajelor la sol la o distanţă mai mică decat 10 m faţă de ferestrele locuinţelor 
colective. 
 
Art. 10 Inălțimea maximă adimsă a clădirilor 
Regimul de inălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă 
sau un nivel retras. 
Regimul de inălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, 

D+P+2+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). 

Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel 
neretras, in punctul cel mai inalt, nu va depăşi 16 m. 
Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, in 
punctul cel mai inalt, nu va depăşi 20 m. 
Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, 
construcţii de orice fel). 
 
Art. 11 Aspectul exterior al construcțiilor 
Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se 
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună 
calitate, in acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se totodată unui concept coerent 
pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din intregul ansamblu rezidenţial. 
 
Art. 12 Condiții de echiparea edilitară 
Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice 
spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de branşament vor fi integrate in imperjmuire, ingropate sau inzidite in construcţie. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
 
Art. 13 Spații libere si spații plantate 
Se vor asigura spaţii libere de folosinţă comună in proporţie minimă de 10% din suprafaţa construită 
desfăşurată (SCD) a locuinţelor la nivel de parcelă, dar nu mai puţin decat 5% din suprafaţa construită 
desfăşurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spaţiile libere de folosinţă comună nu pot include in acest 
sens grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau 
platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. In cazurile in care organizarea urbanistică a parcelei 
se face prin PUZ, spaţiile libere de folosinţă comună vor fi incluse in Unităţi Teritoriale de Referinţă proprii, 
cu destinaţia Zonă verde. Se recomandă realizarea de grădini de folosinţă privată, de preferinţă in dreptul 
apartamentelor de la parterul clădirilor. 
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Eliminarea vegetaţiei inalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol 
iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 
Pentru fiecare arbore matur tăiat in condiţiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiaşi 
parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu cate un arbore la fiecare patru locuri de parcare . 
 
Art. 14 Imprejmuiri 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii al Regulamentului Local 
de Urbanism aferent P.U.G. Miercurea – Ciuc. 
 
IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR 
Art. 15 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) 
Se admite un POT maxim de 60%. 
 
Art. 16 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) 
Se admite un CUT maxim de 1,6. 
 
 
 
 

 
 
 

întocmit, 
master urbanist-peisagist Răscol Mihail Cristian 
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