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Partea I.
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal al municipiului
Oradea este adoptat de către Consilul Local Oradea în temeiul art. 36 al (5) lit c din legea
215/2001 în conformitate şi în aplicarea dispoziţiilor legii 350/2001 şi a Regulamentului General
de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996.

Regulament Local de Urbanism
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Regulament local de urbanism
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Capitolul 1

Prevederi generale

ARTICOLUL 1
Definiţie şi scop
(1) Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la
nivelul unităţii teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor
directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a
localităţii, în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea
terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate.
(2) Regulamentul Local de Urbanism pentru întregul municipiu Oradea, aferent prezentului
Plan Urbanistic Zonal, cuprinde şi detaliază prevederile Planului Urbanistic General
referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare,
dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor.
(3) Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile
Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit,
amenajat şi plantat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a
localităţii şi pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale.
ARTICOLUL 2
Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii
aplicabile prin raportare la întreg teritoriul unităţii teritorial administrative, în întregul său
ori în parte, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiţiilor şi
limitelor de recunoaştere a dreptului de construire.
(2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate
prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea
cerinţelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
(3) Prezentul Regulament Local de Urbanism, aferent prezentului Plan Urbanistic Zonal,
conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.
Autorizaţiile de construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor
prezentului regulament precum şi, atunci când acesta a fost aprobat, a Planului
Urbanistic Zonal şi Regulamentului aferent sau a Planului Urbanistic de Detaliu.
(4) La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura
respectarea, pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale,
a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a
terenurilor şi/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. La
emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a mediului, de
protecţie faţă de riscurile naturale de inundaţii ori alunecări de trenuri, pentru protejarea
şi conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea
vestigiilor arheologice.
(5) Autorizaţiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor prezentului Plan
Urbanistic Zonal în acele zone pentru care prezentul Regulament cuprinde reglementări
privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor iar un plan urbanistic zonal ori un
plan urbanistic de detaliu nu este prevăzut ca obligatoriu prin prezentul Regulament.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) acele zone unde administraţia publică locală
Regulament Local de Urbanism
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solicită, în mod justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri Urbanistice
Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu.
(7) Pentru zonele de restructurare, delimitate ca atare în prezentul Plan Urbanistic Zonal,
pentru reparcelare vor fi întocmite Planuri Urbanistice Zonale speciale şi se vor aplica
proceduri de restructurare, confom prezentului Regulament.

Regulament local de urbanism
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Partea II.
REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
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Capitolul 2

Terenuri şi zone cu regim special

ARTICOLUL 3
Prevederi generale
(1) Planul Urbanistic Zonal şi prezentul Regulament local stabilesc zonele afectate de utilităţi
publice, zonele protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice
reperate, zonele care au un regim special de protecţie prevăzut în legislaţie, zonele de risc
natural, zonele cu interdicţie temporară ori definitivă de construire şi zone în care se
preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.
(2) Pentru zonele aminitite anterior şi pentru terenurile care au un regim special imprimat de
natura lor, astfel cum sunt zonele constând în suprafeţe împădurite, zone verzi de agrement,
zone care conţin resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizaţiilor de construire se
vor analiza îndeplinirea tuturor cerinţelor legale speciale alături de îndeplinirea cerinţelor
prevăzute în prezentul Regulament de urbanism şi în documentaţiile urbanistice în ansamblul
lor.
ARTICOLUL 4

Intravilanul şi terenuri agricole din intravilan

Nu este cazul.

ARTICOLUL 5

Păduri

Nu este cazul.

ARTICOLUL 6
Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate
 Unitățile de peisaj se exemplifică prin Planșa cu unitățile de peisaj definitorii pentru UAT
Oradea / centrul istoric Oradea (ZCP Centru istoric Oradea).
ARTICOLUL 7
Zone construite protejate, elemente de patrimoniu construit,
situri arheologice. Măsuri diferențiate de intervenție
(1) Lista monumentelor clasate pe UAT Oradea la data elaborării prezentului regulament: cf.
LMI 2015, judeţul Bihor – poziţiile de la nr. 1 (BH-I-s-B-00944) până la 6 (BH-I-m-B00944.05), de la nr. 171 (BH-II-a-A-01037) până la 255 (BH-II-m-B-01090), de la nr. 398
(BH-III-m-B-01235) până la 409 (BH-III-m-B-01234), de la nr. 417 (BH-IV-m-B-01245) pana
la 428 (BH-IV-m-B-01257). (A se vedea Anexa 8 – Lista imobilelor LMI, existentă și
propusă)
(2) Pe baza concluziilor şi recomandărilor Studiului de Fundamentare „Studiu istoric de
fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate”, cf. Legii 350/2001 cu modificările
ulterioare şi cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003 este delimitată şi insituită Zona Construită
Protejată. Aceasta este subîmpărţită în Unităţi Teritoriale de Referinţă.
(3) Pentru Zona Construită Protejată se vor întocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru zone
construite protejate (PUZCP), conform legii. Aceste documentaţii vor respecta Metodologia
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite
protejate, aprobată prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.
(4) Suprafaţa minimă pentru care se întocmește PUZCP este Unitatea Teritorială de Referinţă
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

stabilită prin Planul Urbanisitic General. Se admite elaborarea etapizată a PUZCP, caz în
care teritoriul abordat va fi determinat prin consultarea CMUAT şi a DJC Bihor.
Până la aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu sau a Planurilor Urbanistice Zonale
necesare restructurării și reparcelării din interiorul zonei construite protejate, prevăzute de
prezentul PUZCP, autorizarea lucrărilor de construire se va face conform prezentului
regulament, cu avizul DJC Bihor.
Aprobarea documentaţiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal în interiorul Zonei
Construite Protejate, anterior aprobării unui Plan Urbanistic Zonal pentru zone construite
protejate (PUZCP) este interzisă.
În interiorul zonelor de protecţie arheologică, marcate ca atare în planşa U-OR-PUZCP-IIIII-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus” se va obţine în mod obligatoriu avizul DJC
Bihor, prin care se va impune, după caz, în funcţie de locaţia, tipul şi suprafaţa lucrărilor de
construire propuse evaluarea, supravegherea sau cercetarea arheologică preventivă,
descărcarea de sarcină arheologică. Această reglementare este valabilă pentru toate
intervenţiile care afectează solul – construcţii, amenajarea terenului, amplasarea de stâlpi,
garduri, reţele edilitare, cablaje, canalizări, drenaje, lucrări agricole, indiferent dacă acestea
se află în intravilanul sau extravilanul localităţii.
Se recomandă ca organizarea, desfăşurarea şi jurizarea concursurilor de soluţii pentru
amplasamente situate în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în interiorul zonelor
construite protejate să se facă în colaborare cu DJC Bihor.
Clădirile cu valoare de patrimoniu au fost clasificate în cinci categorii şi marcate ca atare în
planşa U-OR-PUZCP-II-III-10.2 „Plan fond construit valoros - propus”, în conformitate cu
Studiul istoric de Fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent prezentului
PUZCP:
(a) monumente clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice(LMI), republicată în
anul 2015
 intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific, conform legislaţiei în
vigoare.
 pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială, modificarea
expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,
intervenţiile vor fi de tip reabilitare și restaurare;
 intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere a aspectului /
elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje etc.) pe baza unor studii de
documentare (poze, cărţi poştale, vederi istorice, de arhivă); revenirea la aspectul
original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul oricăror intervenţii;
 se pot permite modificări la compartimentarea originală cu următoarele condiții: (1)
să nu afecteze interiorul, organizarea funcțional-spațială a interiorului, dacă
conform studiului istoric aceasta reprezintă o valoare intrinsecă a imobilului
monument (2) să nu genereze parazitarea și fragmentarea interiorului, suplimentar
situației inițiale originale. Nu se permit modificări ale elementelor istorice (decoraţii
parietale, finisaje, tâmplării etc.), se vor elimina elementele de tip parazitar;
 în principiu se urmărește conservarea stării originale a monumentelor istorice;
posibilitatea extinderii pe orizontală sau verticală a acestor clădiri ori modificarea
anvelopei poate fi pusă în discuție doar în cazuri de excepție, impuse de necesități
funcționale în care intervențiile nu alterează valorile arhitecturale și istorice ale
obiectivului și se analizează pe baza unui studiu istorico-arhitectural întocmit de
persoane atestate MCIN, cu recomandări specifice.
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(b) clădiri propuse spre clasare
 intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific monumentelor istorice –
vezi litera (a) de mai sus;
 pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială, modificarea
expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,
intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
 acestor clădiri li se vor aplica regulile de intervenţie referitoare la monumentele
istorice clasate;
 intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere a aspectului /
elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje etc.) pe baza unor studii de
documentare (poze, cărţi poştale, vederi istorice, de arhivă); revenirea la aspectul
original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de
reabilitare generală;
 se pot permite modificări la compartimentarea originală cu următoarele condiții: (1)
să nu afecteze interiorul, organizarea funcțional-spațială a interiorului, dacă
conform studiului istoric aceasta reprezintă o valoare intrinsecă a imobilului
monument, (2) să nu genereze parazitarea și fragmentarea interiorului, suplimentar
situației inițiale originale. Nu se permit modificări ale elementelor istorice (decoraţii
parietale, finisaje, tâmplării etc.), se vor elimina elementele de tip parazitar;
 autorităţile locale vor trata cu prioritate întocmirea dosarelor de clasare ale acestor
clădiri, în colaborare cu DJC Bihor.
(c) clădiri reprezentative, cu valoare patrimonială deosebită, propuse pentru
protecţie locală
 pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială, modificarea
expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,
intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
 intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere a aspectului /
elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje etc.) pe baza unor studii de
documentare (poze, cărţi poştale, vederi istorice, de arhivă); revenirea la aspectul
original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de
reabilitare generală;
 sunt permise refuncţionalizările şi recompartimentările parţiale ale acestor clădiri, cu
condiţia neafectării elementelor istorice valoroase (tâmplării, finisaje, etc.);
 este permisă extinderea pe orizontală și verticală a acestor clădiri, cu condiţia
neafectării / neacoperirii elementelor istorice valoroase (atice, balcoane, goluri cu
chenare, tâmplării, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.) şi doar în cazul în
care imaginea şi caracterul configuraţiei volumetrice istorice permite acest lucru,
fără ca unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să fie afectată;
 volumetria corpurilor de extindere se va relaţiona în mod armonios, neagresiv la
volumul clădirii existente, fără să o concureze prin gabarit (a se vedea Anexa 13 –
Raport extindere-existent); nu se admit pastişe şi reluări / multiplicări ale decoraţiilor
clădirii extinse, intervenţiile vor exprima clar caracterul de element adosat, distinct.
 demolarea clădirilor cu valoare deosebită este permisă doar în situații de excepție,
temeinic justificate de vecinătățile relevante și contextul ei, pe bază de studiu istoric
întocmit de un specialist atestat de MCIN, însoțit cu recomandări distincte privind
noua mobilare propusă a parcelei. Excepția este cauzată de prezența clădirilor
învecinate pe calcan, cu cel puțin două niveluri în plus, care sunt încadrate într-o
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categorie de valoare. Mai mult, poziția clădirii în cauză trebuie să se găsească în
zona ultracentrală.
Complementar primelor trei categorii de clădiri cu valoare de patrimoniu, stabilite şi marcate ca
atare în planşa U-OR-PUZCP-II-III-10.2 „Plan fond construit valoros – propus” , în conformitate cu
Studiul istoric de Fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent Planului Urbanistic
Zonal ZCP-01, subzonele SZCP-01, SZCP02, SZCP 04, SZCP-20, SZCP-31,SZCP-32, municipiul
Oradea, se va diferenția cea de-a patra categorie, astfel introducându-se următoarele două
categorii de clădiri cu valoare de patrimoniu: clădiri cu valoare ambientală relevantă,
respectiv clădiri cu valoare ambientală redusă.
(d) clădiri cu valoare arhitecturală sau ambientală relevantă în context:
 se definește drept categoria de imobile care prin valențele lor arhitecturale sau de
poziționare în contextul urban - elemente stilistice și tectonice, plastică și expresie
arhitecturală, prezență definitorie în context (volumetrie, elemente de unicat,
valoare memorială, valoare de accent,/reper vizual relevant) – se remarcă în cadrul
categoriei clădirilor cu valoare ambientală, se ridică peste media acestora;
 în cazul acestor clădiri se protejează materializarea semnificativă a valorii culturale,
prin următoarele elemente: vechime, volumetrie și mod de ocupare a terenului,
caracteristice în context, planimetrie, fațade cu elemente stilistice relevante, valoare
memorială, care contribuie toate împreună la conturarea imaginii caracteristice a
străzii, frontului sau cvartalului respectiv a memoriei locului;
 pentru această categorie nu se permite desfiinţarea integrală şi/sau alterarea
elementelor arhitecturale caracteristice, dar se permite desființarea parțială,
extinderea sau reamenajarea interioară, după caz, numai pe baza unor proiecte
avizate de DJC Bihor;
 intervențiile privind clădirile cu valoare ambientală relevantă în context vor fi de tip
restaurare și vor urmări reabilitarea structurii portante și a fațadelor, cu refacerea
tuturor elementelor de finisaje și componente artistice, eliminarea elementelor
parazitare sau a intervențiilor ulterioare neadecvate (inclusiv tâmplării, jaluzele,
placări, reconfigurări de goluri etc.).
 extinderea în plan, supraînălțarea, modificarea configurației volumetrice sau
reamenajarea interioară se va putea realiza după caz, doar în condițiile impuse prin
reglementările din prezentul Regulament Local de Urbanism și de CZMI și cu
păstrarea elementelor patrimoniale valoroase ale clădirii cu respectarea
coeficienţilor urbanistici şi a tipologiilor specifice (mod de ocupare a terenului);
 demolarea clădirilor cu valoare ambientală relevantă în context, este permisă doar
în situații de excepție, temeinic justificate de un studiu istoric privind parcela,
vecinătățile relevante și contextul ei, întocmit de un specialist atestat de MCIN,
însoțit cu recomandări distincte privind noua mobilare propusă a parcelei. Nu se
permite demolarea clădirilor cu valoare ambientală relevantă, în cazurile în care
prezența lor este definitorie în context, dacă constituie unicate în context, dacă
zona este lipsită de clădiri cu valoare ambientală sau dacă prin dispariția lor
caracterul segmentului de front stradal relevant se modifică semnificativ;
 la intervenţiile de construire asupra acestor clădiri, revenirea la aspectul original al
clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de reabilitare
generală sau de restructurare, în cazul în care acest aspect reprezintă o valoare de
patrimoniu conform studiului istoric;
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(e) clădiri cu valoare arhitecturală sau ambientală redusă în context:
 se definește drept categoria de imobile care datorită morfologiei lor, a
caracteristicilor volumetriei, a modului de mobilare a frontului stradal, a plasticii
arhitecturale, a aspectului fațadei și finisajelor, a elementelor stilistice sunt
purtătoare de resurse culturale, care definesc profilul / contextul urban aferent unui
cvartal, front sau segment de front stradal, fără să iasă din tiparul standard al
arhitecturii, să se remarce în mod special prin calitate și să întrunească criteriile
necesare incadrării în categorii valorice superioare;
 în cazul acestor clădiri se protejează materializarea valorii culturale, prin aceleași
elemente, ca și în cazul clădirilor cu valoare ambientală relevantă în context:
vechime, configurație spațială, stil, valoare memorială, aport pozitiv la conturarea
imaginii ambientului urban;
 intervențiile privind clădirile cu valoare ambientală redusă în context vor fi în
principiu de tip restaurare, cu refacerea elementelor de finisaje și componente
istorice, eliminarea elementelor parazitare sau a intervențiilor ulterioare neadecvate
(inclusiv tâmplării, jaluzele, placări, reconfigurări de goluri etc.);
 extinderea în plan, supraînălțarea, modificarea configurației volumetrice sau
reamenajarea interioară se va putea realiza după caz, doar în condițiile impuse prin
reglementările din prezentul Regulament Local de Urbanism și de CZMI și cu
păstrarea elementelor patrimoniale valoroase ale clădirii cu respectarea
coeficienţilor urbanistici şi a tipologiilor specifice (mod de ocupare a terenului);
 demolarea clădirilor cu valoare ambientală modestă este permisă în situații
justificate de prezența interesului public justificat, a unui studiu istoric privind
parcela, vecinătățile relevante și contextul ei, întocmit de un specialist atestat de
MCIN, însoțit cu recomandări specifice privind noua mobilare propusă a parcelei.
Nu se permite demolarea clădirilor cu valoare ambientală modestă, în cazurile în
care prezența lor este definitorie în context, ori dacă zona este lipsită de clădiri cu
valoare ambientală sau dacă prin dispariția lor caracterul segmentului de front
stradal relevant se modifică semnificativ;
 la intervenţiile de construire asupra acestor clădiri revenirea la aspectul original al
clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de reabilitare
generală sau de restructurare, în cazul în care acest aspect reprezintă o valoare de
patrimoniu conform studiului istoric;
 sunt permise refuncţionalizările şi recompartimentările parţiale sau totale ale acestor
clădiri, cu condiţia neafectării elementelor istorice valoroase (tâmplării, finisaje,
etc.);
(f) pentru toate categoriile de clădiri de la punctele (a), (b), (c), (d), (e):
 nu este admisă parazitarea acestor clădiri cu anexe inadecvate, copertine, carcase,
conducte sau cutii tehnice ale aparaturii de măsurat, evacuare, distribuţie ale
reţelelor de utilităţi pe faţade. Intervențiile la aceste imobile (reabilitare, restaurare,
extindere etc.) vor fi condiționate de restaurarea imobilului existent valoros, măsură
ce va include și deparazitarea acestora. Caracterul parazitar al clădirilor va fi stabilit
prin studiul istoric și confirmat de CZMI. În cazuri de excepție, semnalate prin
studiul istoric și confirmate de CZMI, unele anexe istorice pot fi considerat valori
arhitecturale-memoriale, caz în care aceste anexe istorice vor fi păstrate și
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conservate-restaurate, fiind permisă folosirea lor în volumul existent, fără ca acest
lucru să însemne extinderea-modernizarea lor.
mansardarea acestor clădiri se va permite în cazul în care amenajarea podului
poate fi efectuată fără intervenţii semnificative asupra structurii şarpantei istorice
valoroase, fără modificarea volumetriei majore a acoperişului şi doar în cazul în
care soluţia de luminare a spaţiilor mansardate nu implică alterarea imaginii de
ansamblu a faţadelor relevante, nu contravine plasticii arhitecturale; în cazul
îndeplinirii condiţiilor de mansardare, pe frontul de stradă se vor utiliza ferestre în
planul acoperişului aşezate în axul golurilor faţadei sau în cazuri specifice benzi
vitrate. Se va recurge la luminarea mansardei dinspre stradă doar în cazul în care
nu există altă alternativă. Nu se permite demontarea sau modificarea şarpantelor
mai vechi de 1820. Pe frontul de stradă se permite utilizarea de lucarne doar în
cazul în care se revine la starea inițială.
nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect, materiale,
culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt străine imaginii
istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
cutiile tehnice ale aparaturii de măsurat, evacuare, distribuţie ale reţelelor de utilităţi
se vor monta mascat, în nişe, ambrazuri sau ganguri, fără să afecteze/acopere
elemente arhitecturale decorative sau de ritmare.
se recomandă refacerea / restaurarea elementelor de componente istorice.
se interzice placarea cu polistiren a fațadelor clădirilor din categoriile (a)-(e), cu
excepția acelor segmente / zone de fațade dinspre curte aferente imobilelor din
categoriile (c), (d) și (e), pe care nu există elemente de ritmare sau decorative
(inclusiv chenare, cornișe)

Complementar acestor 5 categorii de fond construit valoros se definește categoria de clădiri
agresive față de context,
(g) clădiri agresive în context:
 se definește drept categoria de imobile care datorită morfologiei lor, a
caracteristicilor volumetriei, a modului de ocupare a terenului, a modului de
mobilare a frontului stradal, a plasticii arhitecturale, a aspectului fațadei și
finisajelor, a elementelor stilistice nu se încadrează în context, afectând negativ
imaginea urbană a centrului istoric al orașului, patrimoniul arhitectural-urbanistic
valoros dintr-un cvartal, front sau segment de front stradal;
la care se poate interveni prin:
 intervenții de demolare totală sau parțială, reconfigurare volumetrică, refațadizare și
refinisare eliminarea acelor aspecte, care sunt considerate agresive din punct de
vedere morfologic, volumetric, stilistic: coeficienți urbani, regim de înălțime, mod de
ocupare a terenului, aliniere la front, relaționare la vecinătăți, configurație
volumetrică, raport plin-gol, materiale și finisaj, cromatică etc.
La toate cele 5 categorii de fond construit valoros, la orice tip de intervenție se va avea în vedere și
renovarea corpului de imobilul existent/istoric. Nu se permit situațiile de restaurare/restructurare a
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imobilului prin care s-ar păstra doar fațada, această ”fațadizare” echivalându-se de fapt cu
demolarea imobilului în cauză. Nu se permite demolarea și reconstruirea imobilelor valoroase pe
motivul dificulății renovării acestora.
(10) Intervențiile subterane asupra imobilelor aflate în zonele construite protejate sau în zona
de protecție a monumentelor LMI respectiv zonele arheologice protejate, aferente siturilor
arheologice înregistrate RAN (Repertoriul Arheologic Național)- marcate ca atare în planşa
U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”, în conformitate cu Studiul
istoric de Fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent Planului Urbanistic
Zonal ZCP-01 vor fi avizate obligatoriu de Comisia Națională de Arheologie, conform Legii
nr. 22 al Monumentelor Istorice. În aceste situații este obligatorie supravegherea și/sau
cercetarea arheologică, care se va face în conformitate cu legislația de specialitate în
vigoare, urmând ca, în cazul descoperirii unor vestigii arheologice să se dispună măsurile
de protecție și de valorificare conform avizului Comisiei Națională de Arheologie.
(11) Studiul istoric se va completa, se va corecta în cazul unor date suplimentare, ulterior
apărute. Având în vedere limitările accesului în anumite zone ale SZCP care constituie
subiectul PUZCP, în special în incinte private și în interiorul clădirilor private, și implicit
asumarea inerentă a lacunelor legate de eventualele distorsionări ale analizei corecte a
tuturor obiectelor din teritoriu, există posibilitatea evaluării greșite sau a subestimării unor
obiective purtătoare de valențe culturale respectiv a incadrării în categoriile valorice definite
în art. 7 din Partea II. Ca atare în cursul efectuării în viitor a unor analize de către specialiști
a elementelor fondului construit cu scop științific, de inventariere sau legat de avizarea a
unor intervenții, există posibilitatea reevaluării anumitor construcții sau a anumitor zone
lipsite anterior de interes arheologic. În aceste cazuri – sesizate de autoritățile locale, de
DJC, de autori ai unor proiecte, de specialiști atestați de MC sau de ONG-uri cu activitate
desfășurată în domeniul protecției monumentelor - se impune întocmirea unor studii
istorico-arhitecturale sau arheologice care să fundamenteze incadrarea corectă a acestora
și supunerea analizei de către Comisia Zonală a Monumentelor, a CIMEC sau după caz a
Comisiei de Evidență a Ministerului Culturii a studiului respectiv. Avizarea unor intervenții
asupra acestor obiective reevaluate va ține cont în mod obligatoriu de concluziile studiului
istoric.
ARTICOLUL 8

Zone expuse la riscuri naturale

Nu este cazul.
ARTICOLUL 9
Zone cu riscuri tehnologice şi zone de protecţie cu regim special
(1) În sensul prezentului Regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren
ori de poluare a aerului, apei sau solului.
(2) Zonele care prezintă riscuri tehnologice, zonele de protecţie aferente, precum şi zonele de
protecţie sanitară sunt marcate pe planşa U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări
Urbanistice Propuse”. Delimitările zonelor de risc, precum şi măsurile care decurg din
existenţa acestora se vor preciza prin intermediul Hărţilor de risc. (cf. L350/2001, art.51)
(3) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice se va face cu
aplicarea restricţiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.
(4) Autorizarea executării construcţiilor în interiorul zonelor de protecţie sanitară aferente
cimitirelor, surselor de apă potabilă, depozitelor de deşeuri urbane, marcate ca atare în
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planşa U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări Urbanistice Propuse” se va face cu
aplicarea restricţiilor specifice, conform cadrului normativ în vigoare.
(5) Autorizarea executării construcţiilor în interiorul zonelor de protecţie a infrastructurii
feroviare, marcate ca atare în planşa U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări
Urbanistice Propuse” se va face cu aplicarea restricţiilor specifice, conform cadrului
normativ în vigoare.
(6) Autorizarea executării construcţiilor în interiorul zonelor de protecţie a reţelelor magistrale
de gaz metan, marcate ca atare în planşa respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan
Reglementări Urbanistice Propuse” se va face cu aplicarea restricţiilor specifice, conform
cadrului normativ în vigoare.
(7) Autorizarea executării construcţiilor în interiorul zonelor de protecţie a reţelelor electrice de
înaltă tensiune, marcate ca atare în planşa U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări
Urbanistice Propuse” se va face cu aplicarea restricţiilor specifice, conform cadrului
normativ în vigoare.
Capitolul 3

Condiţii generale privitoare la construcţii

ARTICOLUL 10
Parcelarea
(1) Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren în două sau mai multe loturi, unificarea a
două sau mai multe loturi de teren reprezentând comasarea. (A se vedea Anexa 12 –
Parcelar Istoric și parcelar restructurabil).
(2) In cazurile parcelărilor se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la cazurile în care
este necesară eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea, în cazul loturilor
provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaţiei
de construire încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului şi a
coeficientului de utilizare a terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat,
dar şi prin raportare la suprafaţa parcelei înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale
construite însumate cu suprafeţele propuse spre construire.
(3) Dacă reglementările la nivelul unităților funcțional-morfologice operaționale, al unităţilor
teritoriale de referinţă, a zonelor şi subzonelor funcţionale din prezentul regulament nu
prevăd altfel, se consideră construibile numai parcelele care respectă cumulativ
următoarele condiţii:
(a) au front la stradă.
(b) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite, minimum 12 m pentru clădiri
cuplate sau izolate, iar în zonele de urbanizare frontul la stradă pentru clădiri izolate
va fi de minim 15 m.
(c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.
(a) suprafaţa parcelei de minimum 150 mp pentru clădiri înşiruite, minimum 300 mp
pentru clădiri cuplate şi de minimum 360 mp pentru clădiri amplasate izolat.
(b) unghiul format de frontul parcelei la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei
să fie de 90 de grade. Fac excepţie parcelele de colţ, în situaţiile în care unghiul
dintre străzi este altul decât 90 de grade şi situaţiile existente în zonele constituite.
(4) Dacă o parcelă nu îndeplineşte condiţiile de construibilitate de la alin. (3), aceasta se poate
considera construbilă numai dacă respectă cumulativ următoarele condiţii:
(a) parcela e rezultată dintr-o operaţiune cadastrală anterioară aprobării prezentului
regulament.
(b) parcela nu se află într-o zonă de urbanizare sau nu are destinaţia teren agricol,

Regulament Local de Urbanism

22

(5)

(6)

(7)

(8)

conform PUG.
(c) pentru parcelă se va întocmi şi aproba conform legii, un Plan Urbanistic de Detaliu.
Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate de branşare la reţeaua
de distribuţie a apei, la reţeaua de canalizare, la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
Autoritatea publică este în drept ca în cazul în care pentru branşare este prevăzută o
extindere a reţelei publice de distribuţie să solicite, anterior autorizării construcţiei,
realizarea efectivă a extinderii.
Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintă suma operaţiunilor care au ca
rezultat o altă împărţire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având
destinaţii şi / sau forme diferite decât erau acestea la momentul iniţial. Reparcelarea se
realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă
acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a
terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor necesare echipamentelor de
folosinţă comună şi obiectivelor de utilitate publică.
Operațiunile de parcelare respectiv de comasare nu sunt permise în perimetrul Zonei
Construite Protejate la parcelarul istoric protejat. (A se vedea Anexa 12 – Parcelar istoric și
parcelar restructurabil)
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite Protejate la
parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa 12 – Parcelar istoric și parcelar
restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe maxime stabilite în funcție de cvartal.

ARTICOLUL 11
Asigurarea
compatibilităţii
funcţiunilor
şi
conformării
volumetrice
(1) Utilizările admise, utilizările admise cu condiţionări şi utilizările interzise sunt precizate şi
detaliate în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi
unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul Regulament. (A se vedea Anexa 1 –
Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni)
(2) Pentru situaţiile în care există, la momentul aprobării prezentului regulament, utilizări care
nu sunt admise prin prezentul regulament, nu sunt permise construcţii sau amenajări care
au ca rezultat creşterea suprafeţei utile destinate acestor utilizări.
(3) Pentru situaţiile în care există, la momentul aprobării prezentului regulament, utilizări care
sunt admise condiţionat prin prezentele reglementări, autorizarea lucrărilor de extindere (pe
orizontală sau pe verticală) a spaţiilor destinate respectivelor utilizări se face numai dacă
sunt întrunite condiţiile de admisibilitate stabilite prin prezentul regulament.
(4) Orice derogare de la prevederile prezentului Regulament privind utilizarea terenului se face
conform legii. Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat și marcat grafic în cadrul
prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUD. (Legea 350/2001
art.32,46)
(5) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului şi regimul de înălţime
caracterizează construcţia. 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 la posibilitatea unei construcţii de a atinge în mod
simultan valorile maxime permise. Constrângerea dată de către cei doi indici urbanistici
împreună cu regimul de înălţime este una rezultantă prin restricţionarea simultană şi
comună conform valorilor maxim admise.
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ARTICOLUL 12
Înălţimea construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului maxim și minim de
înălţime, respectiv a înălţimii maxime și minime admise, stabilite în cadrul reglementărilor
privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul Regulament. În situaţiile în care
se prevăd atât un regim maxim de înălţime, cât şi o înălţime maxim admisă, aceste condiţii
trebuie îndeplinite cumulativ.
(2) În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.
Numărul subsolurilor va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale.
(3) Este permisă realizarea de demisoluri, cu excepţia cazurilor în care prezentul Regulament
o interzice.
(4) În sensul prezentului regulament, înţelesul termenilor subsol, demisol şi mansardă este
acela cuprins în glosarul anexat. (Anexa 6 – Glosar de termeni)
(5) În cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălţimea construcţiilor se măsoară de la
cota terenului natural, înainte de executarea lucrărilor de construire, în punctul aflat la
mijlocul liniei paralele cu aliniamentul şi care marchează retragerea de la aliniament, cf.
prezentului regulament.
(6) În cazul clădirilor amplasate pe terenuri în pantă, înălţimea maximă admisă poate fi
considerată pe întreaga amprentă la sol a clădirii. În această situaţie, nici un punct al clădirii
nu va depăşi planul paralel cu terenul şi care conţine punctul de înălţime maximă admisă,
măsurată conform alineatului (5).
(7) Pentru clădirile existente la momentul aprobării prezentului regulament care depăşesc
regimul de înălţime şi / sau înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament nu se pot
autoriza lucrări care duc la creşterea regimului de înălţime sau a înălţimii.
ARTICOLUL 13
Asigurarea echipării edilitare şi evacuarea deşeurilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale
investitorilor interesaţi sau ale furnizorilor de utilităţi este interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor va putea fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin
contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente,
de către investitorii interesaţi.
(3) În intravilanul municipiului Oradea nu se admit soluţii de alimentare cu apă şi canalizare în
sistem individual cu excepţia Unităţilor Teritoriale de Referinţă pentru care prezentul
Regulament permite în mod expres realizarea acestor soluţii şi a situaţiilor pentru care au
fost autorizate astfel de soluţii anterior aprobării prezentului regulament.
(4) În sensul prezentului articol, prin soluţii de echipare edilitară în sistem individual se înţelege
asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate
pentru un imobil sau un grup de imobile.
(5) Autorizarea executării construcţiilor, altele decât cele aferente infrastructurii edilitare, în
zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă.
(6) La elaborarea documentaţiilor de urbanism de tip PUD se va ţine seama de condiţiile
impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacităţii sau înlocuirea
reţelelor de apă-canal.
(7) La elaborarea documentaţiilor de urbanism de tip PUD, va fi prevăzută înlocuirea
magistralelor de apă sau canalizare care au durata normată de funcţionare depăşită,
respectiv alocarea de terenuri cu statut de domeniu public pentru reamplasarea acestora.
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Necesitatea înlocuirii sau reamplasării magistralelor de apă sau canalizare va fi specificată
în Avizul de Oportunitate al documentaţiilor de urbanism, iar localizarea magistralelor
asupra cărora se vor lua măsuri va fi precizată prin avizul de amplasament emis de către
administratorul reţelei.
(8) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluţii de
colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de
parcelă. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin
asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării
infiltrării apelor pluviale în terenul natural.
(9) Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării
deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi
accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în
funcţie de dimensiuni şi de funcţiune.
ARTICOLUL 14
Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării
de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie
electrică.
(2) Se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraţiei publice
competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, în cazul în care
aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor
publice existente, fie să construiască noi reţele.
(3) În cazul acordării unei derogări pe baza alineatului (2), autorizaţia de construire poate fi
emisă în condiţiile legii şi numai după finalizarea şi recepţionarea de către administraţia
locală sau de către furnizorii de utilităţi abilitaţi a lucrărilor de extindere / prelungire /
realizare a reţelelor edilitare.
(4) Derogarea reglementată la alin. (2) nu este valabilă pentru zonele de urbanizare, unde este
obligatorie procedura de urbanizare instituită prin prezentul regulament.
ARTICOLUL 15
Realizarea de reţele edilitare, inclusiv rețele electrice
(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice existente se pot
realiza / finanţa de către administraţia publică, furnizorul de utilităţi, investitor sau beneficiar,
după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu Consiliul Local şi cu respectarea
parametrilor tehnici stabiliţi prin Planul Urbanistic General.
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
(3) Reţelele existente de telefonie, comunicaţii şi de date (internet, televiziune) vor fi
reamplasate subteran.
(4) Reţelele noi de telefonie, comunicaţii şi de date (internet, televiziune) vor fi amplasate
subteran.
(5) Reţelele de distribuţie a gazului metan şi racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(6) Rețelele electrice existente vor fi reamplasate subteran și cele noi vor fi amplasate
subteran, în conformitate cu reglementările specifice furnizorilor de energie electrică.
(7) Extinderile de reţele, lucrările de mărire a capacităţii ori noile reţele construite, indiferent de
natura ori regimul reţelei, sunt grevate de o servitute publică, fiind recunoscut dreptul
general de racordare la aceste reţele, în limita capacităţii lor şi cu respectarea condiţiilor de
exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat
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extinderea ori noua reţea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor
noi utilizatori, în limita capacităţii reţelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obţine o
plată proporţională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere
contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică / a furnizorului de utilităţi.

ARTICOLUL 16
Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind
zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în
prezentul regulament.
(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea faţă de
aliniament se face conform legii şi în condiţiile prezentului regulament privind derogările.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat și marcat grafic și marcat grafic în
cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUD. (legea 350/2001
art.32, 46)
(3) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre proprietatea
privată şi domeniul public. În situaţiile în care prezentul PUZCP prevede realinieri,
aliniamentul se consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată şi
domeniul public.
(4) Regulile de amplasare faţă de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale
clădirilor, inclusiv demisolurilor şi părţilor subsolurilor care depăşesc cota exterioară
amenajată a terenului pe aliniament. Sunt admise depăşiri locale ale limitelor de retragere
faţă de aliniament, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) terasele / balcoanele deschise vor putea depăşi limita retragerii faţă de aliniament cu
maxim 1,20 m, dacă în zona vizată de intervenție terasele și balcoanele deschise
reprezintă o caracteristică istorică a fațadelor de la frontul de stradă/piață urbană
(b) în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau
bovindourile vor păstra o distanţă minimă de 2 m faţă de limitele laterale ale parcelei
(marginile faţadei), iar cota inferioară a elementelor lor constructive se va afla la o
înălţime minimă de 3,5 m faţă de cota de călcare exterioară din zona aliniamentului.
(5) Se vor respecta realinierile stabilite prin prezentul PUZCP şi figurate pe planşa de
reglementări.
ARTICOLUL 17
Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Condiţiile de amplasare a clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele este
precizată în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi
unităţile teritoriale de referinţă, respectiv unitățile funcțional-morfologice operaționale
cuprinse în prezentul regulament.
(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele
faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte pe bază de Planuri Urbanistice de
Detaliu, dacă prevederile privind zona sau subzona funcţională sau unitatea teritorială de
referinţă, respectiv unitățile funcționale operaționale nu dispun altfel.
ARTICOLUL 18
Parcaje
(1) La autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se
recomandă realizarea acestora în interiorul parcelei pentru care se solicită autorizaţia de
construire, conform cerinţelor prezentului Regulament. Zona ultracentrală, delimitată prin
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

planșa U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări Urbanistice Propuse”, va fi exceptată
de la obligativitatea asigurării necesarului de locuri de parcare.
Pentru parcelele integral restructurate (demolarea completă a clădirilor existente şi
construcţia unora noi) şi pentru realizarea de construcţii pe parcele neocupate, în cadrul
acestora se va realiza în mod obligatoriu numărul de garaje / parcaje necesar. (Anexa 2 –
Necesarul de parcaje)
Pentru parcelele parţial restructurate (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi,
mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc.), în cazul imposibilităţii tehnice a
asigurării, în interiorul parcelei, a spaţiilor de parcare prevăzute prin prezentul Regulament,
sau în cazul existenţei unor restricţii privind realizarea de spaţii de parcare, realizarea
intervenţiei va fi condiţionată astfel:
(a) pentru locuinţele existente ce fac obiectul restructurării / extinderii sau pentru cele
nou create se vor repartiza cu prioritate garajele posibil a fi realizate pe parcelă.
Diferenţa va putea fi compensată prin abonamente la parcările publice, situate întrun perimetru de 100 m de la locaţia respectivă.
(b) pentru celelalte tipuri de activităţi admise e posibilă acoperirea diferenţei de locuri de
parcare într-o clădire edificată cu funcţiunea de garaj, situată la o distanţă de
maximum 250 m. Alternativ, Administraţia Publică Locală poate accepta, ca o
facilitate, la cererea proprietarului imobilului, o procedură de compensare financiară
din partea acestuia (spre exemplu echivalentă cu costul mediu estimat al construiriii
unui număr echivalent de parcaje publice în clădiri dedicate, fără dobândirea unui
drept privilegiat de utilizare). Procedura va fi reglementată prin Hotărâre a
Consiliului Local.
Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiţiile alin. (1) se
stabileşte în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform specificaţiilor din
cadrul reglementărilor zonelor şi subzonelor funcţionale precum şi a unităţilor teritoriale de
referinţă cuprinse în prezentul regulament şi conform Anexei 2 la prezentul Regulament.
Autorizarea executării construcţiilor destinate parcării autovehiculelor (parcaje multietajate,
subterane sau supraterane sau a parcajelor colective multietajate aferente zonelor
rezidenţiale) se face pe baza prezentei documentații PUZCP și a documentaţiilor de
urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu, aprobate conform legii.
Este interzisă utilizarea fâşiei plantate cuprinse între carosabilul şi trotuarul drumurilor
publice pentru amenajarea de locuri de parcare, chiar în situaţia în care vegetaţia a fost
alterată.
Se vor asigura spaţii destinate depozitării bicicletelor, conform Anexei 2 la prezentul
regulament.
Se recomandă realizarea de locuri de parcare la demisolul / subsolul clădirilor în
detrimentrul parcărilor la sol în curte.
Este interzisă parcarea la sol a autovehiculelor în aliniament, pe parcelă în fața imobilului.

ARTICOLUL 19
Spaţii verzi
(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii plantate, în
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform specificaţiilor din cadrul
reglementărilor la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă și a unităților funcționalmorfologice operaționale cuprinse în prezentul Regulament.
(2) Vegetaţia înaltă matură va fi protejată şi păstrată pe toată suprafaţa municipiului, conform
condiţiilor prevăzute la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale precum şi a unităţilor
teritoriale de referinţă și a unităților funcțional-morfologice operaționale. În acest sens,
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documentaţiile de urbanism de tip PUD vor consemna în cadrul planşei „Situaţia existentă,
disfuncţionalităţi” poziţia exactă şi esenţa pentru arborii maturi existenţi în zona de studiu.
Proiectele pentru autorizarea lucrărilor de construire (DTAC) vor cuprinde în planul de
situaţie poziţia exactă, esenţa şi circumferinţa trunchiului pentru arborii maturi existenţi pe
parcelă, inclusiv a celor propuşi pentru tăiere, precum şi poziţia exactă şi esenţa pentru
arborii propuşi spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înţeleg, în sensul prezentului
regulament, arborii a căror trunchi, măsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferinţă
egală sau mai mare decât 50 cm.
(3) Intervenţiile asupra vegetaţiei din zonele de protecţie a monumentelor şi din zonele
construite protejate se vor face numai după consultarea unui specialist în protejarea
patrimoniului construit, atestat MCC.
(4) La realizarea străzilor noi, precum şi la reabilitarea străzilor pe care nu există plantaţii sau
acestea sunt degradate, se vor planta arbori, conform specificaţiilor din cadrul
reglementărilor la nivelul Unităţilor Teritoriale de Referinţă, dar și la nivelul Unităților
Funcționale Operaționale cuprinse în prezentul regulament (Anexa 9 – Listă de specii și
varietăți de arbori recomandate pentru realizarea de aliniamente stradale și alte tipuri de
aliniamente plantate în municipiul Oradea), cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) poziţiile, sistemul de plantare şi esenţa arborilor vor fi stabilite prin documentaţiile
tehnice;
(b) arborii vor avea un număr minim de trei replantări în pepinieră;
(c) arborii vor avea înălţimea minimă de 2,50 m;
(d) arborii vor avea circumferinţa minimă a trunchiului de 14 cm (măsurată la un metru
deasupra solului);
(e) distanţa minimă între axa trunchiului şi poziţia reţelelor edilitare va fi de 1,5 m;
(f) se recomandă selectarea speciilor de arbori conform Anexei 9 la prezentul regulament.
(5) Se vor proteja grădinile și curțile din zona construită protejată, astfel încât:
(a) intervențiile să nu diminueze spațiul verde;
(b) suprafețele curților să poată fi sigilate (asfalt, dale) max. 15%;
(c) să fie amenajate suprafețe verzi în cadrul curților și grădinilor.
(6) Pentru protecția suprafețelor verzi și a vegetației autorizarea lucrărilor de construcții și de
instalații va fi condiționată de atingerea „punctajului verde” necesar. Acesta, „punctajul
verde”, se va calcula în funcție de procentul de spații verzi și plantate din cadrul suprafaței
totale a curților, conform Anexei 16 – Punctajul verde.
ARTICOLUL 20
Aspectul exterior al construcţiilor
(a) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei – aşa cum este el descris în Secţiunea
1 a fiecărei UTR și UFMO – şi peisajului urban. (HG 525/1996, Art. 32) (Anexa 10 –
Unități de peisaj, repere construite și naturale, elemente de siluetă, perspective și axe
vizuale propuse)
(b) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior,
intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
(c) Se vor respecta reglementările la nivelul Unităţilor Teritoriale de Referinţă și a Unităților
Funcțional-Morfologice Operaționale privitoare la elemente arhitecturale, volumetrie,
materiale, cromatică, decoraţiuni.
(d) Pentru asigurarea calităţii aspectului exterior al construcţiilor, autoritatea publică locală
are dreptul să condiţioneze autorizarea lucrărilor prin obţinerea unui aviz din partea
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Comisiei Municipale de Urbansim şi Amenajarea Teritoriului sau din partea unei secţiuni
specializate pe aspecte de estetică arhitecturală şi urbană.
(e) Se recomandă întocmirea şi aprobarea unui regulament privind cromatica clădirilor şi
amenajărilor la nivelul întregului municipiu, pe baza unor paletare stabilite în urma unor
studii de specialitate.

ARTICOLUL 21
Împrejmuiri
(1) Dacă reglementările privind unităţile teritoriale de referinţă nu prevăd altfel, împrejmuirile
orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o
parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite
vizibilitatea în ambele direcţii şi care permite pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a
împrejmuirilor va fi de 2,5 m. Împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.
(2) Prin derogare de la prevederile Codului Civil, împrejmuririle vor putea fi amplasate pe limita
de proprietate, cu condiţia ca nici un element constructiv, inclusiv fundaţiile, să nu
depăşească această limită.
(3) Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.
(4) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.
(5) Se interzice împrejmuirea în interiorul aceleași parcele.
ARTICOLUL 22
Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Numărul şi caracteristicile acceselor prevăzute la alin. (1) se vor conforma specificaţiilor din
cadrul reglementărilor la nivelul Unităţilor Teritoriale de Referinţă și a Unităților FuncționalMorfologice Operaționale cuprinse în prezentul Regulament.
(3) Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei speciale
de construire, eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 23
Accese pietonale şi piste pentru biciclişti
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă
se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni,
dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi
orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri
proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu
handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.
(4) La reabilitarea străzilor având ampriza mai mare sau egală cu 14 m, se vor introduce piste
pentru biciclişti cu sens dublu având lăţimea minimă de 1 m (se recomandă 1,5 m) pentru
fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecţie. Se recomandă separarea fizică a pistelor
pentru biciclişti faţă de partea carosabilă, prin vegetaţie, borne, rigole, borduri etc. (Anexa 5
– Organizarea profilelor stradale – secțiuni caracteristice)
(5) La reabilitarea străzilor având ampriza mai mică decât 14 m se vor introduce, numai în
funcţie de posibilităţi, piste pentru biciclişti cu sens dublu având lăţimea minimă de 1 m (se
recomandă 1,5 m) pentru fiecare sens, exclusiv zonele laterale de protecţie. (Anexa 5 –
Organizarea profilelor stradale – secțiuni caracteristice)

Regulament Local de Urbanism

29

ARTICOLUL 24
Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face, atunci când este posibil, cu respectarea
condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale.
(2) Fac excepţie de la prevederile aliniatului (1) construcţiile amplasate în interiorul Zonelor
Construite Protejate, a căror orientare este în primul rând determinată de specificităţi
culturale şi istorice de amplasare şi de configurare.
ARTICOLUL 25
Lucrări de utilitate publică
(1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de
amenajare a teritoriului, în Planul Urbanistic General sau în Planul Ubanistic Zonal pentru
realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se
înţeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin Art. 6 din Legea 33/1994 şi prin Art.1 din
Legea 255/2010.
(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.
(3) Drumurile şi căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentaţiile de urbanism vor fi
deschise circulaţiei şi accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra
terenului, acestea fiind afectate de o servitute publică.
(4) Suprafeţele de teren grevate prin documentaţiile urbanistice aprobate de o servitute de
utilitate publică vor fi transferate în proprietate publică înainte de emiterea Autorizaţiei de
Construire.
(5) Sunt drumuri şi / sau căi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeţe care
îndeplinesc cumulativ cerinţa de a se afla în proprietatea exclusivă a uneia sau mai multor
proprietari persoane private şi de a fi prevăzute în mod expres ca atare în planuri
urbanistice.
ARTICOLUL 26
Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera riscuri
tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform
prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobată prin
Ordinul nr.1.587 din 25 iulie 1997.
ARTICOLUL 27
Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona drumurilor publice din extravilan se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de
specialitate ale administraţiei publice:
(a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi
de exploatare.
(b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie
(inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.).
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa nr. 43 din 28
august 1997, republicată, privind regimul drumurilor.
(3) Autorizarea executării construcţiilor cu diferite funcţiuni, altele decât cele enumerate la
alin.(1), este permisă, cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform
legii.
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(4) Autorizarea construcţiilor în zonele rezervate pentru lărgirea amprizei străzilor (realiniere),
străpungeri de străzi şi realizarea de străzi noi, prevăzute de Planul Urbanistic General şi
marcate ca atare pe planşa Reglementări Urbanistice, este interzisă.
(5) În cazul măsurilor de lărgire a amprizei străzilor prevăzute de Planul Urbanistic General şi
marcate pe planşa Reglementări Urbanistice, poziţia noului aliniament precum şi retragerea
minimă a construcţiilor faţă de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism.
(6) Străzile noi, străpungerile de străzi, lărgirile străzilor existente vor respecta amprizele şi
profilele stabilite prin PUG, înscrise în planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări Urbanistice
Propuse” conform Anexei nr. 5 la prezentul Regulament.
ARTICOLUL 28
Amplasarea faţă de căi ferate
(1) La data adoptării prezentului act zona de protecţie şi zona de siguranţă a căilor ferate este
reglementată de OUG 12/1998.
(2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de
20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere
operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.
(3) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de
o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la
axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la
asigurarea funcţionării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe
baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile.
(4) Se interzice amplasarea de construcţii în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare altele
decât cele necesare instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei, a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor
de protecţie a mediului.
(5) În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, numai cu avizul
Ministerului Transporturilor:
(a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;
(b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de
restabilire a circulaţiei;
(c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;
(d) instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaţii,
transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora;
(e) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care afectează
zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. şi al Ministerului Transporturilor, şi anume:
 căi ferate industriale;
 lucrări hidrotehnice;
 traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
 subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie electrică,
conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice şi canale
libere.
În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
(1) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care
împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;
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(2) efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar
afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcţii sau
care modifică echilibrul pânzei freatice subterane;
(3) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin
normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor
ferate române, a zonei de protecţie a infrastructurii Căilor Ferate Române, precum şi a
condiţiilor de desfăşurare normală a traficului;
(4) Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor,
substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin. (6) se pot realiza pe bază de studii privind
implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de unităţi de proiectare
autorizate, pe baza avizului Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. S.A. şi cu autorizaţia
Ministerului Transporturilor;
(5) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul
Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., pentru lucrările de interes public, atât în
intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate
C.F.R. - S.A. şi al Ministerului Transporturilor.
ARTICOLUL 29

Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu este cazul.
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Capitolul 4

Intrarea în vigoare şi reglementarea situaţiilor tranzitorii

ARTICOLUL 30
Intrarea în vigoare
(1) Prezentul Regulament produce efecte şi devine obligatoriu potrivit art. 49 Legea 215/2001
prin aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.
(2) Prezentul Regulament abrogă şi înlocuieşte Regulamentul Local de Urbanism aferent
Planului Urbanistic General al municipiului Oradea – 2016 pentru cele șase subzone ale
Zonei Construite Protejate ZCP-01, și anume SZCP-01, SZCP-02, SZCP-04, SZCP-20,
SZCP-31 și SZCP-32.
ARTICOLUL 31
Reglementarea situaţiilor tranzitorii
(1) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament nu vor mai fi aprobate noi Planuri
Urbanistice de Detaliu decât cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a
Planului Urbanistic Zonal aferent.
(2) Certificatele de Urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc
efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora. După expirarea perioadei de
valabilitate, Certificatele de Urbanism nu vor putea fi prelungite. Emiterea unui nou
Certificat de Urbanism pentru terenul în cauză se va face numai în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
(3) Autorizaţiile de Construire emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament
produc efecte până la recepţia de terminare a lucrărilor.
(4) Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrării în
vigoare a prezentului Regulament şi pentru care a fost stabilită o perioadă de valabilitate
prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Oradea rămân în vigoare până la expirarea
perioadei de valabilitate, după care pentru suprafaţa în cauză intră în vigoare prevederile
prezentului Regulament.
(5) Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrării în
vigoare a prezentului Plan Urbanistic Zonal şi pentru care nu a fost stabilită o perioadă de
valabilitate prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Oradea
îşi păstrează
valabilitatea pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Plan
Urbanistic Zonal – Zonă Construită Protejată. După expirarea acestei perioade, pentru
suprafeţele în cauză se aplică exclusiv prevederile prezentului regulament.
(6) Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrării în
vigoare a prezentului Plan Urbanistic Zonal – Zonă Construită Protejată pot fi revizuite /
refăcute astfel încît să se conformeze prevederilor prezentului regulament. În acest caz,
lucrările de construcţii autorizate şi efectuate în concordanţă cu prevederile PUZ / PUD
aprobat se vor considera elemente existente în cadrul revizurii / refacerii PUZ / PUD.
(7) Prin excepţie de la prevederile alineatelor (4) şi (5), reglementările privind servituţile de
utilitate publică şi alte restricţii instituite prin noul Plan Urbanistic Zonal se vor aplica
imediat.
(8) Documentaţiile de urbanism de tip Planuri Urbanistice Zonale şi Planuri Urbanistice de
Detaliu care au obţinut avizul arhitectului șef, anterior aprobării prezentului Regulament vor
obţine aprobarea Consiuliului Local în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a PUZCP.
Odată aprobate, acestor documentaţii li se vor aplica prevederile alineatului (4). Dacă la
expirarea celor 6 luni, documentaţiile nu sunt aprobate, pe suprafeţele în cauză se aplică
prevederile prezentului Regulament.
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Partea III.
PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ,
ZONELOR ȘI SUBZONELOR FUNCŢIONALE DIN CADRUL ZCP-01 A
MUNICIPIULUI ORADEA
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ARTICOLUL 32
Redefinirea suprafeței aferente SZCP-01/20, 01/31, 01/32 01/01,
01/02 și 01/04 în cadrul ZCP-01 a municipiului Oradea. Unități funcțional-morfologice
operaționale în UTR – reîmpărțirea subzonelor redefinite.
(1) Planul Urbanistic Zonal pentru SZCP-01/20, 01/31, 01/32, 01/01, 01/02 și 01/04 al
Municipiului Oradea stabileşte redefinirea unității teritoariale de referință, a zonelor și
subzonelor funcționale și introducerea unității funcțional-morfologice operaționale UTRSZCP, ca nivel de reglementare specific PUZCP:
Descrierea subzonelor existente SZCP-01/20, 01/31, 01/32, 01/01, 01/02 și 01/04 în cadrul
Zonei Construite Protejate ZCP-01
ZCP 01 - Zona Centrală este parte a zonei centrale a municipiului, suprapusă peste oraşul
istoric, iar limitele sale coincid cu cu cele ale Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat
în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Zona se remarcă printr-o structură funcţională complexă şi atractivă, de tip central,
caracterizată de mixajul între diversitatea de activităţi de interes general, cu acces public, situate la
parter şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale. Alături
de acestea sunt prezente, ocupând imobile monofuncţionale, majoritatea instituţiilor publice şi de
interes public importante ale oraşului. Țesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric, cu fronturi
şi adâncimi variabile, de modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament,
aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U, cu ganguri de acces în curţile
interioare. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice.
Se instituie statutul de zonă construită protejată datorită valorilor urbanistice şi arhitecturale
pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase clădiri monument istoric clasate sau propuse
spre clasare prin prezentul PUZCP în Lista Monumentelor Istorice. (Anexa 8 – Lista imobilelor LMI,
existentă și propusă)
Subzone existente, care fac parte din suprafața prezentului PUZCP, delimitate pe baza planşei
PUG_06 „Reglementări Urbanistice. Unităţi Teritoriale de Referinţă”:
SZCP 01_20 – Olosig – Vest
SZCP 01_31 – Piaţa Regele Ferdinand I – strada Republicii
SZCP 01_32 – Olosig Centru – Parcul Traian
SZCP 01_01 – Zona Centrală – Piața Unirii
SZCP 01_02 – Orașul Nou Vest
SZCP 01_04 – Orașul Nou Sud.
Redefinirea limitelor subzonelor SZCP-01/20, 01/31, 01/32, 01/01, 01/02 și 01/04 în cadrul
ZCP-01 a municipiului Oradea
Redefinirea limitelor subzonelor din cadrul Zonei Construite Protejate ZCP-01 propune
transpunerea conceptului general de dezvoltare urbană, a obiectivelor stabilite prin documentații
de urbanism, în reglementări urbanistice: (1) regenerare urbană prin refuncționalizarea și
densificarea prudentă a zonei centrale și necesar de extins în imediata vecinătate a axului
funcțional-spațial constituit în jurul miezului istoric Strada Republicii – Piața Regele Ferdinand I –
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Piața Unirii – Strada Avram Iancu și a zonei malului de-a lungul Crișului Repede; (2) protecția și
punerea în valoare fondului construit istoric de excepție.
Astfel se stabilesc șase noi subzone, în funcție de poziția și rolul acestora în structura
spațial-funcțională a centrului de oraș și a Zonei Construite Protejate ZCP-01:
SZCP Olosig ultracentral
SZCP Olosig central
SZCP Olosig pericentral
SZCP Orașul Nou ultracentral
SZCP Orașul Nou central
SZCP Orașul Nou pericentral.
La redefinirea limitelor subzonelor s-a luat în considerare structura de artere majore
propusă prin prezentul PUZCP. Aceste artere majore, importante sunt următoarele: Strada
Republicii, Strada Episcop Roman Ciorogariu, Strada Mihai Eminescu, Strada Dunărea, Strada
Szigligeti Ede, Strada Nicolae Iorga, Strada Plevnei, Strada Sulyok István, Strada Avram Iancu,
Strada C.A. Rosetti, Strada Samuil Micu Klein, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Sfântul Apostol
Andrei, Strada Emilian Chitul, Strada Principatelor Unite, Strada Primăriei, Strada Independenței,
Strada Iuliu Maniu, Strada Cuza Vodă, Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Sucevei, Strada
Libertății, Strada Traian, Strada Moscovei, Strada Mihai Viteazul. Segmentele de artere majore,
care se regăsesc în zona ultracentrală și care nu conțin imobile din tipologia caselor burgheze cu
grădini, vor fi considerate segmente de stradă cu atractivitate crescută.
Astfel limita nord-vestică a subzonei ultracentrale Olosig s-a materializat de-a lungul unui
segment al viitorului inel urban primar al centrului istoric format prin Strada Dunării – Strada
Nicolae Iorga – Strada Szigligeti Ede, iar fâșia de ZCP 01 de-a lungul Străzii Menumorut va
reprezenta subzona pericentrală, o subzonă cu rol de articulație în structura spațial-funcțională a
orașului, între centrul istoric și zona de ansamblu rezidențial de locuire colectivă din perioada
urbanismului socialist, Cartierul Decebal-Dacia.
Limita nord-vestică a subzonei ultracentrale Orașul nou s-a materializat de-alungul unui
segment al viitorului inel urban primar al centrului istoric format legat de Olosig prin Strada Plevnei
– Strada Sulyok István, iar la sud-vest Strada Arany János – Strada C.A. Rosetti – Strada Samuil
Micu Klein. La sud-est limia este Strada Avram Iancu – Strada Mihail Kogălniceanu. Fâșia ZCP 01
de-alungul Bulevardului Decebal și la vest de strada Plevnei (segment din strada Tudor
Vladimirescu, Strada Ștefan Simion și Strada Crișului) vor reprezenta subzona pericentrală a
Orașului Nou, o subzonă cu rol de articulație în structura spațial-funcțională a orașului.
Nivelul subzonelor nou stabilite definește cadrul general de reglementări pentru fiecare
unitate funcțional-morfologic operațională în parte, în funcție de poziționarea ultracentrală, centrală
sau pericentrală a acesteia, conferindu-i rolul specific în procesul de regenerare urbană a centrului
istoric, de densificare prudentă propusă.

Unități funcțional-morfologice operaționale UTR-SZCP – reîmpărțirea subzonelor redefinite.
Se introduce termenul de Unitate Funcțional-Morfologică Operațională (UFMO) UTR-SZCP, ca
nivel de reglementare specific PUZCP. Astfel, în cadrul subzonelor redefinite, se stabilește unitatea
de lucru „ireductibilă” la nivelul unui PUZCP, care prezintă cea mai mică unitate funcționalmorfologică urbanistică omogenă și coerentă, constituită istoric, dar care conține mai mult decât o
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singură parcelă. La definirea unităților funcțional-morfologice operaționale se ține cont de tipologiile
uzuale de parcelar, de modul de ocupare etc., precum și de categoriile de zone funcționale
obișnuite și de intervențiile urbanistice primare (protecție, restructurare și urbanizare), uzuale în
documentațiile de urbanism.
Prin prezentul PUZCP au fost definite următoarele Unități Funcțional-Morfologice Operaționale:

C-I
zonă cu funcțiuni de tip central, pozitionată ultracentral, de-a lungul unor artere majore pentru
structura spatial-functională a orașului, pe parcele de dimensiuni medii-mari, POT și CUT mari
(tipologia palatelor urbane, caselor de raport mari).
C-II
zonă cu funcțiuni de tip central, pozitionată ultracentral, de obicei de-a lungul unor artere cu rol
secundar pentru structura spatial-functională a orașului, pe parcele de dimensiuni mici, POT mare
și CUT mediu (imobile medii-mici).
C-III
zonă cu funcțiuni de tip central, pozitionată ultracentral, pe parcele de dimensiuni mari-foarte mari,
POT mediu-mic și CUT mediu (ansamblu de clădiri).
C-IV
zonă cu funcțiuni de tip central, pozitionată central, cu componentele de rezidențial-nerezidențial
echilibrate, imobile mici pe parcele de formă alungită, dimensiuni medii și front la stradă redus,
POT mediu-mic și CUT mediu-mic.
ED
zonă funcțională pentru lucrări edilitare.
Gcc
zonă de gospodărire comunală complexă, conținând piața agroalimentară, garaje / parcări publice.
Is-I
zonă cu instituții (publice), pozitionată de obicei ultracentral, de-a lungul unor artere majore pentru
structura spațial-funcțională a orașului, pe parcele de dimensiuni medii, POT și CUT medii-mari
(tipologia palatelor urbane – instituții).
Is-II
zonă cu instituții (publice), poziționată ultracentral, central, sau pericentral, de-a lungul unor artere
importante pentru structura spațial-funcțională a orașului, pe parcele de dimensiuni mici-medii,
POT mare și CUT mediu (imobile medii-mici).
Is-III
zonă cu instituții (publice), poziționată ultracentral, central, sau pericentral, pe parcele de
dimensiuni mari-foarte mari, POT mediu-mic și CUT mediu (ansamblu de clădiri).
Is-IV
zonă cu instituții (publice), pozitionată central, pe parcele de formă alungită-neregulată, dimensiuni
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medii și front la stradă redus, POT mediu-mic și CUT mediu-mic.
Lu-I
zonă rezidențială, locuire de tip urban, poziționată periferic în structura spațial-funcțională a
orasului, în mijlocul unor zone / cvartale delimitate de artere importante, de obicei având un
parcelar istoric, pe parcele de dimensiuni mici-medii, alungite, POT mediu-mic și CUT foarte mic
(tipologia caselor pe parcelar agricol).
Lu-II
zonă rezidențială, locuire de tip urban, poziționată periferic în structura spațial-funcțională a
orașului, în mijlocul unor zone / cvartale delimitate de artere importante, de obicei având un
parcelar istoric, medieval, protejat, pe parcele de dimensiuni mici-foarte mici, de formă
dreptunghiulară-pătrată, POT mic și CUT foarte mic (tipologia caselor pe parcelar urban).
Lu-III
Nu este cazul.
Lu-IV
zonă rezidențială, pozitionată central-pericentral, pe parcele de formă alungită-neregulată,
dimensiuni medii și front la stradă redus, POT mediu-mic și CUT mediu-mic.
M-I
zonă cu funcțiuni mixte cu caracter public mai pronunțat, poziționată de-a lungul unor artere
importante, dar cu rol secundar, cu rol de intermediere între zone cu instituții, funcțiuni cu tip
central, respectiv zone preponderent rezidențiale, de obicei pe parcele cu suprafață și front la
stradă mai mari, POT mic și CUT mic (tipologia ansamblurilor de clădiri mixte, cu curte mare).
M-II
zonă cu funcțiuni mixte cu caracter public, poziționată de-a lungul unor artere cu rol secundar, cu
rol de intermediere între zone cu instituții, funcțiuni cu tip central, mixt ”public” respectiv zone
preponderent rezidentiale, de obicei pe parcele dreptunghiulare-pătrate de dimensiuni mici, cu
suprafața și front la stradă de dimensiuni mici, POT mediu si CUT mic-mediu.
M-III
zonă cu funcțiuni mixte cu caracter public posibil/limitat, poziționată de-a lungul unor artere cu rol
secundar, cu rol de intermediere între zone cu institutii, funcțiuni de tip central, mixt ”public”
respectiv zone rezidențiale, de obicei pe parcele dreptunghiulare de dimensiuni medii, cu suprafața
medie și front la stradă de dimensiuni medii, POT mic-mediu și CUT mediu, și cu posibilitatea de
configurare cu tipologii tradiționale în formă de L, O, U, C.
M-IV
zonă cu funcțiuni mixte cu caracter public redus/nesemnificativ, poziționată de-a lungul unor artere
cu rol secundar, cu rol de intermediere între zone cu institutii, funcțiuni de tip central, mixt ”public”
respectiv zone rezidențiale, de obicei pe parcele dreptunghiulare-alungite, cu suprafața medie și
front la stradă de dimensiuni mici, POT mic-mediu și CUT mic (tipologia caselor pe parcelar
agricol), și cu posibilitatea de configurare a tipologiei tradiționale în formă de I dispus paralel cu
corpul de clădire de la frontul de stradă.
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Sp
zonă cu destinație specială.
Va-I
zonă verde de agrement cu componentă minerală dominantă.
Va-II
zonă verde de agrement cu componentă vegetală dominantă.
RiEtVa-II
zonă, de activități economice poluante în prezent, propusă pentru restructurare ca zonă verde de
agrement cu caracter public.
REtM-III
zonă, industrială în prezent, propusă pentru restructurare cu funcțiune mixtă, poziționată
central/pericentral, având POT și CUT mic-mediu, cu reparcelare recomandată/probabilă.
RrLuC-I
zonă, rezidențială în prezent, propusă pentru restructurare cu funcțiuni de tip central, cu caracter
public pronunțat, poziționată ultracentral, de-a lungul unor artere majore pentru structura spatialfunctională a orasului, pe parcele de dimensiuni medii-mari, POT și CUT mari, cu reparcelare
recomandată/probabilă. (Anexa 7 – Proiectul de cvartal)
RrLuM-II
zonă, rezidențială în prezent, propusă pentru restructurare cu functiuni mixte cu caracter public,
pozitionată de-a lungul unor artere cu rol secundar, cu rol de intermediere între zone cu instituții,
funcțiuni cu tip central, mixt ”public” respectiv zone dominant rezidențiale, de obicei pe parcele
dreptunghiulare-pătrate, cu suprafața și front la stradă de dimensiuni mici, POT mediu și CUT micmediu, cu reparcelare recomandată/probabilă. (Anexa 7 – Proiectul de cvartal)
RrLu-II
zonă, rezidențială în prezent, propusă pentru restructurare cu păstrarea funcțiunii de locuire,
poziționată central/pericentral, în mijlocul unor zone / cvartale delimitate de artere importante, POT
mediu și CUT mic-mediu, cu reparcelare recomandată/probabilă. (Anexa 7 – Proiectul de cvartal)
RrMC-I
zonă, mixtă în prezent, propusă pentru restructurare cu funcțiuni de tip central, poziționată
ultracentral, de-a lungul unor artere majore, pe parcele de dimensiuni medii-mari, POT și CUT
mari, cu reparcelare recomandată/probabilă. (Anexa 7 – Proiectul de cvartal)
RrM-II
zonă, mixtă în prezent, propusă pentru restructurare cu păstrarea funcțiunii mixte cu caracter
public, poziționată central/pericentral, de-a lungul unor artere cu rol secundar, cu rol de
intermediere între zone cu instituții, funcțiuni de tip central, mixt ”public” respectiv zone
preponderent rezidențiale, de obicei pe parcele dreptunghiulare-pătrate, cu suprafața și front la
stradă de dimensiuni mici, POT mediu și CUT mic-mediu, cu reparcelare recomandată/probabilă.
(Anexa 7 – Proiectul de cvartal)
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RrM-IV
zonă, mixtă în prezent, propusă pentru restructurare cu păstrarea funcțiunii mixte cu caracter
public, poziționată de-a lungul unor artere cu rol secundar, cu rol de intermediere între zone cu
instituții, funcțiuni de tip central, mixt ”public” respectiv zone rezidențiale, de obicei pe parcele
dreptunghiulare-alungite, cu suprafața medie și front la stradă de dimensiuni mici, POT mic-mediu
și CUT mediu, cu reparcelare recomandată/probabilă. (Anexa 7 – Proiectul de cvartal)
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ARTICOLUL 33
Nou

Reglementări generale pentru subzonele ultracentrale Olosig și Orașul

(1) Planul Urbanistic Zonal pentru SZCP-01/20, 01/31, 01/32, 01/01, 01/02 și 01/04 al
Municipiului Oradea stabileşte următoarele reglementări generale la nivelul unităţilor
teritoriale de referinţă, a zonelor și subzonelor funcţionale şi unității funcțional-morfologice
operaționale din cadrul subzonelor ultracentrale Olosig și Orașul Nou:

Descrierea subzonelor propuse SZCP Olosig ultracentral și Orașul Nou ultracentral
Prezenta subzonă, SZCP Olosig ultracentral este formată de-a lungul străzii Republicii, ca
extindere a zonei aferente acesteia este parte a ZCP 01 - Zona Centrală, și poziționată pe malul
de nord al oraşului istoric definit prin limite care coincid cu cu cele ale Ansamblului urban
"Centrul istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
SZCP Orașul Nou ultracentral este formată de-alungul Pieței Unirii, a străzilor Primăriei –
Independenței, Iuliu Maniu – General Traian Moșoiu, pe axa est-vest, respectiv Avram Iancu pe
cea nord-sud, ca extindere a zonei aferente acesteia este parte a ZCP 01 – Zona Centrală pe
malul de sud al orașului istoric definit prin limite care coincid cu cele ale Ansamblului urban
„Centrul istoric Oradea” clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Subzonele se remarcă printr-o structură funcţională complexă şi atractivă, preponderent de
tip central, dar cu prezența semnificativă a zonelor funcționale de instituții publice sau cu caracter
public, respectiv a zonelor funcționale mixte. Subzona se caracterizează prin mixajul între
diversitatea de activităţi de interes general, cu acces public, situate la parter şi locuirea de tip
colectiv situată la nivelurile superioare ale imobilelor multifuncţionale. Alături de acestea sunt
prezente, ocupând imobile monofuncţionale, majoritatea instituţiilor publice şi de interes public
importante ale oraşului.
Țesutul urban e dominat de parcelarul istoric propus spre protecție, excepție făcând
extremitatea nord-vestică a subzonei, cvartalele aflate în vecinătatea malului Crișului Repede.
Acesta e definit de fronturi şi adâncimi variabile, de modul de construcţie urbană de tip închis, cu
imobile situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U, cu
ganguri de acces în curţile interioare. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere,
rezultat al evoluţiei istorice. Totuși subzona se remarcă prin prezența unor tipologii de parcele, mod
de ocupare a terenului specifice definitorii pentru țesutul urban istoric și pentru imaginea urbană,
printre care se numără tipologia compactă a ”palatelor urbane” de Secession, sau cea a
ansamblurilor de clădiri publice compusă din mai multe corpuri declădire mari.
Subzona ultracentrală extinsă prin includerea unor zone limitrofe străzii Republicii, Pieței
Unirii și străzii Avram Iancu în prezent, propune o refuncționalizare și densificare semnificativă
controlată cu păstrarea, protecția și valorificarea tipologiilor istorice menționate mai sus,
concomitent cu restructurarea cvartalelor cu parcelar nevaloros de-a lungul malului Crișului
Repede.
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi
celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”.
(2) Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
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marcate în prezentul PUZ ZCP (a se vedea planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”).
Prin prezentul PUZCP sunt stabilite locaţii concrete pentru obiectivele de utilitate publică şi
servituţile de utilitate publică aferente, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de
Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef), și pe baza celor stabilite prin PUG.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin PUG, și preluate de
prezentul PUZCP:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

extinderea zonei pietonale Republicii pe tronsonul str. Dunărea – str. Gen.
Gh. Magheru (cu asigurarea accesului rutier pentru riverani);
reamenajarea scuarului de la intersecţia str. Szigligeti Ede / str. Ady Endre /
str. Sfântul Apostol Andrei, cu dezvoltarea componentei pietonale;
reamenajarea scuarului de la intersecţia str. Mihai Eminescu / str. Dunărea /
str. Nicolae Iorga / str. Bicazului, cu dezvoltarea componentei pietonale;
realizarea unui parcaj public multietajat, baza Voinţa;
realizarea unui parcaj public în spatele Spitalului (între străzile Dunărea și
Brașovului)
Proiect pentru eficientizarea mobilității urbane: lărgirea tramei stradale pe
strada Plevnei.

Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin prezentul PUZCP,
pe baza unor documentații urbanistice în vigoare ulterioare PUG:
(a)
reabilitarea infrastructurii rutiere (al. Gojdu; str. Spiru Haret; str. Teatrului; str.
Patrioţilor; str. Postăvarului; str. Moscovei; str. G. Coşbuc; str. G. Bariţiu; str.
Aurel
Lazăr; Parcul Traian; str. Ep. Mihai Pavel; str. Jean Calvin; str. Arany
János;
str.
I.L.Caragiale; str. Mihai Eminescu; str. Franz Schubert; str.
Snagovului; str. Dunărea;
str. Samuil Micu Klein; str. Gen. T. Moşoiu si alte străzi adiacente din Municipiul Oradea).
(b)
reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Regele Ferdinand I
(c)
pietonalizare zona Libertății
(d)
pietonalizare strada Aurel Lazăr
(e)
dezvoltarea sistemului de transport public local prin construirea podului peste Crișul
Repede la fostul Centru de calcul (ȋntre str. Plevnei și str. Szigligeti
Ede)implementat, finalizat în 2018
(f)
amenajarea malurilor Crișului Repede
(g)
construire parcare str. Iosif Vulcan – str Libertății.
(h)
pietonalizarea străzii E. M. Chitul
(i)
propunerea spre extindere și reconversie a clădirii Episcopiei Romano-Catolice,
alipită Turnului Primăriei (str. Tudor Vladimirescu nr. 4) în parcare publică
(j)
lărgirea străzii pietonale E. M. Chitul pe segmentul între Piața Regele Ferdinand I și
strada Malului.

(3) Spații publice
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
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proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate
acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării,
organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării de către CMUAT şi de
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Se recomandă organizarea concursurilor de soluţii.
Pieţele / piaţetele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa
maximum două laturi.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor
publice din întregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice și de comunicații se vor introduce în subteran, ca și toate celelalte rețele
edilitare.
(Anexa 4 – Reglementări pentru amenajarea și utilizarea spațiului public)
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ARTICOLUL 34
Orașul Nou

Reglementări generale pentru subzonele centrale Olosig și

(1) Planul Urbanistic Zonal pentru SZCP-01/20, 01/31, 01/32, 01/01, 01/02 și 01/04 al
Municipiului Oradea stabileşte următoarele reglementări generale la nivelul unităţilor
teritoriale de referinţă, a zonelor și subzonelor funcţionale şi unității funcționalmorfologice operaționale din cadrul subzonelor centrale Olosig și Orașul nou:

Descrierea subzonelor propuse SZCP Olosig central și Orașul Nou central
Prezenta subzonă, SZCP Olosig central este formată în afara miezului istoric tansformat
parțial prin procesul de densificare urbană, caracteristică evoluției orașului la turnura secolelor XIXXX., la nord-vest de subzona ultracentrală propusă, este parte a ZCP 01 - Zona Centrală, și
poziționată pe malul de nord al oraşului istoric definit prin limitele care coincid cu cu cele ale
Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu
codul BH-II-a-A-01037. SZCP Orașul Nou central este formată în afara miezului istoric la sudvest, respectiv sud-est de subzona ultracentrală propusă, este parte a ZCP 01 - Zona Centrală, și
poziționată pe malul de sud al oraşului istoric definit prin limitele care coincid cu cu cele ale
Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu
codul BH-II-a-A-01037.
Subzona dispune de o structură funcţională complexă, definită de prezența echilibrată a
locuirii, a funcțiunii mixte, a celui de tip central, dar și prezența locală-izolată a unor instituții publice
sau de interes public.
Structura urbană relevă un grad mediu de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice
fragmentate. În general, țesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric, în mare parte propus
pentru protecție, cu fronturi şi adâncimi variabile, de modul de construcţie urbană de tip închis, cu
imobile situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U, cu
ganguri de acces în curţile interioare. Totuși în câteva dintre cvartalele situate la extremitatea
vestică a subzonei centrale se recomandă restructurarea parcelarului istoric constituit. Subzona se
remarcă prin prezența unor tipologii de parcele, mod de ocupare a terenului specifice definitorii
pentru țesutul urban istoric și pentru imaginea urbană, ca tipologia ”locuirii istorice periurbanerurale” (case pe un parcelar de tip agricol ) , sau cea a locuirii pe un parcelar de tip urban (vilele
urbane de secol XIX-XX).
În subzona centrală se propune o refuncționalizare și densificare prudentă cu păstrarea,
protecția și valorificarea tipologiilor istorice menționate mai sus, concomitent cu restructurarea unor
cvartale cu parcelar nevaloros.
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi
celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”.
(2) Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
marcate în prezentul PUZ ZCP (a se vedea planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”).
Prin prezentul PUZCP sunt stabilite locaţii concrete pentru obiectivele de utilitate publică şi
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servituţile de utilitate publică aferente, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de
Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef) și pe baza celor stabilite prin PUG.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin PUG:
Nu este cazul.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin PUG, și preluate de
prezentul PUZCP:
(a) Proiect pentru eficientizarea mobilității urbane: lărgirea tramei stradale pe strada
Sucevei.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin prezentul PUZCP,
pe baza unor documentații urbanistice în vigoare ulterioare PUG:
Nu este cazul.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin prezentul PUZCP,
pe baza unor documentații urbanistice în vigoare ulterioare PUG:
(a) Proiect pentru eficientizarea mobilității urbane: lărgirea tramei stradale pe strada
Plevnei.
(b) Proiect pentru eficientizarea mobilității urbane: lărgirea tramei stradale pe strada
Sucevei.

(3) Spații publice
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate
acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării,
organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării de către CMUAT şi de
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Se recomandă organizarea concursurilor de soluţii.
Pieţele / piaţetele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa
maximum două laturi.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor
publice din întregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice și de comunicații se vor introduce în subteran, ca și toate celelalte rețele
edilitare.
(Anexa 4 – Reglementări pentru amenajarea și utilizarea spațiului public)
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ARTICOLUL 35
Orașul Nou

Reglementări generale pentru subzonele pericentrale Olosig și

(1) Planul Urbanistic Zonal pentru SZCP-01/20, 01/31, 01/32, 01/01, 01/02 și 01/04 al
Municipiului Oradea stabileşte următoarele reglementări generale la nivelul unităţilor teritoriale de
referinţă, a zonelor și subzonelor funcţionale şi unității funcționale operaționale din cadrul
subzonelor pericentrale Olosig și Orașul Nou:

Descrierea subzonelor propuse SZCP Olosig pericentral și Orașul Nou pericentral
Prezentele subzone, SZCP Olosig pericentral și SZCP Orașul Nou pericentral sunt formate la
marginea orașului istoric, cu rol de articulație în structura spațial-funcțională a orașului și sunt parte
a ZCP 01 - Zona Centrală, poziționate pe malul de nord respectiv pe malul de sud al oraşului
istoric definit prin limitele care coincid cu cu cele ale Ansamblului urban "Centrul istoric
Oradea" clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Subzonele dispun de o structură funcţională complexă, definite de prezența semnificativă a
locuirii (în special prin vecinătatea ansamblului de locuire colectivă Cartierul Dacia-Decebal), dar și
prezența funcțiunii mixte, și prezența locală-izolată a unor instituții publice sau de interes public.
Se remarcă un grad ridicat de fragmentare urbană generată de intervențiile urbanistice
agresive din perioada socialismului din anii 1980. În general, țesutul urban e caracterizat de
parcelarul divers, neomogen, în mare parte nevaloros, cu fronturi şi adâncimi variabile, de modul
de construcţie urbană de tip deschis sau închis, cu imobile situate în aliniament, sau retrase de la
acesta, cu tipologii de diferite forme, cu sau fără curţi interioare, spații neconstruite publice sau cu
caracter public-semipublic. În câteva dintre cvartalele subzonei pericentrale se recomandă
restructurarea parcelarului existent. Subzonele, imaginea subzonelor sunt definite prin prezența
simultană a unor tipologii de parcele, mod de ocupare a terenului din diferite perioade evoluție
urbană, ca cea a orașului istoric sau a urbanismului socialist (ansambluri mari de locuințe
colectivă).
În subzona pericentrală se propune o refuncționalizare și densificare semnificativă cu
păstrarea, protecția și valorificarea tipologiilor istorice menționate mai sus, concomitent cu
restructurarea unor cvartale cu parcelar nevaloros.
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi
celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”.
(2) Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele
marcate în prezentul PUZ ZCP (a se vedea planşa U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de
utilitate publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”).
Prin prezentul PUZCP sunt stabilite locaţii concrete pentru obiectivele de utilitate publică şi
servituţile de utilitate publică aferente, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de
Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef) și pe baza celor stabilite prin PUG.

Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin PUG:
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Nu este cazul.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin PUG, și preluate de
prezentul PUZCP:
Nu este cazul.
Obiective de utilitate publică, măsuri şi recomandări stabilite prin prezentul PUZCP,
pe baza unor documentații urbanistice în vigoare ulterioare PUG:
Nu este cazul.
(3) Spații publice
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de
proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu
caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate
acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării,
organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării de către CMUAT şi de
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Se recomandă organizarea concursurilor de soluţii.
Pieţele / piaţetele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa
maximum două laturi.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor
publice din întregul ansamblu protejat.
Cablurile electrice și de comunicații se vor introduce în subteran, ca și toate celelalte rețele
edilitare.
(Anexa 4 – Reglementări pentru amenajarea și utilizarea spațiului public)
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ZONE CONSTITUITE

C

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE TIP CENTRAL I, II, III, IV

ED

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

Gcc

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
COMPLEXĂ

Is

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE INSTITUȚII I, II, III, IV

Lu

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE LOCUIRE DE TIP URBAN I, II,
III, IV

M

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ MIXTĂ I, II, III, IV

Sp

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE DESTINAȚIE SPECIALĂ

Va

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ VERDE AGREMENT I,II
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C – I/-II/-III/-IV
Unitatea funcțional-morfologică operațională de tip central
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL UNITĂȚII FUNCȚIONALE OPERAȚIONALE

Unitatea funcțional-morfologică operațională de tip central este
specifică ZCP 01 - Zona Centrală, zona centrală a municipiului, suprapusă peste
oraşul istoric, a cărei limite coincid cu cele ale Ansamblului urban "Centrul
istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A01037.
Are o structură funcţională complexă şi atractivă, caracterizată de mixajul
între diversitatea de activităţi de interes general, cu acces public, situate la parter
şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor
multifuncţionale. Alături de acestea sunt prezente, ocupând imobile
monofuncţionale, majoritatea instituţiilor publice şi de interes public importante
ale oraşului. Tesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric, cu fronturi şi
adâncimi variabile, de modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile
situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, „I”, „O”
sau „U”, cu ganguri de acces în curţile interioare. Structura urbană relevă un grad
ridicat de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice.
Dispune de statutul de zonă construită protejată datorită valorilor
urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase
clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare prin PUG în Lista
Monumentelor Istorice, precum și cu valoare arhitectural-urbanistică ridicată.
Se disting patru categorii de unități funcțional-morfologice operaționale, în
funcție de cele două/trei tipologii de parcele, după cum urmează:
(1) C-I: funcțiuni de tip central cu componentă de servicii și comerț, instituții
mai pronunțate, imobile mari (palatele urbane de secol XIX-XX) având un
singur corp de clădire dispus pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată
compactă, dimensiuni și front la stradă medii-mari.
(2) C-II: funcțiuni de tip central având componenta rezidențială mai
importantă, imobile mici pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată,
dimensiuni și front la stradă reduse.
(3) C-III: funcțiuni de tip central cu componentă de instituții mai pronunțate,
imobile mari, compuse din mai multe corpuri de clădire, dispuse pavilionar
pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată, de dimensiuni și front la
stradă mari.
(4) C-IV: funcțiuni de tip central cu componentele de rezidențial-nerezidențial
echilibrate, imobile mici pe parcele de formă alungită, dimensiuni medii și
front la stradă redus.

* Anexa 8 – Lista
imobilelor LMI,
existentă și
propusă.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
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Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUD. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. Se pot interzice anumite intervenţii care nu vizează
întreg imobilul / corpul de clădire: extinderi, mansardări, modificări diverse,
reabilitari - înlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale
etc. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă, se admit doar acele
care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Mansardarea clădirilor
monument istoric, imobile propuse spre clasare, cu valoare deosebită sau cu
valoare ambientală relevantă și/sau modestă nu este acceptabilă în toate
cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din
spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc.).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mesh, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
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anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand.
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore, șantiere pe parcela respectivă).
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ,
ALTE RESTRICȚII

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig și Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig și Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

* Anexa 1 –
Clasificarea
Lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de utilizărilor admise
funcţiuni, se va aplica conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
după categorii de
funcțiuni

La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice, artere de
* Anexa 3 –
atractivitate crescută vor avea funcţiuni de interes pentru public (a se vedea Reglementări
Anexa 3).
pentru firme
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor
amenajarea de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.

existente

comerciale /
necomerciale,
pentru
vitrine

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de funcţiuni:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(a) activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni administrative, funcţiuni de
administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni
de cultură), dispuse la parter şi eventual subsol, respectiv la parter şi eventual
subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de două nivele supraterane.
(b) locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare. Locuinţele vor ocupa
minimum 30% din suprafaţa utilă totală.
In cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor asigura prin amenajare
intimitatea zonei de locuit iar accesului nerezidenţilor pentru spațiile cu altă
destinație se va face cât mai aproape de accesul din spațiul public pe parcelă.
(II) Imobile monofuncţionale
(a) instituţii publice şi de interes pentru public (funcţiuni administrative,
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funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură, funcţiuni de cult, funcţiuni de învăţământ şi
cercetare, funcțiuni de sport, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială).
(b) funcţiuni de turism.
(III) Spaţii publice şi spaţii verzi
În unitățile funcțional-morfologice operaționale C-II nu este admisă categoria de
funcțiuni (II)-(b).
În unitățile funcțional-morfologice operaționale C-I, C-III, C-IV sunt admise toate
categorille de funcțiuni enumerate mai sus.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Conversia funcţională în cazul locuinţelor situate la parterul clădirilor
existente cu condiţia asigurării accesului direct din spaţiul public şi a neafectării
unor faţade valoroase (cf. pct. 3, Utilizări interzise). Eventuale diferenţe de nivel
până la cota parterului pot fi preluate în interior. Admisibilitatea deschiderii unui
acces pe o faţadă nu e garantată, fiind determinată de configuraţia şi arhitectura
clădirii. Pentru activităţi cu acces public limitat (birouri etc.) se admite accesul din
gangul imobilului sau un acces cât mai aproape din spațiu public spre parcelă.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele
condiţii:
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul
parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(b) accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.
Garaje private pe parcelele curente cu următoarele condiţii:
(a) să fie înglobate în corpurile de clădire;
(b) să nu aibă acces direct din spaţiul public, pe mai mult de o lățime de
* Anexa 1 –
vehicul.
Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
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Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără
ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari / ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(c) să implice maximum 5 persoane;
(d) să aibă acces public limitat (ocazional);
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.

Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități
terțiare (depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul colocatarilor. În cazul teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o
distanță de 25m de la fiecare colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare, identificate
ca atare prin studii de fundamentare.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Orice tip de construcţii provizorii, cu excepţia ediculelor parte a amenajării
peisagere a curţilor.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Publicitatea comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se disting patru tipologii de parcele, definitorii pentru cele patru categorii
de unități funcționale operaționale de tip central prezentate la Secțiunea 1: (1) cu
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dimensiune și front la stradă mai mari, având forma dreptunghiulară-pătrată (la
C-III), (2) cu dimensiune și front la stradă medii, având forma dreptunghiularăpătrată (la C-I), (3) cu dimensiuni și front la stradă mai mici (la C-II), respectiv (4)
cu formă alungită, dimensiuni medii și front la stradă redus (la C-IV).
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială
sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban.
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite
Protejate la parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa 12 – Parcelar
istoric și parcelar restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe maxime
stabilite în funcție de cvartal.
In toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între
deţinători.
La parcelele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea pe ambele
fronturi de stradă, conform regulilor stabilite diferențiat pe fiecare stradă.

* Anexa 12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care la limita între
două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală. Excepție fac aliniamentele istoric
constituite, martori ai evoluției urbane a municipiului Oradea.
De asemenea, prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie
o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se
vor reglementa prin PUD-uri ce vor avea la bază un studiu istoric dezvoltat pe o
suprafaţă relevantă.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată și de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare
prin studiul istoric.
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul la
stradă continuu, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de la frontul de
stradă să creeze un calcan. Limita edificabilului se calculează diferențiat în
funcție de adâncimea parcelei, astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
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latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul
stradal la adâncimea permisă.
Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia din laturi, după tipologia
tradiţională în formă de „L”, cu condiţia ca pe parcela învecinată să existe de
asemenea un calcan, doar dacă acel calcan nu este a unei clădiri parazitare. In
situaţiile în care lăţimea frontului la stradă şi contextul o permit, se pot aplica şi
alte tipologii („U”, „C”, „O” etc. Tipologia „T” nu este admisă, cu excepția
parcelelor foarte mari din categoria C-III. La parcele din C-IV se permite
amplasarea de corpuri de clădire noi, paralel cu cel de la corpul de clădire de pe
frontul de stradă pe toată lățimea parcelei, și acestea vor avea pe lateral calcane,
care, în cazul unor calcane existente pe parcelele învecinate lateral, se vor lipi de
acestea. Suplimentar, cumulat vor fi satisfăcute următoarele condiții:(1) distanța
minimă dintre cele două rânduri de clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea
până la cornișă a corpului de clădire mai înalt, (2) distanța minimă dintre cele
două rânduri de clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea până la cornișă a
corpului nou de clădire.
Prin excepţie, în situaţia în care e necesară conservarea unei deschideri
existente în frontul stradal, pe acea latură se va asigura o retragere de minimum
4,5 m, pe o adâncime de maximum 15 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
conformate conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict
în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o
retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de
lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m
şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit
sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora (sunt admise configuraţii în retrageri
transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).
Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu Volumetric de
Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor clădirilor de pe
parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
În unitățile funcțional-morfologice operaționale C-I și C-II nu este admisă
amplasarea de noi corpuri de clădire în spatele celui existent de pe frontul de
stradă, acesta constituind singurul corp de clădire pe parcelă.
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8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru clădirile noi se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de
acces la garaje, conform normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
* Anexa 2 –

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament, cu aplicarea unei diminuări cu 50% parcaje
pentru toate tipurile de activităţi admise. Subzonele ultracentrale sunt exceptate
de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise.
Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul
de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei
funcţiuni în parte. Suma finală se rotunjeşte în sus.
Parcarea autovehiculelor se va face numai în garaje amenajate în cadrul
corpurilor de clădire existente sau propuse în cadrul unui proces de restructurare.
Staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor este admisă în condiţiile
Secţiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr.15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
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indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul supraetajării unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care se
află între două imobile cu o valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime
se va regăsi în intervalul de maxim 1 m în sus sau în jos față de linia înălțimii la
cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.

b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de * Anexa 11 –
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane Desfășurate
din zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea stradale
înălțimii minime și de referință).
c. Raportul extindere-existent
* Anexa 13 –
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă
Raport extinderela înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă, existent
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr.13 Raportul extindere-existent).
Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. * Anexa 6 –
Glosar de
32) şi peisajului urban (a se vedea Anexa 6 – Glosar de termeni), aşa cum a fost termeni
el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32)
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
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mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. * Anexa 11 –
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele Desfășurate
stradale
construcţiei.
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de minim 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max.70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
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brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990,
se stabilesc următoarele reglementări:
(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor
avea la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii
subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau
cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale
tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.
* Anexa 3 –
Reglementări

Transformarea clădirilor cu specific rezidenţial, cu aspect unitar şi valoros pentru firme
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din punct de vedere arhitectural sau istoric (cf. clasificării PUZCP), în funcţiuni comerciale /
necomerciale,
comerciale, servicii prin deschiderea de goluri noi, prin transformarea ferestrelor
vitrine
în uşi de acces exterior care modifică specificul faţadelor.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
* Anexa 11 –

În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor Desfășurate
stradale
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 –
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurare corpului de imobil existent valoros/istoric.
Transformarea clădirilor cu specific rezidenţial, cu aspect unitar şi valoros
din punct de vedere arhitectural sau istoric (cf. clasificării PUZCP), în funcţiuni
comerciale, servicii prin deschiderea de goluri noi, prin transformarea ferestrelor
în uşi de acces exterior care modifică specificul faţadelor.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
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Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având
o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
C-I: POT maxim = 70%
C-II: POT maxim = 60%
C-III: POT maxim = 50%
C-IV: POT maxim = 50%
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Pentru parcelele de colţ:
C-I: POT maxim = 75%
C-II: POT maxim = 65%
C-III: POT maxim = 55%
C-IV: POT maxim = 55%
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective
supraterane cu acces public, în care cel puțin 40% din suprafața
construită desfășurată supraterană este destinată acestora:
C-I: POT maxim = 85%
C-II: POT maxim = 75%
C-III: POT maxim = 65%
C-IV: POT maxim = 65%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau
al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
La C-I și C-II din zona ultracentrală și centrală, pentru parcele de dimensiuni
mici, foarte mici, în situația unor programe de arhitectură cu caracter public cu
necesar de suprafețe funcționale mari, se permite POT maxim = 80% (85% la
parcele de colț) la C-I și POT maxim = 70% (75% la parcele de colț) la C-II cu
următoarele condiții:
(1) tipologia istorică inițială are planimetria L, U, I, sau o formă care permite
completarea pe latura deschisă.
(2) pe latura vizată pe parcela învecinată se regăsește un corp de clădire cu
calcan, de care se poate lipi corpul de clădire propus.
(3) dimensiunile curții interioare, rezultate în urma extinderii pe orizontală printrun corp nou vor fi mai mari decât jumătatea înălțimii la cornișă aferente corpului
de clădire cel mai înalt de pe parcela vizată respectiv cea învecinată.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
C-I: CUT maxim = 2,8
C-II, C-III: CUT maxim = 1,8
C-IV: CUT maxim = 2,6
Pentru parcelele de colţ:
C-I: CUT maxim = 3,0
C-II, C-III: CUT maxim = 2,2
C-IV: CUT maxim = 2,8
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective
supraterane cu acces public (dar care de ex. au și o componentă
de birouri), în care cel puțin 40% din suprafața construită
desfășurată supraterană este destinată acestora (suprafețelor de
garaj):
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C-I: CUT maxim = 3,2
C-II, C-III: CUT maxim = 2,4
C-IV: CUT maxim = 3,0
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥
1,40 m).
Prin excepţie, mansardarea clădirilor existente la data intrării în vigoare a
prezentului Regulament se poate realiza chiar dacă prin acest fapt se depăşeşte
CUT maxim reglementat, cu următoarele condiţii:
(a) mansardarea să fie admisibilă în sensul prezentului regulament;
* Anexa 11 –
(b) în cazul imobilelor ce includ locuirea, spaţiile din mansardă vor fi, la rândul lor, Desfășurate
stradale
exclusiv spaţii de locuit;
(c) mansardarea să se realizeze în geometria / volumetria acoperişului existent.
La parcele de dimensiuni mici, foarte mici, dacă nu se poate atinge regimul
de înălțime de referință, maxim, propus în desfășurate, se permit următoarele
valori CUT maxim:
C-I: CUT maxim = 3,1
C-II: CUT maxim = 2,7
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ED
Unitatea funcțional-morfologică operațională de echipare
edilitară

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL UNITĂȚII FUNCȚIONAL-MORFOLOGICE OPERAȚIONALE

Zona include elementele nodale ale infrastructurii edilitare – staţii de
transformare, teritoriul captării de apă, staţii de pompare şi rezervoare ale sistemului
de alimentare cu apă, teritoriul staţiei de epurare, staţii de reglare gaz etc.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru intervenţii importante vizând reorganizarea, retehnologizarea,
adăugarea de noi clădiri / corpuri de clădire sau instalaţii tehnologice se vor elabora
în prealabil PUD. Pentru extinderea acestor zone în teritoriile învecinate se vor
elabora PUZ.
PUD / PUZ vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului
Regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică,
utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor,
posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului etc, ca şi reglementările /
normele privind protecţia faţă de riscurile tehnologice sau protecţia sanitară.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat și marcat grafic în cadrul
prezentului Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICȚII

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se
află în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig și Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se
află în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig și Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
1. UTILIZĂRI ADMISE

Activităţi tehnologice specifice profilului fiecărei zone
Activităţi conexe - administrative, sociale etc.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Dezvoltarea activităţilor de bază prin adăugarea de noi corpuri de clădire,
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echipamente sau instalaţii tehnologice cu condiţia ca aceasta să nu implice
restricţionarea folosirii terenurilor învecinate respectiv reducerea spațiului public prin
extinderea zonelor de protecţie faţă de riscuri tehnologice sau sanitară.
Activităţi complementare, cu condiţia ca acestea să fie direct asociate
activităţii de bază.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Depozitare de deşeuri tehnologice etc în afara spaţiilor special amenajate
conform normelor de protecţia mediului în vigoare.
Garaje în clădiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe
spaţiul public.
Constructii provizorii de orice natură.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de
orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Acestea se pot executa, daca particularitățile amplasamentului o impun, cu
acordul proprietarilor direct afectați.
SECŢIUNEA 3.
CLĂDIRILOR

CONDIŢII

DE AMPLASARE,

ECHIPARE

ŞI

CONFIGURARE A

Având în vedere diversitatea şi specificitatea diferitelor clădiri / ansambluri,
în general elemente excepţionale în ţesutul urban, condiţiile de amplasare, echipare
şi configurare ale acestora se vor stabili prin PUD, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se conservă de regulă structura parcelară existentă.
Nu se acceptă extinderea incintelor prin înglobarea unor parcele învecinate.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul
PUZCP prevede realinierea.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată și de contextul generat de
cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi
respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se
aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
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luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul
istoric.
Clădirile se vor dezvolta cu frontul continuu la stradă/piață urbană, până la
limita edificabilului, fără ca acest corp de la frontul de stradă să creeze un calcan
nou.
Limita edificabilului se calculează diferențiat în funcție de adâncimea parcelei,
astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim 40
m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră latura
opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se măsoară de la
frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o formă neregulată,
edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul stradal la adâncimea
permisă.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

In cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă / în aceeaşi incintă a două sau mai
multe corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o distanţă minimă
egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,5 m.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de
circulaţie de rang inferior.
În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara
circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care
aşteaptă intrarea.
In cazul în care pe parcele învecinate e prezentă funcţiunea de locuire de
orice tip, sau o altă fucţiune ce necesită un grad ridicat de protecţie faţă de factori
poluanţi - educaţie, sănătate etc. - se va evita amplasarea circulaţiilor interne
adiacent limitelor de proprietate. Când acest lucru nu este posibil, circulaţiile se vor
retrage de la limita parcelelor învecinate cu minimum 3 m şi se va realiza o perdea
verde de protecţie.
Accesul la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora - după caz.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament. Subzonele ultracentrale sunt exceptate parcaje
de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise.
Pentru staţionarea autovehiculelor personalului se vor organiza de regulă
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parcaje la sol pe terenul unităţilor de gospodărire comunală. Alternativ, se pot
realiza spaţii subterane dedicate parcării, înglobate în clădiri.
Mijloacele de transport, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor
staţiona exclusiv în afara spaţiului public, în interiorul incintelor.
Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcaţie faţă de UTR
cu destinaţia de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage faţă
de acestea cu minimum 5 m. (conform prevederi OMS 119 / 2014)
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

a. Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală
(maximă) nu va depăşi 25 m. Regimul de înălţime nu va depăşi (1-2S/D)+P+4+R.
b. Inălțimea minimă: nu este cazul.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32)
aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului.
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la
reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau
în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor / parcelelor.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice,
CATV etc) pe spaţiul public.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public a
clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a ţevilor,
contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele exterioare
mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu acces public/
semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în
împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor / parcelelor. În
măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va face mascat. În
toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
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Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de
salubritate, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaţiile verzi organizate pe solul natural
vor ocupa minimum 20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie
(joasă, medie şi înaltă).
Spre stradă / spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente
(grădina de faţadă), minim 50% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea
maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un
sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei.
Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate
de garduri vii.
In situaţiile în care considerente legate de securitate, reducerea nivelului de
poluare (inclusiv vizuală) etc o impun, împrejmuirile spre spaţiul public vor fi de tip
opac.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor
fi de tip opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta
spaţiul public.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT Maxim = 60%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT Maxim = 1,2
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
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Unitatea funcțional-morfologică operațională de gospodărire comunală complexă
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Unitatea funcțională operațională de tip gospodărire comunală
complexă din ZCP 01 - Zona Centrală, adăpostește parcaje publice (garaje
publice) și piețe agroalimentare. Zona centrală a municipiului este
suprapusă peste oraşul istoric, a cărei limite coincid cu cele ale
Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor
Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Are o structură funcţională definită de prezența de imobile
monofuncţionale, de gospodărire comunală, și anume parcaj public și piață
agroalimentară. Zonele dedicate parcajelor publice și piețelor agroalimentare se
identifică în structura urbană prin organizarea specifică.
Această unitate funcțională operațională chiar dacă nu dispune de
imobile-clădiri cu valoare arhitectural-urbanistică istorică, se află în zona
construită protejată datorită poziționării sale în țesutul urban istoric
constituit, în proximitatea unor clădiri monument istoric clasate sau
propuse spre clasare prin PUG în Lista Monumentelor Istorice, sau cu
valoare arhitectural-urbanistică ridicată.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Având în vedere starea actuală a acestor zone, programe de reabilitare
/ restructurare apar ca necesare. Temele tratate la programele de
reabilitare/restructurare respectiv la amenajarea unor astfel de zone, trebuie să
vizeze:
(a) optimizarea acceselor;
(b) reorganizarea incintelor;
(c) restructurarea, reabilitarea clădirilor;
(d) ameliorarea condiţiilor de mediu;
(e) protecţia vecinătăţilor;
(f) organizarea / reabilitarea spaţiilor publice adiacente.
Intervenţiile importante vizând extinderea, restructurarea integrală sau
parţială a clădirilor existente, adăugarea de noi clădiri / corpuri de clădire, vor fi
în mod obligatoriu parte a programelor de reabilitare / respectare şi vor fi
reglementate prin PUD.
PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului
regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi servituţile de utilitate publică,
utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor,
Regulament Local de Urbanism

71

posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului etc.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat și marcat grafic în
cadrul prezentului Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau
PUD.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament.
Reglementări diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor
faţă de aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale
parcelei, înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe
baza temei de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a
Monumentelor Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD,
autorizarea lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza
prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUD. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă,
se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Se pot
interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire:
extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre,
deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor
monument istoric sau cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate
cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din
spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
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Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mesh, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand.
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore, șantiere pe parcela respectivă).

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ,
ALTE RESTRICTII

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig și Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig și Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
1. UTILIZĂRI ADMISE

Activităţi de garare, întreţinere, revizie, reparaţii a mijloacelor de
transport.
Activităţi conexe - administrative, sociale etc.
Cele două tipuri de activități admise vor avea corpuri de clădire separate,
sau cel puțin în aripi de clădire distincte.
Comerț specific, în conformitate cu Regulamentul de organizare și
funcționare al piețelor (S.C. Administrația domeniului public S.A.).
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, completate,
reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesitățile actuale.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Activități complementare, cu condiția să fie direct legate de funcțiunea de
bază: administrație, alimentație publică, servicii, depozitare etc.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
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Depozitare de deşeuri tehnologice etc. în afara spaţiilor special
amenajate conform normelor de protecţia mediului în vigoare.
Garaje în clădiri provizorii.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe
spaţiul public.
Construcții provizorii de orice natură.
Orice tip de construcţii provizorii, cu excepţia ediculelor parte a amenajării
peisagere a curţilor.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare, identificate
ca atare prin studiile de fundamentare aferente PUD.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Nu se admite amplasarea de parcaje publice pe parcele de colț.
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric definitoriu
(unificare sau divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o
situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban.
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite Protejate
la parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa 12 – Parcelar istoric și
parcelar restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe maxime stabilite
în funcție de cvartal.
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între
deţinători.
La parcele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă. stradă.

Anexa nr.12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa in aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care la limita între
două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală.
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Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate
locală, se va conserva acest mod de construire. Asemenea situaţii vor fi
reglementate prin PUD-uri ce vor avea la bază un studiu istoric dezvoltat pe o
suprafaţă relevantă. Amplasarea corpului/aripii de clădire având garajul public nu
se va amplasa la stradă.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare
prin studiul istoric.
Clădirile se vor dezvolta cu frontul continuu la stradă/piață urbană, până la limita
edificabilului, fără ca acest corp de la frontul de stradă să creeze un calcan nou.
Limita edificabilului se calculează diferențiat în funcție de adâncimea parcelei,
astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul
stradal la adâncimea permisă.
Se admite dezvoltarea clădirilor în adâncime de-a lungul uneia din laturi,
după tipologia tradiţională în formă de «L», cu condiţia ca pe parcela învecinată
să existe de asemenea un calcan. In situaţiile în care lăţimea frontului la stradă
şi contextul (prezența calacanelor) o permit, se pot aplica şi alte tipologii (« U »,
« C », « T », « O » etc.)
Prin excepţie, în situaţia în care e necesară conservarea unei deschideri
existente în frontul stradal, pe acea latură se va asigura o retragere de minimum
4,5 m, pe o adâncime de maximum 15 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
conformate conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict
în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o
retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de
lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m
şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit
sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
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7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

In cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, precum și a coexistenţei pe aceeaşi parcelă a
două sau mai multe corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o
distanţă minimă egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai
puţin de 4,5 m. Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu
Volumetric de Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor
clădirilor de pe parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
In cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de
circulaţie de rang inferior.
Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate:
pentru personal şi tehnologice.
În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în
afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor
care aşteaptă intrarea.
În cazul în care pe parcele învecinate e prezentă funcţiunea de locuire de
orice tip, sau o altă funcţiune ce necesită un grad ridicat de protecţie faţă de
factori poluanţi - educaţie, sănătate etc - se va evita amplasarea circulaţiilor
interne adiacent limitelor de proprietate. Când acest lucru nu este posibil,
circulaţiile se vor retrage de la limita parcelelor învecinate cu minimum 3 m şi se
va realiza o perdea verde de protecţie.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Garajul public va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul * Anexa 2 –
Necesarul de
regulament și pe baza temei de proiectare elaborate pe baza prezentului parcaje
Regulament, conform legii.
Pentru staţionarea autovehiculelor personalului se vor organiza de regulă
parcaje în cadrul unităţilor de garajelor publice ce urmează să fie amenajate.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
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mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului
de stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
* Anexa 11 –
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă Desfășurate
stradale
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul unei supraetajări sau în cazul unui imobil nou construit care se află între
două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime se va
regăsi în intervalul de maxim 1 m în sus sau în jos față de linia înălțimii la cornișă
corespunzătoare celor 2 imobile învecinate.
b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane
din zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 13 –
Raportul
c. Raportul extindere-existent
extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă
la înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).

Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).

Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
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programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele
superioare). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor
istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele * Anexa 11 –
Desfășurate
construcţiei.
stradale
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
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considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile
unor faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max. 70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
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acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
* Anexa 11 –
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
Desfășurate
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 – stradale
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea / restaurare
corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului
urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
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Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Spre stradă / spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente (grădina
de faţadă), minim 50% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a
bunurilor sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă
aparentă sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte
superioară, realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va
permite vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi
una contemporană.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de
tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă
aparentă sau tencuită.f
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta
spaţiul public.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 60%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
6. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2,4
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire,
calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
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Is-I/-II/-III/-IV
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Unitatea funcțional-morfologică operațională de instituții
publice sau cu caracter public
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Unitatea funcțional-morfologică operațională de tip instituții publice
sau cu caracter public se regăsește în mod uzual în ZCP 01 - Zona Centrală,
zona centrală a municipiului, suprapusă peste oraşul istoric, a cărei limite
coincid cu cele ale Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în
Lista Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Are o structură funcţională definită de prezența de imobile
monofuncţionale, majoritatea instituţiilor publice şi de interes public importante
ale oraşului. Tesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric, cu fronturi şi
adâncimi variabile, de modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile
situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, „I”, „O”
sau „U”, sau atipice, cu mai multe corpuri de clădire organizate independentpavilionar, având de obicei ganguri de acces în curţile interioare. Structura
urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice.
Dispune de statutul de zonă construită protejată datorită valorilor
urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. În cadrul ei se află numeroase
clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare prin PUG în Lista
Monumentelor Istorice, precum și cu valoare arhitectural-urbanistică ridicată.
Se disting patru categorii de unități funcțional-morfologice operaționale de
instituții, în funcție de tipologiile complexe prezente (coraborate parcelarul, modul
de ocupare a terenului și poziția în țesutul urban istoric), după cum urmează:
(1) Is-I: funcțiuni de instituții publice sau cu caracter public în imobile mari
(palatele urbane de secol XIX-XX) pe parcele cu formă dreptunghiularăpătrată, de dimensiuni și front la stradă mari, poziționate de obicei
ultracentral și caracterizate de indicii de construire medii-mari.
(2) Is-II: funcțiuni de instituții publice sau cu caracter public în imobile mai
mici pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată, de dimensiuni și front la
stradă reduse, și caracterizate de indicii de construire mari.
(3) Is-III: funcțiuni de instituții publice sau cu caracter public în mai multe
imobile dispuse pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată sau
neregulată, de dimensiuni și front la stradă foarte mari, caracterizate de
indicii de construire medii-mici.
(4) Is-IV: funcțiuni de de instituții publice sau cu caracter public, cu imobile
mici-medii pe parcele de formă alungită, dimensiuni medii și front la
stradă redus.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
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diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUD. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă,
se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Se pot
interzic anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire:
extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre,
deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Nu se admit intervențiile de
supraetajare care nu vizează corpul întreg al imobilului de la stradă.
Mansardarea clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este
acceptabilă în toate cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei,
de vizibilitatea din spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mesh, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand (Anexa 3).
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Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore, șantiere pe parcela respectivă).

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE
ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale/centrale/pericentrale Olosig.
* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii după categorii de
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice și segmente de
stradă cu atractivitate crescută vor avea funcţiuni de interes pentru public.
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru
amenajarea de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de funcţiuni:
(I) Imobile monofuncţionale
(a) instituţii publice şi de interes pentru public (funcţiuni administrative,
funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură, funcţiuni de cult, funcţiuni de învăţămînt şi
cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială).
(b) funcţiuni de turism.
(II) Spaţii publice şi spaţi verzi.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc.)
cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele
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condiţii:
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul
parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(b) accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.
Garaje private pe parcelele curente cu următoarele condiţii:
(a) să fie înglobate în corpurile de clădire;
(b) să nu aibă acces direct din spaţiul public, pe mai mult de o lățime de
vehicul.
Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.

* Anexa 2 –
Necesarul de
parcaje

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare, identificate
ca atare prin studiile de fundamentare.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Orice tip de construcţii provizorii, cu excepţia ediculelor parte a amenajării
peisagere a curţilor.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Publicitatea comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
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4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se disting patru tipologii de parcele, definitorii pentru cele patru categorii
de unități funcțional-morfologice operaționale de tip central prezentate la
Secțiunea 1: (1) cu dimensiune și front la stradă mari, având forma
dreptunghiulară-pătrată, (2) cu dimensiuni și front la stradă mai mici, având forma
dreptunghiulară-pătrată, (3) cu dimensiuni și front la stradă mari-foarte mari,
forma dreptunghiulară-pătrată sau neregulată, respectiv (4) de formă alungită,
dimensiuni medii și front la stradă redus.
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială
sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban.
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite
Protejate la parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa 12 – Parcelar
istoric și parcelar restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe maxime
stabilite în funcție de cvartal.
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători.
La parcele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.

* Anexa 12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care la limita între
două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală. Excepție fac aliniamentele istoric
constituite, martori ai evoluției urbane a municipiului Oradea.
De asemenea, prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie
o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se
vor reglementa prin PUD-uri ce vor avea la bază un studiu istoric dezvoltat pe o
suprafaţă relevantă.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată și de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare
prin studiul istoric aferent PUD.
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de
la frontul de stradă să creeze un calcan nou.
Limita edificabilului se calculează diferențiat în funcție de adâncimea parcelei,
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astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul
stradal la adâncimea permisă. Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul
uneia din laturi, după tipologia tradiţională în formă de «L», cu condiţia ca pe
parcela învecinată să existe de asemenea un calcan. In situaţiile în care lăţimea
frontului la stradă şi contextul o permit, se pot aplica şi alte tipologii (« U », « C »,
« T », « O » sau cu mai multe corpuri de clădire distincte într-o compoziție liberăpavilionară. La parcele din Is-IV se permite amplasarea de corpuri de clădire noi,
pe o adâncime de max.10 m, paralel cu cel de la corpul de clădire de pe frontul
de stradă pe toată lățimea parcelei, și acestea vor avea lateral calcane, care, în
cazul unor calcane existente pe parcelele învecinate lateral, se vor lipi de
acestea. Suplimentar, cumulat vor fi satisfăcute următoarele condiții:(1) distanța
minimă dintre cele două rânduri de clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea
până la cornișă a corpului de clădire mai înalt, (2) distanța minimă dintre cele
două rânduri de clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea până la cornișă a
corpului nou de clădire. Dispunerea funcțională în această compoziție.
Prin excepţie, în situaţia în care e necesară conservarea unei deschideri
existente în frontul stradal, pe acea latură se va asigura o retragere de minimum
4,5 m, pe o adâncime de maximum 15 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
conformate conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict
în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o
retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de
lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m
şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit
sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora, (sunt admise configuraţii în
retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei
menţionate). Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu
Volumetric de Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor
clădirilor de pe parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
Regulament Local de Urbanism

88

În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
În unitățile funcțional-morfologice operaționale Is-II nu este admisă
amplasarea de noi corpuri de clădire în spatele celui existent de pe frontul de
stradă, în cazul în care adâncimea parcelei este mai mică de 30 de m.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru clădirile noi se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de
acces la garaje, conform normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament, cu aplicarea unei diminuări cu 50% parcaje
pentru toate tipurile de activităţi admise. Subzonele ultracentrale sunt exceptate
de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise.
Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul
de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei
funcţiuni în parte. Suma finală se rotunjeşte în sus.
Parcarea autovehiculelor se va face numai în garaje amenajate în cadrul
corpurilor de clădire existente sau propuse în cadrul unui proces de restructurare
și cu respectarea valorilor de suprafață verde prevăzute prin prezentul
Regulament.
Staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor este admisă în condiţiile
Secţiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în

Regulament Local de Urbanism

89

context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la * Anexa 11 –
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă Desfășurate
stradale
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care
se află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii
maxime se va regăsi în intervalul de maxim 1m în sus sau în jos față de linia
înălțimii la cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.
b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane
din zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 13 –
c. Raportul extindere-existent
Raportul
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă la extindere-existent
înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).

Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
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programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele * Anexa 11 –
Desfășurate
construcţiei.
stradale

Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
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Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max.70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990,
se stabilesc următoarele reglementări:
(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor
avea la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii
subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau
cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale
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tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
* Anexa 11 –
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care Desfășurate
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale stradale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 –
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea / restaurare
corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
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exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă
aparentă sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte
superioară, realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va
permite vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi
una contemporană.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de
tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă
aparentă sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
Is-I: POT maxim = 70%
Is-II: POT maxim = 60%
Is-III: POT maxim = 50%,
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excepție fâcând parcela Teatrului, unde se păstrează POT existent.
Is-IV: POT maxim = 50%
Pentru parcelele de colţ:
Is-I: POT maxim = 75%
Is-II: POT maxim = 65%
Is-III: POT maxim = 55%
Is-IV: POT maxim = 60%
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public (dar care de ex. au și o componentă de birouri), în care cel puțin
40% din suprafața construită desfășurată supraterană este destinată acestora
(suprafețelor de garaj):
Is-I: POT maxim = 85% / Is-II: POT maxim = 75%/ Is-III: POT maxim =
65%,
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
La Is-I și Is-II din zona ultracentrală și centrală, pentru parcele de dimensiuni
mici, foarte mici, în situația unor programe de arhitectură cu caracter public cu
necesar de suprafețe funcționale mari, se permite POT maxim = 80% (85% la
parcele de colț) la Is-I și POT maxim = 70% (75% la parcele de colț) la Is-II cu
următoarele condiții:
(1) tipologia istorică inițială are planimetria L, U, I, sau o formă care permite
completarea pe latura deschisă.
(2) pe latura vizată pe parcela învecinată se regăsește un corp de clădire cu
calcan, de care se poate lipi corpul de clădire propus.
(3) dimensiunile curții interioare, rezultate în urma extinderii pe orizontală printrun corp nou vor fi mai mari decât jumătatea înălțimii la cornișă aferente corpului
de clădire cel mai înalt de pe parcela vizată respectiv cea învecinată.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
Is-I: CUT maxim= 2,4
Is-II: CUT maxim= 1,8
Is-III: CUT maxim = 1,4 ,
excepție fâcând parcela Teatrului, unde se păstrează CUT existent.
Is-IV: CUT maxim = 1,4
Pentru parcelele de colţ:
Is-I: CUT maxim = 2,8
Is-II: CUT maxim= 2,2
Is-III: CUT maxim = 1,8
Is-IV: CUT maxim = 2,0
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Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public (dar care de ex. au și o componentă de birouri), în care cel puțin
40% din suprafața construită desfășurată supraterană este destinată acestora
(suprafețelor de garaj):
Is-I,Is-II: CUT maxim = 3,2 / Is-II: CUT maxim= 2,6 / Is-III: CUT maxim =
2,2
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥
1,40 m).
Prin excepţie, mansardarea clădirilor existente la data intrării în vigoare a
prezentului Regulament se poate realiza chiar dacă prin acest fapt se depăşeşte
CUT maxim reglementat, cu următoarele condiţii:
(a) mansardarea să fie admisibilă în sensul prezentului regulament;
(b) în cazul imobilelor ce includ locuirea, spaţiile din mansardă vor fi, la rândul lor,
exclusiv spaţii de locuit;
(c) mansardarea să se realizeze în geometria / volumetria acoperişului existent.
La parcele de dimensiuni mici, foarte mici, dacă nu se poate atinge regimul
de înălțime de referință, maxim, propus în desfășurate, se permit următoarele
valori CUT maxim:
Is-I: CUT maxim = 3,1
Is-II: CUT maxim = 2,7
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Lu- I/- II/-IV
Unitatea funcțional-morfologică operațională de locuire de
tip urban
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Unitatea funcțional-morfologică operațională de locuire de tip urban
se regăsește în ZCP 01 - Zona Centrală, zona centrală a municipiului,
suprapusă peste oraşul istoric, a cărei limite coincid cu cele ale
Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor
Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Structură funcţională este definită de locuirea de tip colectiv. Țesutul
urban e caracterizat de parcelarul istoric, cu fronturi şi adâncimi variabile, de
modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament,
aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U, cu ganguri de
acces în curţile interioare. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere,
rezultat al evoluţiei istorice.
Dispune de statutul de zonă construită protejată datorită valorilor
urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase
clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare prin PUG în Lista
Monumentelor Istorice (Anexa 8), precum și cu valoare arhitectural-urbanistică
ridicată.
Se disting patru categorii de unități funcțional-morfologice operaționale, în
funcție de cele două tipologii de parcele, după cum urmează:
(1) L-I: funcțiune de locuire pe parcele cu formă dreptunghiularăpătrată sau neregulată, de dimensiuni și front la stradă mici-medii,
POT mediu-mic.
(2) L-II: funcțiune de locuire pe parcele cu formă ușor alungită,
dreptunghiulară sau neregulată, de dimensiuni și front la stradă
mici-medii, POT foarte mic.
(3) L-III: nu este cazul.
(4) L-IV: funcțiuni de locuire, imobile mici pe parcele de formă
alungită, dimensiuni medii și front la stradă redus.

* Anexa 8 – Lista
imobilelor LMI,
existentă și
propusă

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei de
proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
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Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUD. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă,
se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Se pot
interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire:
extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre,
deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Nu se admit intervențiile de
supraetajare care nu vizează corpul întreg
de la stradă al imobilului.
Mansardarea clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este
acceptabilă în toate cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei,
de vizibilitatea din spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mesh, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand.
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore, șantiere pe parcela respectivă).

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICTII
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Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul Nou.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
* Anexa 1 –

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii Clasificarea
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
utilizărilor admise
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru amenajarea
de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.

după categorii de
funcțiuni

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de funcţiuni:
Imobile monofuncţionale
(a) locuințe individuale/semicolective/colective.
Spaţii publice şi spaţi verzi.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără
ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(c) să implice maximum 5 persoane;
(d) să aibă acces public limitat (ocazional);
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.

* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
după categorii de
funcțiuni

Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
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(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare, identificate
ca atare prin studii de fundamentare.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Orice tip de construcţii provizorii, cu excepţia ediculelor parte a amenajării
peisagere a curţilor.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Publicitatea comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se disting trei tipologii de parcele, definitorii pentru cele patru categorii de
unități funcțional-morfologice operaționale de locuire definite la Secțiunea 1.: (1)
cu dimensiuni și front la stradă mai mici-medii, având forma dreptunghiularăpătrată sau neregulată, (2) cu dimensiuni medii-mari și front la stradă mici, cu
forma alungită, dreptunghiulară sau neregulată respectiv (3) parcele de formă
alungită, dimensiuni medii și front la stradă redus.
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric definitoriu * Anexa 12 –
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(unificare sau divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o Parcelar istoric și
parcelar
situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban.
restructurabil
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite
Protejate la parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa nr. 12 –
Parcelar istoric și parcelar restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe
maxime stabilite în funcție de cvartal.
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători.
La parcelele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa in aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care la limita între
două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală.
Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate
locală, se va conserva acest mod de construire. Asemenea situaţii vor fi
reglementate prin PUD-uri ce vor avea la bază un studiu istoric dezvoltat pe o
suprafaţă relevantă.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare
prin studiul istoric.
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de
la frontul de stradă să creeze un calcan nou.
Limita edificabilului se calculează diferențiat în funcție de adâncimea parcelei,
astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul stradal
la adâncimea permisă. Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia
din laturi, după tipologia tradiţională în formă de «L», cu condiţia ca pe parcela
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învecinată să existe de asemenea un calcan. In situaţiile în care lăţimea frontului
la stradă şi contextul o permit, se pot aplica şi alte tipologii (« U », « C », « O »
etc. Tipologia „T” nu este admisă.
La parcele din L-IV se permite amplasarea de corpuri de clădire noi,
paralel cu cel de la corpul de clădire de pe frontul de stradă pe toată lățimea
parcelei, și acestea vor avea lateral calcane, care, în cazul unor calcane
existente pe parcelele învecinate lateral, se vor lipi de acestea. Suplimentar,
cumulat vor fi satisfăcute următoarele condiții: (1) distanța minimă dintre cele
două rânduri de clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea până la cornișă a
corpului de clădire mai înalt, (2) distanța minimă dintre cele două rânduri de
clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea până la cornișă a corpului nou de
clădire.
Prin excepţie, în situaţia în care e necesară conservarea unei deschideri
existente în frontul stradal, pe acea latură se va asigura o retragere de minimum
4,5 m, pe o adâncime de maximum 15 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
conformate conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict
în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o
retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m. În plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de
lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m
şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit
sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora (sunt admise configuraţii în retrageri
transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).
Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu Volumetric de
Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor clădirilor de pe
parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
În unitățile funcționale operaționale L-I nu este admisă amplasarea de noi
corpuri de clădire în spatele celui existent de pe frontul de stradă, acesta
rămânând singurul corp de clădire pe parcelă.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
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posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru clădirile noi se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de
acces la garaje, conform normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament, cu aplicarea unei reduceri de 50%. parcaje
Subzonele ultracentrale sunt exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de
parcare pentru toate utilizările admise. Suma finală se rotunjeşte în sus.
Parcarea autovehiculelor se va face numai în garaje amenajate în cadrul
corpurilor de clădire existente sau propuse în cadrul unui proces de restructurare
și cu respectarea valorilor de suprafață verde prevăzute prin prezentul
Regulament.
Staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor este admisă în condiţiile
Secţiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă * Anexa 11 –
Desfășurate
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
stradale

Regulament Local de Urbanism

103

În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care
se află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii
maxime se va regăsi în intervalul de maxim 1m în sus sau în jos față de linia
înălțimii la cornișă corespunzătoare celor două imobile încevinate.

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane din
zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
* Anexa 13 –
înălțimii minime și de referință).
c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă la
înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).

Raportul
extindereexistent

Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
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faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
construcţiei.
* Anexa 11 –
Desfășurate

Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu stradale
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel a parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max.70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
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Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990,
se stabilesc următoarele reglementări:
(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor
avea la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii
subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau
cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale
tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.
Transformarea clădirilor cu specific rezidenţial, cu aspect unitar şi valoros
din punct de vedere arhitectural sau istoric (cf. clasificării PUZCP), în funcţiuni
comerciale, servicii prin deschiderea de goluri noi, prin transformarea ferestrelor
în uşi de acces exterior care modifică specificul faţadelor.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
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* Anexa 11 –
Desfășurate
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
stradale

existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 –
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel a parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurare corpului de imobil existent valoros/istoric.
Transformarea clădirilor cu specific rezidenţial, cu aspect unitar şi valoros
din punct de vedere arhitectural sau istoric (cf. clasificării PUZCP), în funcţiuni
comerciale, servicii prin deschiderea de goluri noi, prin transformarea ferestrelor
în uşi de acces exterior care modifică specificul faţadelor.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
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a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul Verde). Suprafeţele având
o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă
aparentă sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte
superioară, realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va
permite vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi
una contemporană.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de
tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă
aparentă sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 45% la parcele Lu-I
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POT maxim = 40% la parcele Lu-II
Lu-III: Nu este cazul
Lu-IV: POT maxim = 40%
Pentru parcelele de colţ:
POT maxim = 55% la parcele Lu-I
POT maxim = 50% la parcele Lu-II
Lu-III: Nu este cazul
Lu-IV: POT maxim = 50%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 1,3 la parcele Lu-I
CUT maxim = 1,2 la parcele Lu-II
Lu-III: Nu este cazul
Lu-IV: CUT maxim = 1,2
Pentru parcelele de colţ:
CUT maxim = 1,8 la parcele Lu-I
CUT maxim = 1,6 la parcele Lu-II
Lu-III: Nu este cazul
Lu-IV: CUT maxim = 1,6
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40
m).
Prin excepţie, mansardarea clădirilor existente la data intrării în vigoare a
prezentului Regulament se poate realiza chiar dacă prin acest fapt se depăşeşte
CUT maxim reglementat, cu următoarele condiţii:
(a) mansardarea să fie admisibilă în sensul prezentului regulament;
(b) în cazul imobilelor ce includ locuirea, spaţiile din mansardă vor fi, la rândul lor,
exclusiv spaţii de locuit;
(c) mansardarea să se realizeze în geometria / volumetria acoperişului existent.
La parcele de dimensiuni mici, foarte mici, dacă nu se poate atinge regimul de
înălțime de referință, maxim, propus în desfășurate, se permit următoarele valori
CUT maxim:
Lu-I: CUT maxim = 1,6
Lu-II: CUT maxim = 1,5
Lu-IV: CUT maxim =1,5
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M – I/- II/- III/-IV
Unitatea funcțional-morfologică operațională mixtă
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Unitatea funcțional-morfologică operațională mixtă se regăsește în
mod uzual în ZCP 01 - Zona Centrală, zona centrală a municipiului,
suprapusă peste oraşul istoric, a cărei limite coincid cu cele ale
Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în Lista Monumentelor
Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Structură funcţională complexă şi atractivă este caracterizată de mixajul
între diversitatea de activităţi cu acces public limitat, situate la parter şi locuirea
de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale, alături
de imobile integral rezidențiale. Tesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric,
cu fronturi şi adâncimi variabile, de modul de construcţie urbană de tip închis, cu
imobile situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I,
O sau U, cu ganguri de acces în curţile interioare. Structura urbană relevă un
grad ridicat de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice.
Dispune de statutul de zonă construită protejată datorită valorilor
urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase
clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare prin PUG în Lista
Monumentelor Istorice (Anexa 8), precum și cu valoare arhitectural-urbanistică
ridicată.
Se disting patru categorii de unități funcțional-morfologice operaționale, în
funcție de cele două/trei tipologii de parcele, după cum urmează:
(1) M-I: funcțiune mixtă cu componenta de servicii și comerț/ instituții mai
pronunțată datorită poziționării de-a lungul unor artere de circulație
importante, în imobile de medie dimensiune pe parcele cu formă
dreptunghiulară-pătrată sau neregulată, de dimensiuni și front la stradă
mai mari.
(2) M-II: funcțiune mixtă cu componenta de locuire mai importantă datorită
poziționării de-a lungul unor artere de circulație mai puțin importante,
imobile mici pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată sau neregulată,
dimensiuni și front la stradă reduse.
(3) M-III: funcțiune mixtă cu componentele de rezidențial-nerezidențial
echilibrate dispuse în corpuri separate/alăturate/alipite pe adâncimea
parcelei, imobile mici-medii pe parcele de forma alungită, de dimensiuni
medii-mari și front la stradă redus.
(4) M-IV: funcțiune mixtă cu componenta de rezidențial dominantă, imobile
mici pe parcele de formă alungită, dimensiuni medii și front la stradă
redus.

* Anexa 8 – Lista
imobilelor LMI,
existentă și
propusă

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL nr. /
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2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor de
urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei de
proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUD. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă,
se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Se pot
interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire:
extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre,
deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Nu se admit intervențiile de
supraetajare care nu vizează corpul întreg de la stradă al imobilului. Mansardarea
clădirilor monument istoric sau cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate
cazurile, fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din
spaţiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
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necomerciale,
vitrine

111

Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mesh, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand. (Anexa 3)
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore, șantiere pe parcela respectivă).
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICTII

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se află
în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
* Anexa 1 –

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii Clasificarea
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
utilizărilor admise
La clădirile noi, parterele dispuse spre principalele spaţii urbane publice și
segmente de stradă cu atractivitate ridicată (a se vedea planul U-OR-PUZCP-IIIII-13 Plan străzi cu atractivitate ridicată) vor putea avea funcţiuni de interes
pentru public (Anexa nr. 3). Exceptate de la această regulă sunt instituțiile
publice.
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru amenajarea
de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.

după categorii de
funcțiuni
* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de funcţiuni:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(1) activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni terţiare, funcţiuni de
cultură), dispuse la parter şi eventual subsol, respectiv la parter şi
eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de două nivele
supraterane. Acestea, dacă sunt prevăzute, atunci vor ocupa în mod
obligatoriu, la parter, întregul front disponibil spre spaţiul public, cu
excepţia accesului în imobil / pe parcelă.
(2) locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare şi eventual la
parter, cu excepţia frontului spre spaţiul public de-a lungul arterelor
importante, în celelalte zone fiind posibilă locuirea la parter. Locuinţele vor
ocupa minimum 40% din suprafaţa utilă totală.
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Se admite păstrarea, renovarea şi extinderea locuinţelor existente aflate
la parterul imobilelor.
In cazul clădirilor existente cu parter / parter şi mansardă prezenţa locuirii
nu e obligatorie, se admite conversia funcţională completă a locuinţelor.
In cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului
nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.
(II) Imobile monofuncţionale
(1)
funcţiuni de turism;
(2)
funcțiuni de sănătate;
(3)
funcțiuni de învățământ preșcolar.
(III) Spaţii publice şi spaţi verzi.
În unitățile funcționale operaționale M-II nu este admisă categoria de funcțiuni (II).
În unitățile funcționale operaționale M-I, M-III sunt admise toate categorille de
funcțiuni enumerate mai sus.
Pe anumite segmente ale străzilor cu atractivitate ridicată, conform planului UOR-PUZCP-II-III-13 Plan străzi cu atractivitate ridicată, la parcelele M-I, M-II și MIII în mod obligatoriu, la parter, întregul front dispus spre spaţiul urban public, cu
excepţia accesului în imobil / pe parcelă, va putea avea un caracter public. În
celelalte zone (centrală și pericentrală) parterul de pe frontul de stradă, disponibil
spre spațiul public va putea avea și un segment destinat locuirii.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Conversia funcţională în cazul locuinţelor situate la parterul clădirilor
existente cu condiţia asigurării accesului direct din spaţiul public şi a neafectării
unor faţade valoroase (cf. pct. 3, Utilizări interzise). Eventuale diferenţe de nivel
până la cota parterului pot fi preluate în interior. Admisibilitatea deschiderii unui
acces pe o faţadă nu e garantată, fiind determinată de configuraţia şi arhitectura
clădirii. Pentru activităţi cu acces public limitat (birouri etc.) se admite accesul din
gangul imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele
condiţii:
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul
parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(b) accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul;
Garaje private pe parcelele curente cu următoarele condiţii:
(a) să fie înglobate în corpurile de clădire;
(b) să nu aibă acces direct din spaţiul public, pe mai mult de o lățime de
vehicul.
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* Anexa 1 –
Clasificarea
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără
utilizărilor admise
ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau după categorii de
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de funcțiuni

proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(c) să implice maximum 5 persoane;
(d) să aibă acces public limitat (ocazional);
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul * Anexa 2 –
Necesarul de
locuinţei.
parcaje

Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități terțiare
(depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul co-locatarilor. În cazul
teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o distanță de 25m de la
fiecare colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Orice tip de construcţii provizorii, cu excepţia ediculelor parte a amenajării
peisagere a curţilor.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
Publicitatea comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
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amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se disting patru tipologii de parcele, definitorii pentru cele patru categorii
de unități funcțional-morfologice operaționale mixte prezentate la Secțiunea 1.:
(1) cu dimensiune și front la stradă mai mari, având forma dreptunghiularăpătrată sau neregulată, (2) cu dimensiuni și front la stradă mai mici, având forma
dreptunghiulară-pătrată sau neregulată, (3) cu dimensiuni medii-mari și front la
stradă mici, cu forma alungită, dreptunghiulară-pătrată sau neregulată, respectiv
(4) de formă alungită, dimensiuni medii și front la stradă redus.
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric definitoriu
(unificare sau divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o
situaţie iniţială sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban (Anexa 12).n
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite
Protejate la parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa nr.12 –
Parcelar istoric și parcelar restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe
maxime stabilite în funcție de cvartal.
La parcelele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.

* Anexa 12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa in aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care la limita între
două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin
retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente,
realizându-se astfel o realiniere locală.
Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie PUD-uri ce vor
avea la bază un studiu istoric dezvoltat pe o suprafaţă relevantă.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată și de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare
prin studiul istoric.
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de
la frontul de stradă să creeze un calcan nou.
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Limita edificabilului se calculează diferențiat în funcție de adâncimea parcelei,
astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul stradal
la adâncimea permisă. Se admite şi dezvoltarea în adâncime doar la M-I și M-III
de-a lungul uneia din laturi, după tipologia tradiţională în formă de «L», cu
condiţia ca pe parcela învecinată să existe de asemenea un calcan, dar nu mai
lung de 30 m. In situaţiile în care lăţimea frontului la stradă şi contextul o permit,
se pot aplica şi alte tipologii (« U », « C », « O » etc.). Se interzice utilizarea
tipologiei « T », cu excepția M-I.
La parcele din M-IV se permite amplasarea de corpuri de clădire noi,
paralel cu cel de la corpul de clădire de pe frontul de stradă pe toată lățimea
parcelei, și acestea vor avea lateral calcane, care, în cazul unor calcane
existente pe parcelele învecinate lateral, se vor lipi de acestea. Suplimentar,
cumulat vor fi satisfăcute următoarele condiții: (1) distanța minimă dintre cele
două rânduri de clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea până la cornișă a
corpului de clădire mai înalt, (2) distanța minimă dintre cele două rânduri de
clădire va fi egală sau mai mare cu înălțimea până la cornișă a corpului nou de
clădire. Dispunerea funcțională în această compoziție, fiind mixt.
Prin excepţie, în situaţia în care e necesară conservarea unei deschideri
existente în frontul stradal, pe acea latură se va asigura o retragere de minimum
4,5 m, pe o adâncime de maximum 15 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
conformate conform normelor specifice.ces
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora (sunt admise configuraţii în retrageri
transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).
Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu Volumetric de
Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor clădirilor de pe
parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
În unitățile funcționale operaționale M-II nu este admisă amplasarea de
noi corpuri de clădire în spatele celui existent de pe frontul de stradă, acesta
constituind singurul corp de clădire pe parcelă.
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8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru clădirile noi se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de
acces la garaje, conform normelor.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament, cu aplicarea unei diminuări cu 50% parcaje
pentru toate tipurile de activităţi admise, cu excepţia locuirii. Subzonele
ultracentrale sunt exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare
pentru toate utilizările admise. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul
aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului
de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. Suma finală se rotunjeşte în sus.
Parcarea autovehiculelor se va face numai în garaje amenajate în cadrul
corpurilor de clădire existente sau propuse în cadrul unui proces de restructurare
și cu respectarea valorilor de suprafață verde prevăzute prin prezentul
Regulament.
Staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor este admisă în condiţiile
Secţiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
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Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă * Anexa 11 –
Desfășurate
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
stradale
În cazul supraetajării unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care se
află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime
se va regăsi în intervalul de maxim 1 m în sus sau în jos față de linia înălțimii la
cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.
* Anexa 13 –
Raportul
b. Înălțimea minimă admisă
extindereSe introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de existent

stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane din
zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).

c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă la
înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).
Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
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mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele * Anexa 11 –
construcţiei.
Desfășurate
stradale

Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max. 70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
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brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990,
se stabilesc următoarele reglementări:
(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor
avea la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii
subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau
cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale
tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

Transformarea clădirilor cu specific rezidenţial, cu aspect unitar şi valoros * Anexa 11 –
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din punct de vedere arhitectural sau istoric (cf. clasificării PUZCP), în funcţiuni Desfășurate
stradale
comerciale, servicii prin deschiderea de goluri noi, prin transformarea ferestrelor
în uşi de acces exterior care modifică specificul faţadelor.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 –
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurare corpului de imobil existent valoros/istoric.
Transformarea clădirilor cu specific rezidenţial, cu aspect unitar şi valoros
din punct de vedere arhitectural sau istoric (cf. clasificării PUZCP), în funcţiuni
comerciale, servicii prin deschiderea de goluri noi, prin transformarea ferestrelor
în uşi de acces exterior care modifică specificul faţadelor.
Construirea de trepte de acces în clădiri pe domeniul public. Treptele de
acces spre spaţiile aflate la subsolul / demisolul / parterul clădirilor se vor realiza
exclusiv pe proprietatea privată.
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12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul Verde). Suprafeţele având
o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă
aparentă sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte
superioară, realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va
permite vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi
una contemporană.
Este interzisă placarea împrejmuirilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de
tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă
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aparentă sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 50%, exceptând parcelele M-III, din zona centrală la care POT
maxim = 40%, respectiv parcelele M-II a care POT maxim = 60%; M-IV de POT
maxim = 50%
Pentru parcelele de colţ:
POT maxim = 60%, exceptând parcelele M-III din zona centrală, la care POT
maxim = 50%, respectiv parcelele M-II a care POT maxim = 65%; M-IV de POT
maxim = 60%
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public (dar care de ex. au și o componentă de birouri), în care cel puțin
40% din suprafața construită desfășurată supraterană este destinată acestora
(suprafețelor de garaj):
POT maxim = 70%, respectiv pentru parcelele M-III, la care POT maxim =
60%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 1,8 la parcele M-I din zona ultracentrală și pericentrală,
cele din zona centrală aceasta va fi de 1,6
CUT maxim = 2,0 la parcele M-II din zona ultracentrală și pericentrală,
cele din zona centrală aceasta va fi de 1,8
CUT maxim = 1,4 la parcele M-III din zona ultracentrală și pericentrală,
cele din zona centrală aceasta va fi de 1,2
CUT maxim = 1,8 la parcele M-IV din zona ultracentrală și pericentrală,
cele din zona centrală aceasta va fi de 1,4

la
la
la
la

Pentru parcelele de colţ:
CUT maxim = 2,2 la parcele M-I din zona ultracentrală și pericentrală, la
cele din zona centrală aceasta va fi de 2,0
CUT maxim = 2,4 la parcele M-II din zona ultracentrală și pericentrală, la
cele din zona centrală aceasta va fi de 2,2
CUT maxim = 2,0 la parcele M-III din zona ultracentrală și pericentrală, la
cele din zona centrală aceasta va fi de 2,2
CUT maxim = 2,2 la parcele M-IV din zona ultracentrală și pericentrală, la
cele din zona centrală aceasta va fi de 1,8
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Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public, în care cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată
supraterană este destinată acestora valorile de CUT maxim se majorează cu
15%.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40
m).
Prin excepţie, mansardarea clădirilor existente la data intrării în vigoare a
prezentului Regulament se poate realiza chiar dacă prin acest fapt se depăşeşte
CUT maxim reglementat, cu următoarele condiţii:
(a) mansardarea să fie admisibilă în sensul prezentului regulament;
(b) în cazul imobilelor ce includ locuirea, spaţiile din mansardă vor fi, la rândul lor,
exclusiv spaţii de locuit;
La parcele de dimensiuni mici, foarte mici, dacă nu se poate atinge regimul de
înălțime de referință, maxim, propus în desfășurate, se permit următoarele valori
CUT maxim:
M-I: CUT maxim = 3,1
M-II: CUT maxim = 2,7
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Sp
Unitatea funcțional-morfologică operațională cu destinație
specială
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonă a imobilelor şi ansamblurilor cu caracter militar ale MApN, MI,
Ministerului Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Ordinul comun al MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP
nr. 3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru
aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar se va aplica în
corelare cu prevederile prezentului Regulament.
Intervenţii importante se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o
întreagă incintă / parcelă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul
de la stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la
stradă.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii
capitale, extinderi etc).
Pentru intervenţii ce vizează conversia funcţională a unui ansamblu se vor
elabora un plan director (masterplan) şi / sau un PUZ cu RLU aferent.
Teritoriul de studiu al PUZ este ansamblul în integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUZ va fi avizată în prealabil de către
Institutia Arhitectului Sef;
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul acestuia.
B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE
RESTRICȚII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate
publică precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în planşa PUG_06
„Reglementări Urbanistice. Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 –
Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 - Condiţii Generale Privitoare la
Construcţii, date preluate și în prezentul PUZ ZCP.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile
aşa cum sunt ele marcate în U-OR-PUZCP-II-III-05_”Plan obiective de utilitate
publică”, respectiv U-OR-PUZCP-II-III-03.2_”Plan reglementări urbanistice- propus”.
Prin PUZ se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică
aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară etc, conform
programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef).
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C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea
reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a reglementărilor de mai jos.
Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura
numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea
imaginii urbane în concordanţă cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare
velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului
urban şi a vegetaţiei.
Spaţiile urbane de tip piaţă, piaţetă, scuar etc, vor fi dedicate în cât mai mare
măsură circulaţiei şi amenajărilor pietonale şi vor include arbori, mobilier urban etc.
Se va urmări organizarea traficului motorizat în aşa fel, încât un număr cât mai
mare a fronturilor care delimitează spaţiile urbane menţionate să fie pietonale.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană
a spaţiilor publice din întregul ansamblu.

* Anexa 4 –
Reglementări
pentru
amenajarea și
utilizarea
spațiului
public

* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii după categorii
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
de funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Activităţi cu caracter militar / special specifice fiecărei instituţii.
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate
sau modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale, până la elaborarea
Masterplan / PUZ de conversie funcțională.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Funcţiuni complementare - locuire de serviciu, comerţ, parcaje şi garaje,
reţele edilitare şi construcţiile aferente, cu condiţia autorizării acestora în condiţiile
stabilite prin Ordinul nr. 3376 / MC / M3556 / 2102 /667 /C1 /4093 / 2012 / 14083 /
D-821 din 1996 al MLPAT, MApN şi MI, Ministrul Justiţiei, SRI, SIE, STS şi SPP şi
ale prezentului Regulament, până la elaborarea Masterplan / PUZ de conversie
funcțională.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2, până la
elaborarea Masterplan / PUZ de conversie funcțională.
Publicitate comercială realizată cu nerespectarea regulamentului de
publicitate stradala local, aprobat.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să
afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Acestea se
pot executa, dacă particularitățile amplasamentului o impun, cu acordul
proprietarilor direct afectați.
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SECŢIUNEA 3.
CLĂDIRILOR

CONDIŢII

DE AMPLASARE, ECHIPARE

ŞI CONFIGURARE A

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se conservă de regulă structura parcelară existentă.
Se vor studia prin Masterplan / PUZ de conversie funcțională.

* Anexa 12 –
Parcelar
istoric și
parcelar
restructurabil

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care PUG sau
prezentul PUZCP prevede realinierea.
In cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor
dispune cu respectarea caracterului zonei, în cazul unui front compact sau în
retragere faţă de aliniament, în front discontinu (deschis), în cazul unui front variabil.
In situaţia parcelelor de colţ, retragerea se va realiza, recomandabil, faţă de ambele
aliniamente, în functie de specificul zonei. Dimensiunea retragerii se va stabili prin
PUD, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente,
învecinate, dar nu mai puţin de 6 m.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se va studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

În cazul adăugării de noi clădiri si al extinderii celor existente:
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei
cu o distanţă mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălţimea clădirilor
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin
de 4,5 m, sau se vor alipi la calcanele existente pe proprietățile învecinate.
Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel
puţin egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau
la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m, sau se vor alipi la calcanele
existente pe proprietățile învecinate.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se va studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul adăugării de noi clădiri:
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu
jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel
mai înalt, dar nu mai puţin decât 4,5 m.
În cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele
două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.
În cazul conversiei funcționale a intregii zone, se va studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională.
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8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor stabili, după caz, prin PUD sau PUZ.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se vor studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională.
Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de
circulaţie de rang inferior.
Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate pentru
diversele categorii de utilizatori.
În zonele de acces carosabil pe parcelă / în incintă, se va asigura, în afara
circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care
aşteaptă intrarea.
In cazul în care pe parcele învecinate e prezentă funcţiunea de locuire de
orice tip, sau o altă fucţiune ce necesită un grad ridicat de protecţie faţă de factori
poluanţi - educaţie, sănătate etc - se va evita amplasarea circulaţiilor interne
adiacent limitelor de proprietate. Când acest lucru nu este posibil, circulaţiile se vor
retrage de la limita parcelelor învecinate cu minimum 3 m şi se va realiza o perdea
verde de protecţie.
Accesul la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora - după caz.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament. Subzonele ultracentrale sunt exceptate parcaje
de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise.
Parcajele pentru personal pot fi organizate în interiorul incintei împrejmuite
sau în afara aceteia, iar cele pentru vizitatori numai în afara aceteia, pe terenuri
aparţinând instituţiei respective, fără a afecta domeniul public.
Nu se admite staţionarea autovehiculelor pe fâşia de teren dintre aliniament
şi clădiri, indiferent de adâncimea acesteia.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Se vor aplica cumulativ următoarele condiţii:
(a) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 22 m, iar înălţimea totală
(maximă) nu va depăşi 25 m şi respectiv un regim de înălţime de (1-3S /
D)+P+4+R(M);
(b) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în
înălţimea la cornişă reglementată;
(c) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălţimea
maximă la cornişă admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent
din aliniament are un regim de înălţime diferit.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
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Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32)
aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la
reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau
clădiri. Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public a
clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a ţevilor,
contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele exterioare
mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu acces public/
semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în
împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor / parcelelor. În
măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va face mascat. În
toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice,
CATV etc).
Fiecare imobil va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaţiile verzi organizate pe solul natural
vor ocupa minimum 20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie
(joasă, medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde).
Spre stradă / spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente
(grădina de faţadă), minim 50% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 6 locuri de parcare.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se va studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională, conform RGU.

Regulament Local de Urbanism

129

14. ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea, de regulă, un soclu opac
cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic
sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea
vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,0 m. Împrejmuirile vor putea
fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,0 m înălţime şi vor
fi de tip opac.
Specificul instituţiei / activităţii poate impune, din motive de securitate,
realizarea de împrejmuiri opace spre spaţiul public, respectiv alte înălţimi /
configuraţii ale acestora.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul
parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate
pe parcelă.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se vor studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

In cazul adăugării de noi clădiri si al extinderii celor existente:
POT Maxim = 60%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă / incintă.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se va studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională, conform RGU.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

In cazul adăugării de noi clădiri si al extinderii celor existente:
CUT Maxim = 2,2
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă / incintă.
În cazul conversiei funcționale a întregii zone, se va studia prin Masterplan /
PUZ de conversie funcțională, conform RGU.

Regulament Local de Urbanism

130

Va -I / -II
Unitatea funcțional-morfologică operațională verde
agrement
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Unitatea funcțional-morfologică operațională verde agrement se
regăsește în mod uzual în ZCP 01 - Zona Centrală, zona centrală a
municipiului, suprapusă peste oraşul istoric, a cărei limite coincid cu cele
ale Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea" clasat în Lista
Monumentelor Istorice 2010 cu codul BH-II-a-A-01037.
Spații verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.
Se instituie statutul de zonă construită protejată datorită valorilor
urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase
clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare prin PUG în Lista
Monumentelor Istorice (Anexa 8).
(1) Va-I: zonă verde de agrement cu componentă minerală dominantă.
(2) Va-II: zonă verde de agrement cu componentă vegetală dominantă.

* Anexa 8 – Lista
imobilelor LMI,
existente și
propuse

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL nr. /
2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor de
urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această
reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Pentru intervenţii ce vizează restructurarea acestui tip de spaţii se vor
elabora un plan director (masterplan) şi un PUD.
In ambele cazuri, teritoriul de studiu al PUD este zona verde în cauză în
integralitatea sa.
Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizată în prealabil de
către CMUAT.
Autorizarea lucrărilor de reabilitare se va face pe baza prezentului
Regulament, de la care nu sunt acceptate derogări.
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Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului,
reabilitarea construcţiilor, amenajărilor, plantaţiilor, ameliorarea elementelor
peisagere şi de mediu.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUZCP pentru
o suprafaţă minimă dată de SZCP-ul de care aparţine parcela în cauză. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă,
se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Se pot
interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire:
extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre,
deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor
monument istoric sau cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate cazurile,
fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din spaţiul
public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mash, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand. (Anexa 3)
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE
ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
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se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii după categorii de
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de funcţiuni:
(1) plantaţii înalte, medii şi joase;
(2) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo;
(3) mobilier urban, amenajări pentru jocă, odihnă, sport si alte activităţi în aer
liber compatibile;
(4) edicule, componente ale amenajării peisagere;
(5) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică;
(6) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare și întreţinere;
(7) construcții pentru activități sportive.
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate
sau modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe
sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă
caracter ocazional şi limitat.
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile
folosinţe să facă parte de asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie
compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să
deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel
încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă
natură.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să
afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se conservă structura cadastrală existentă.
Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor verzi, caz în care, pentru
conservarea coerenţei de ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan)
şi un PUZ.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Se va stabili, după caz, prin PUD.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Se va stabili, după caz, prin PUD.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Se va stabili, după caz, prin PUD.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor conserva, de regulă, accesele actuale, reţeaua existentă de alei,
profilele transversale şi tipul de îmbrăcăminţi ale acestora, ca parte esenţială a
imaginii urbane şi a compoziţiei.
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi PUD, modificări
ale tramei în scopul integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor
pietonale şi velo, cu condiţia conservării compoziţiei de ansamblu.
Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform
avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza
sisteme rutiere specifice – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc.
Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice permeabile, cu tratamente
superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din
agregate compactate.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea * Anexa 2 –
Necesarul de
se vor organiza / reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a parcaje
sistemului de parcaje / garaje publice.

Regulament Local de Urbanism

134

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 9 m şi
respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia
încadrării în înălţimea la cornişă reglementată.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, imlicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape,
cu pante egale şi constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul
local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea
spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip
urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
construcţiei.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
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ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor
studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
In zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării
deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală la V-I şi de 45% la V-II vor cuprinde
exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul
verde). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria
spaţiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje
de piatră de tip permeabil).
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
În cadrul documentațiilor tehnice de autorizare a lucrărilor se va inventaria
vegetaţia existentă la nivelul unității funcționale operaționale (arbori), cu
menţionarea poziţiei şi speciei, dimensiunii şi stării, și se va prezenta măsurile
necesare pentru prezervarea, îngrijirea şi integrarea vegetaţiei în amenajările
existente sau propuse.
14. ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi
realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de
orice tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
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pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice
tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau
parcului.
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Z O N E DE RESTRUCTURARE
RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER TERȚIAR-INDUSTRIAL

RiEtVa-II

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ CU CARACTER TERȚIARINDUSTRIAL DESTINATĂ RESTRUCTURĂRII PENTRU ZONE VERZI DE AGREMENT

REtM-III

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ CU CARACTER TERȚIARINDUSTRIAL DESTINATĂ RESTRUCTURĂRII PENTRU ZONA MIXTĂ III
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RiEtVa-II
Unitatea funcțional-morfologică operațională cu caracter terțiarindustrial destinată restructurării pentru spații verzi cu funcțiuni de
agrement
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spații cu funcțiunea industrial-terțiară, cu construcții provizorii, având
caracter poluant din punct de vedere vizual, fonic, fizico-chimic etc.
Caracterul propus
Noua unitate funcțională operațională a zonei va dispune de o structură
funcțională caracterizată de spații verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces
public nelimitat.
Se instituie statutul de zonă construită protejată datorită valorilor
urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase
clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare prin prezentul PUG în
Lista Monumentelor Istorice (Anexa 8).

* Anexa 8 – Lista
imobilelor LMI,
existente și
propuse

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL nr. /
2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor de
urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
Pentru orice intervenţie care vizează restructurarea unei parcele cu
suprafaţa mai mare decât 3000 mp, se va elabora în prealabil un PUZCP pentru
o suprafaţă minimă dată de SZCP-ul de care aparţine parcela în cauză. În sensul
prezentei reglementări, prin restructurare se înţelege desfiinţarea sau construirea
unui volum corespunzător cu minim 50% din suprafaţa construită desfăşurată
existentă la momentul iniţial.
Pentru orice intervenţie ce vizează modificarea volumetriei unei clădiri /
corp de clădire sau construirea uneia noi se va elabora în prealabil un PUD
pentru parcela pe care aceasta e situată. Studiul istoric aferent PUD va include şi
parcelele învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi
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modul de ocupare a terenului.
Desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care
acest fapt e admisibil poate fi autorizată numai după elaborarea şi aprobarea
conform legii a unui PUD prin care se vor reglementa caracteristicile noii
construcţii. Prin excepţie, se pot desfiinţa fără îndeplinirea acestei condiţii
construcţiile parazitare sau provizorii.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei ansamblului şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului
construit valoros.
Orice lucrare / intervenţie vizând fondul construit sau amenajat din
interiorul zonei protejate va fi supusă autorizării, cu excepţia aceleia de
rezugrăvire a faţadelor în aceeaşi culoare şi cu acelaşi material, fără modificarea
/ afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obţine în prealabil avizul DJC
Bihor. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea /
refacerea modenaturii faţadei.
Intervenţiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveşte o parcelă
întreagă în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la stradă,
se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă. Se pot
interzice anumite intervenţii care nu vizează întreg imobilul / corpul de clădire:
extinderi, mansardări, modificări diverse, reabilitari - înlocuiri de ferestre,
deschideri de goluri, tencuiri şi zugrăviri parţiale etc. Mansardarea clădirilor
monument istoric sau cu valoare ambientală nu este acceptabilă în toate cazurile,
fiind condiţionată de structura şi valoarea şarpantei, de vizibilitatea din spaţiul
public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare
(reparaţii capitale, extinderi etc).
Intervenţiile asupra domeniului public vor ţine cont de caracterul istoric al
acestuia şi vor fi supuse spre avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice şi
autorizării.
Nu se admite publicitatea comercială de produs sau de brand, precum și
mijloacele publicitare de tip mesh, backlit montate pe clădiri în zonă. Firmele
anunţă o activitate comercială şi nu pot fi transformate în publicitate de produs
sau brand. (Anexa 3)
Se acceptă publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ,
ALTE RESTRICTII

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
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se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii după categorii de
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de funcţiuni:
(1) plantaţii înalte, medii şi joase;
(2) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo;
(3) mobilier urban, amenajări pentru jocă, odihnă, sport si alte activităţi în aer
liber compatibile;
(4) edicule, componente ale amenajării peisagere;
(5) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică;
(6) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere.
Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate
sau modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe
sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă
caracter ocazional şi limitat.
Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile
folosinţe să facă parte de asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie
compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente.
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să
deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel
încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă
natură.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să
afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială
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sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban.
In toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între
deţinători.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Se va stabili, după caz, prin PUD.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Se va stabili, după caz, prin PUD.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Se va stabili, după caz, prin PUD.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor conserva, de regulă, accesele actuale, reţeaua existentă de alei,
profilele transversale şi tipul de îmbrăcăminţi ale acestora, ca parte esenţială a
imaginii urbane şi a compoziţiei.
Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi PUD, modificări
ale tramei în scopul integrării acesteia în sistemul general urban al traseelor
pietonale şi velo, cu condiţia conservării compoziţiei de ansamblu.
Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform
avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza
sisteme rutiere specifice – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc.
Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice permeabile, cu tratamente
superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din
agregate compactate.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea
se vor organiza / reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a * Anexa 2 –
Necesarul de
sistemului de parcaje / garaje publice.
parcaje
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul
regulament.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 9 m şi
respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia
încadrării în înălţimea la cornişă reglementată.
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11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
construcţiei.
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
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Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max. 70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990,

Regulament Local de Urbanism

145

se stabilesc următoarele reglementări:
(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor
avea la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii
subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau
cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale
tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 –
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.

Regulament Local de Urbanism

146

La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurare corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor
studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
In zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării
deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală la V-I şi de 45% la V-II din suprafaţa totală
şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr.
16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt
cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale
tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
În cadrul documentațiilor tehnice de autorizare a lucrărilor se va inventaria
vegetaţia existentă la nivelul unității funcționale operaționale (arbori), cu
menţionarea poziţiei şi speciei, dimensiunii şi stării, și se va prezenta măsurile
necesare pentru prezervarea, îngrijirea şi integrarea vegetaţiei în amenajările
existente sau propuse.

14. ÎMPREJMUIRI

Regulament Local de Urbanism

147

Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi
realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de
orice tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice
tip)
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥
1,40 m).
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REtM-III
Unitatea funcțional-morfologică operațională cu caracter
industrial destinată restructurării pentru zonă mixtă III

terțiar-

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spații cu funcțiunea industrial-terțiară, cu construcții provizorii, având
caracter poluant din punct de vedere vizual, fonic, fizico-chimic etc.
Caracterul propus
Noua unitate funcțională operațională va fi cu o structură funcţională mixtă,
caracterizată de diversitatea de activităţi cu acces public, situate la parter şi locuirea
de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale.
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.
Clădirile vor fi dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu aliniere
la cornişa cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc).
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
de urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament,
relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălţimea clădirilor
se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei de proiectare avizată de
către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor Istorice și aprobată conform
legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea lucrărilor de construire / desfiinţare
se va face pe baza prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament,
luând ca punct de plecare parcelarul existent, urmând ca în cazul imposibilității de
conformare la prevederile prezentului Regulament să se impună elaborarea unui
PUZ pentru reparcelare. Pentru fiecare investiţie se va elabora în prealabil un PUD
prin care se va evidenţia modul de transpunere în situaţia concretă dată a
prevederilor acestuia, asigurându-se totodată coerenţa dezvoltării / ridicarea
gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea integrală a
cel puţin unei parcele în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la
stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă.
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile
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prezentului Regulament se admit exclusiv lucrări de întreţinere curentă.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD/PUZ va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care
acest fapt e admisibil poate fi autorizată numai după elaborarea şi aprobarea
conform legii a unui PUD prin care se vor reglementa caracteristicile noii construcţii.
Prin excepţie, se pot desfiinţa fără îndeplinirea acestei condiţii construcţiile
parazitare sau provizorii, doar pe baza unui studiu istoric, avizat de CZMI.
Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea
parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie în parte.
Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UFMO, limita minimă de reglementare
acceptabilă fiind cvartalul.
Elaborarea de PUZ este obligatorie pentru cvartalele adiacente Crișului
Repede. Prin acestea se va reglementa detaliat modul de construcţie urbană în
lungul culoarului râului.
PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului
regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate publică, utilizarea
funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a clădirilor, posibilităţile
maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului
regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN
ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se
află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul
Nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se
află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul
Nou.
* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii admise după
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
categorii de
La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice și segmente de funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

stradă cu atractivitate ridicată (a se vedea planul U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan străzi
cu atractivitate ridicată) vor putea avea funcţiuni de interes pentru public (Anexa nr.
3). Exceptate de la această regulă sunt instituțiile publice.
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru amenajarea
de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.
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1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de structură funcțională:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(1)
activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni administrative,
funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură), dispuse la parter şi eventual subsol, respectiv
la parter şi eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de
două nivele supraterane.
(2)
locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare. Locuinţele vor
ocupa minimum 40% din suprafaţa utilă totală.
În cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului
nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.
(II) Imobile monofuncţionale
(1)
funcţiuni de turism
(2)
funcțiuni de sănătate
(3)
funcțiuni de învățământ preșcolar

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
(III)Spaţii publice şi spaţi verzi
comerciale /
necomerciale,
Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele vitrine

imobilelor. Prezenţa locuirii este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice și spre segmente de stradă cu
atractivitate ridicată, conform planului U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan străzi cu
atractivitate ridicată, vor putea avea funcţiuni de interes pentru public (a se vedea
Anexa nr. 3).
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu
următoarele condiţii:
(1) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei,
în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(2) accesul autovehiculelor să se realizeze astfel încât să nu perturbe traficul.
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără
ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(1) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
să implice maximum 5 persoane;
să aibă acces public limitat (ocazional);
să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.

Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate folosi o
fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare. Nu se
permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități terțiare
(depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul co-locatarilor. În cazul
teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o distanță de 25m de la fiecare
colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice
natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en gros.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket
(big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor care
nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de
orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.
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Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3.
CLĂDIRILOR

CONDIŢII

DE AMPLASARE,

ECHIPARE

ŞI

CONFIGURARE

A

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
(1) să aibă front la stradă
(2) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
(3) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(4) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp;
(5) să aibă formă regulată.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc
condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată
prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului regulament
privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor,
staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.
Se admit operaţiuni de comasare și divizare a parcelelor, cu condiţia ca toate
parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 35 m;
* Anexa 12–
Parcelar
(3) să aibă formă regulată.

istoric și
parcelar
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau restructurabil

divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau
anterioară considerată favorabilă ţesutului urban (Anexa 12).
Operațiunile de comasare sunt permise în perimetrul Zonei Construite
Protejate la parcelarul restructurabil în condițiile stabilite prin Anexa nr. 12 – Parcelar
istoric și parcelar restructurabil, diferențiat, până la limita unei suprafețe maxime
stabilite în funcție de cvartal.
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban, indiferent
de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători.
La parcelele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul
existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUZCP prevede
realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se
va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul
colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.
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6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de
cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi
respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se
aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează
în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de la
frontul de stradă să creeze un calcan nou.
Limita edificabilului se calculează diferențiat în funcție de adâncimea parcelei, astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din parcelă,
dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim 40
m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră latura
opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se măsoară de la
frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o formă neregulată,
edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul stradal la adâncimea
permisă. Se admite şi dezvoltarea în adâncime după tipologii precum « L », « U »,
« C », « O » etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate
conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în
fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere
faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai
puţin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate se
pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de
minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc
activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile
faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune
numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având
adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de limita
posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea
clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 6 m.

Regulament Local de Urbanism

154

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise
configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a
relaţiei menţionate). Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu
Volumetric de Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor
clădirilor de pe parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform
normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de
maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în condiţiile în
care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile desfiinţate (parazitate)
se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament. Subzonele ultracentrale sunt exceptate parcaje
de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise.
Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de
parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei
funcţiuni în parte.
Staţionarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective
subterane.
Dacă se organizează parcaje la sol, suprafaţa ocupată de acestea (locurile
de staţionare şi spaţiile de manevră) se va scădea din suprafaţa de referinţă pentru
calculul POT şi CUT. Dispunerea pe parcelă se va conforma normelor sanitare în
vigoare.
Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în
afara fâşiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării
construcţiilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare
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există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin
concesiune.
Staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor este admisă în condițiile
Secțiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiționări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi (a,
b, c și d):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr.
11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în context,
care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu mai mare sau
egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de extindere-existent
calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție de poziția,
importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de stradă în
cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr.15 - Zonificarea teritoriului ZCP privind înălțimea
caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă /
segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la corpul
de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă poate să
depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care se
află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime se * Anexa 11 –
va regăsi în intervalul de maxim 1m în sus sau în jos față de linia înălțimii la cornișă Desfășurate
stradale
corespunzătoare celor două imobile învecinate.
b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de * Anexa 11 –
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane din Desfășurate
zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii stradale
minime și de referință).
c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă la
înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă, * Anexa 13 –
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 - Raportul
extindereRaportul extindere-existent).
existent

Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării frontului
de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două niveluri
diferență a clădirii învecinate.
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11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32)
şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras, sau
vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se admit
lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din mansarde se
vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi alte
elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv lemnul,
cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care sunt
acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit tâmplării din
PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se
interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
construcţiei.
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 –Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de
referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora un
Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi, studiu
care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului
curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai pe
bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe
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asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile şi
recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului urban
Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii faţade,
evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu
excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată
favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie, bine
justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor faţade
unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru clasare, cu
valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a realizării
accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.). Suprafața
vitrată va reprezenta max. 70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri,
colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru
eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii şi
materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau a frontoanelor
cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie sau alte materiale
nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional, când
acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane – sticlă,
oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest lucru
nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date istorice, atunci
se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu nuanță
pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu
are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă
lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile mai vechi decât
1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de cupru
în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea patrimonială
a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate potrivit legii, orice fel
de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia îmbunătăţirii aspectului
arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile iniţiale (originale) ale
imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990, se
stabilesc următoarele reglementări:
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(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor avea
la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau cu
acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect, materiale,
culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt străine imaginii
istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar pe
schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc
comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de ghidaj
existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice,
etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria clădirilor existente,
înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii existente asupra căreia se
intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton,
decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin
desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință), astfel încât unicitatea şi particularitatea caracterului
clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului
curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurare corpului de imobil existent valoros/istoric.
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12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de
echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele
vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public a
clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a ţevilor,
contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele exterioare
mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu acces public/
semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în
împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor / parcelelor. În
măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va face mascat. În
toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice,
CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minimum 20% în cazul POT max = 60% şi minimum 15% în cazul POT
maxim 75% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi
înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care se
vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil). Se
interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de dale.
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu
acces public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din
suprafaţa totală.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face pe
bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă aparentă
sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte superioară,
realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va permite
vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi una
contemporană. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al
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clădirilor aflate pe parcelă.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de tip
opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă
sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
M-III: POT maxim = 40% / M-II: POT maxim = 60%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St
(suprafaţa terenului)
Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe
două laturi opuse (ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau
pentru cele situate în poziţii particulare (dominante):
Pentru parcelele de colţ:
M-III: POT maxim = 50% / M-II: POT maxim = 65%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 50% x St (suprafaţa
terenului)
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public, în care cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată supraterană
este destinată acestora:
M-III: POT maxim = 60% / M-II: POT maxim = 70%
În cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol,
suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va
scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul POT.
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică
(servitute de realiniere etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată /
expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, iar suprafaţa de referinţă
pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de
utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care
suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale +
0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
M-III: CUT maxim = 2,1
Pentru parcelele de colţ:
M-III: CUT maxim = 2,4

Regulament Local de Urbanism

161

Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public, în care cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată supraterană
este destinată acestora:
CUT maxim = 2,7
În cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol,
suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va
scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT.
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică
(servitute de realiniere etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată /
expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, iar suprafaţa de referinţă
pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de
utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care
suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale +
0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
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Z O N E DE RESTRUCTURARE
RESTRUCTURAREA ZONELOR VIZATE DE REPARCELARE

RrLu-II

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE LOCUIRE DESTINATĂ
RESTRUCTURĂRII PENTRU FUNCȚIUNI DE LOCUIRE CU REGIM REDUS DE
ÎNĂLŢIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

RrLuC-I

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE LOCUIRE DESTINATĂ
RESTRUCTURĂRII PENTRU FUNCȚIUNI DE TIP CENTRAL

RrLuM-II

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ DE LOCUIRE DESTINATĂ
RESTRUCTURĂRII PENTRU FUNCȚIUNI MIXTE

RrM-II/-III

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ MIXTĂ DESTINATĂ
RESTRUCTURĂRII CU PĂSTRAREA FUNCȚIUNII MIXTE

RrMC-I

UNITATEA FUNCȚIONAL-MORFOLOGICĂ OPERAȚIONALĂ MIXTĂ DESTINATĂ
RESTRUCTURĂRII PENTRU FUNCȚIUNI DE TIP CENTRAL
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RrLu- II
Unitatea funcțional-morfologică operațională de locuire destinată
restructurării pentru funcțiuni de locuire cu regim redus de înălțime
dispuse pe un parcelar de tip urban
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI, A UNITĂȚII FUNCȚIONALE OPERAȚIONALE

Caracterul actual
Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar
fragmentat excesiv, cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi cu
caracter local, având profil redus, trasate în mijlocul unor cvartale istorice, astfel
rezultând parcele noi foarte mici, neconstruibile în condițiile actuale.
Fragmentarea excesivă a parcelarului, dimensiunile mici ale acestora au
generat numeroase disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi:
(1) trafic auto ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate,
subdimensionate.
(2) lipsa sau pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine
pentru alte activităţi – parcare, depozitare etc.
(3) degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia datorită
distanțelor insuficiente dintre clădiri.
(4) degradarea spaţiului public, parcare în exces.
(5) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente,
structural inadecvate altor funcţiuni.
(6) apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin
diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină
o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi unitare.
Caracterul propus
Noua unitate funcțională operațională a zonei va dispune de o structură
funcțională caracterizată de locuirea de tip colectiv.
(1) Lu-II: funcțiune de locuire pe parcele cu formă alungită,
dreptunghiulară sau neregulată, de dimensiuni și front la stradă mici-medii.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei de
proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
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lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului
Regulament, luând ca punct de plecare parcelarul existent, urmând ca în cazul
imposibilității de conformare la prevederile prezentului Regulament să se impună
elaborarea unui PUZ pentru reparcelare. Pentru fiecare investiţie se va elabora în
prealabil un PUD prin care se va evidenţia modul de transpunere în situaţia
concretă dată a prevederilor acestuia, asigurându-se totodată coerenţa
dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea
integrală a cel puţin unei parcele în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare
la corpul de la stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului
de la stradă.
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile
prezentului Regulament se admit exclusiv lucrări de întreţinere curentă.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD/PUZ va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea
parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie în parte. * Anexa 7 –
Proiectul de
Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UFMO, limita minimă de reglementare cvartal
acceptabilă fiind cvartalul (Anexa 7).
PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile
prezentului regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate
publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a
clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului
regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE
ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
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utilizărilor admise
după categorii de
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii
funcțiuni

de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru amenajarea
de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de structură funcțională:
Imobile monofuncţionale
(1)
locuințe individuale/semicolective/colective
Spaţii publice şi spaţi verzi.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor,
fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(1) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire
(2) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp
(3) să implice maximum 5 persoane
(4) să aibă acces public limitat (ocazional)
(5) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
(6) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei
Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
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Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice
natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Funcțiuni de servicii, comerț și de instituții publice sau cu caracter public,
altele decât activitățile de rip terțiar ale locatarilor.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en gros.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket
(big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor
care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 12 m;
(3) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(4) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 300 mp;
(5) să aibă formă regulată.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu
îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi
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demonstrată prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului
regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea
clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare
a terenurilor.
Se admit operaţiuni de comasare și divizare a parcelelor, cu condiţia ca
toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 30 m;
(3) să aibă formă regulată;
(4) să respecte regula de comasare, suprafața maximă posibil de comasat,
stabilite în funcție de cvartal (a se vedea Anexa nr. 12 – Parcelar istoric și
parcelar restructurabil).
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători.
La parcelele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul
PUZCP prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un
decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai
avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o
realiniere locală.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se
încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate
conform normelor specifice. Se va construi pe aliniament, în front continuu
(închis), cu excepția situaţiilor în care organizarea spaţială impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile
faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul continuu la
stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de la frontul
de stradă să creeze un calcan nou. Limita edificabilului se calculează diferențiat
în funcție de adâncimea parcelei, astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
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(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul stradal
la adâncimea permisă.
Suplimentar, se prevăd următoarele reguli, în funcție de lungimea frontului la
stradă a parcelelor:
- pentru parcelele cu front la stradă de lungime cuprinsă între 12 şi 15 m:
(1) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul
calcan nu va depăşi lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare
calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se
admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan
existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei
ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din
înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel
mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. In cazul existenţei calcanelor pe
ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.
(2) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane,
clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanţă
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa
superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3
m.
(3) Prin exceptie, în situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă
locală” prin studiul istoric (regulă a zonei, obicei al locului stabilit prin
studiul istoric) de amplasare a clădirilor pe parcelă (Anexa 7) demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de
situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de
proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi. In acest caz
înălţimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornişa superioară sau la
atic în punctul cel mai înalt nu va depăşi 4,50 m.

* Anexa 7 –
Proiectul de
cvartal

* Anexa 7 –
Proiectul de
cvartal

- pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare de 15 m:
(1) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul
calcan nu va depăşi lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare
calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se
admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan
existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei
ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din
înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel
mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m.
(2) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile
în care pe acestea nu există calcane, cu o distanţă minimă egală cu
jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic
în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. Prin exceptie, în
situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a
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zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă (Anexa 7) demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de
situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de
proprietate (dar nu mai puţin de 1,90 m), aceasta se poate aplica numai
pe una din laturi, cu condiţia ca imobilul învecinat să aibă spre limita în
cauză o retragere minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată
la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai
puţin decât 3 m. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte,
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va
depăşi 4,50 m.
- pentru toate situaţiile:
(1) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă
minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m.
(2) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea
alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului
rezultat să nu depăşească 2,80 m.
(3) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale
parcelei.
(4) toate construcţiile de pe parcela în înţeles urban se vor amplasa în fâşia
adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu
caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii /
pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă
însumată va fi de maximum 15 mp.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu
jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul
cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m.
În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt
orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje,
conform normelor. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un
singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
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parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament. Subzonele ultracentrale sunt parcaje
exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările
admise. Staţionarea autovehiculelor se va putea organiza în interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje pentru locuinţe individuale sau semicolective
(familiale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau
manufacturiere va fi următorul:
(1) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp
(2) minimum două locuri de parcare, dintre care cel puţin unul încorporat în
volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare
de 100 mp
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare
există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin
concesiune.
Staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor este admisă în condițiile
Secțiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr.15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă * Anexa 11 –
Desfășurate
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
stradale
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care
se află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii
maxime se va regăsi în intervalul de maxim 1m în sus sau în jos față de linia
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înălțimii la cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.

* Anexa 13 –
Raportul
b. Înălțimea minimă admisă
extindereSe introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de existent

stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane din
zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).

c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă la
înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).
Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixă, implicând locuirea la nivelele superioare).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor fi de tip terasă, în cazul în care ultimul nivel este retras,
sau vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi
constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local. Nu se
admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc.) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
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sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
* Anexa 3 –
construcţiei.

Reglementări
pentru firme
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu comerciale /
elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, necomerciale,
vitrine

elemente tectonice, etc.), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 – Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi, * Anexa 11 –
Desfășurate
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
stradale
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valoare de patrimoniu (a celor clasate sau propuse pentru
clasare, cu valoare arhitecturală deosebită), în care există posibilitatea fizică a
realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii (gang, curte etc.).
Suprafața vitrată va reprezenta max.70% din suprafața totală a fațadei.
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
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comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Se va păstra geometria originală a acoperișului. În cazul în care acest
lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau datorită lipsei de date
istorice, atunci se va adopta o geometrie nouă, contemporană, fără rupere de
pantă.
Învelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală cu
nuanță pastel. In situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura
şarpantei nu are capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea
acesteia cu tablă lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile
mai vechi decât 1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/ neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe realizate în perioada 1945-1990,
se stabilesc următoarele reglementări:
(a) lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică, închiderea
balcoanelor, terase, renovări) se vor realiza in mod unitar pentru intreaga
construcţie. Toate intervenţiile cu impact asupra aspectului faţadelor vor
avea la bază studii de faţadă, la nivelul întregii clădiri sau a intregii
subzone.
(b) se interzice realizarea de balcoane noi.
(c) se interzice acoperirea clădirilor cu acoperişuri inclinate tip şarpantă sau
cu acoperitori plane vizibile din spaţiul public.
(d) se interzic lucrări de natură a modifica proporţiile golurilor in faţade.
(e) la inlocuirea tamplăriilor ferestrelor de la locuinţe se vor păstra partiţiile
iniţiale ale ferestrelor şi dimensiunile elementelor componente ale
tâmplăriei.
(f) în cazul termoizolării exterioare sau a renovării faţadelor se recomandă
utilizarea de finisaje similare celor iniţiale.
(g) se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se
recomandă utilizarea culorilor similare celor iniţiale.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare.
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
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Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările * Anexa 3 –
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.
Reglementări
pentru firme
comerciale /
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
necomerciale,
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente vitrine

tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 – * Anexa 11 –
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât Desfășurate
stradale
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurare corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate utilităţile se vor asigura prin racordare la reţelele edilitare publice,
zona beneficiind de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care ser
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vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaj de piatră de tip permeabil). Se
interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Spre stradă/spaţiul public, în zonele de retragere faţă de aliniamente
(grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea
sa prin împrejmuire.
Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu
înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic
sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi
pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi
vor fi de tip transparent sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul
parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor
aflate pe parcelă.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 50% la parcele L-II
Pentru parcelele de colţ:
POT maxim = 60% la parcele L-II
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 1,3 la parcele L-II
Pentru parcelele de colţ:
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CUT maxim = 1,8 la parcele L-II
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40
m).
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RrLuC (- I)
Unitatea funcțional-morfologică operațională de locuire destinată
restructurării pentru funcțiuni de tip central
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu
clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea
oraşului şi a traficului urban au devenit elemente majore de structură spațialfuncțională a orașului, culoare importante de circulaţie, dar şi de interes
economic.
Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de
numeroasele disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi apărute:
(a) trafic ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate, subdimensionate.
(b) mixaj funcţional incoerent prin instalarea în clădirile / părţi de clădiri iniţial
dedicate funcţiunii de locuire a unor activităţi de tip terţiar dintre care
unele incompatibile cu aceasta din cauza poluării fonice, vizuale etc,
desfăşurate frecvent în condiţii improvizate, precare, neadecvate.
(c) pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine pentru
alte activităţi – parcare, depozitare etc.
(d) degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia, coraborat cu
continua subutilizare economică-funcțională a zonei, a resursei
cadastrale.
(e) volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare şi desfacere.
(f) degradarea spaţiului public, parcare în exces.
(g) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente,
structural inadecvate altor funcţiuni.
(h) apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin
diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină
o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi unitare.
Caracterul propus
Zonă cu funcțiuni de tip central rezultată din restructurarea zonelor cu
funcțiunea de locuire. Spaţii urbane cu funcţiune mixtă, de tip central, astfel încât
noua unitate funcțional-morfologică operațională să fie de tip central cu o
structură funcţională complexă şi atractivă, caracterizată de mixajul între
diversitatea de activităţi de interes general, cu acces public, situate la parter şi
locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor
multifuncţionale. Alături de acestea vor fi prezente, ocupând imobile
monofuncţionale, instituţii publice şi de interes public noi importante pentru
comunitatea locală.
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
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nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului
Regulament, luând ca punct de plecare parcelarul existent, urmând ca în cazul
imposibilității de conformare la prevederile prezentului Regulament să se impună
elaborarea unui PUZ pentru reparcelare. Pentru fiecare investiţie se va elabora în
prealabil un PUD prin care se va evidenţia modul de transpunere în situaţia
concretă dată a prevederilor acestuia, asigurându-se totodată coerenţa
dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea
integrală a cel puţin unei parcele în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare
la corpul de la stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului
de la stradă.
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile
prezentului Regulament se admit exclusiv lucrări de întreţinere curentă.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD/PUZ va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care
acest fapt e admisibil poate fi autorizată numai după elaborarea şi aprobarea
conform legii a unui PUD prin care se vor reglementa caracteristicile noii
construcţii. Prin excepţie, se pot desfiinţa fără îndeplinirea acestei condiţii
construcţiile parazitare sau provizorii, doar pe baza unui studiu istoric, avizat de
CZMI.

* Anexa 12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

* Anexa 7 –

Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea Proiectul de
parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie în parte. cvartal
Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UFMO, limita minimă de reglementare
acceptabilă fiind cvartalul (Anexa 7).
Elaborarea de PUZ este obligatorie pentru cvartalele adiacente Crișului
Repede. Prin acestea se va reglementa detaliat modul de construcţie urbană în
lungul culoarului râului.
PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile
prezentului regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate
publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a
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clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului
regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.
B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ,
ALTE RESTRICTII

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC

Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii după categorii de
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

* Anexa 3 –

La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice vor avea funcţiuni
Reglementări
de interes pentru public (a se vedea Anexa 3).
pentru firme
comerciale /

Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor
amenajarea de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament .

existente

pentru necomerciale,
vitrine

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de structură funcțională:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(1)
activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni administrative,
funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură), dispuse la parter şi eventual subsol,
respectiv la parter şi eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu
mai mult de două nivele supraterane.
(2)
locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare. Locuinţele
vor ocupa minimum 30% din suprafaţa utilă totală.
În cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului
nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.
(II) Imobile monofuncţionale:
(1) instituţii publice şi de interes pentru public (funcţiuni administrative,
funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură, funcţiuni de cult, funcţiuni de învăţământ şi
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cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială)
(2) funcţiuni de turism

(III)Spaţii publice şi spaţii verzi
Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezenţa locuirii nu este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu
funcţiuni de interes pentru public.
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu
următoarele condiţii:
(1) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul
parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni).
(2) accesul autovehiculelor să se realizeze astfel încât să nu perturbe traficul.
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor,
fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(1) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(2) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(3) să implice maximum 5 persoane;
(4) să aibă acces public limitat (ocazional);
(5) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(6) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.

* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
după categorii de
funcțiuni

Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
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Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități terțiare
(depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul co-locatarilor. În cazul
teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o distanță de 25m de la
fiecare colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice
natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en gros.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket
(big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor
care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 12 m;
(3) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
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(4) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 400 mp;
(5) să aibă formă regulată.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu
îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi
demonstrată prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului
regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea
clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare
a terenurilor.
Se admit operaţiuni de comasare și divizare a parcelelor, cu condiţia ca
toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă
(2) lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 40 m
(3) să aibă formă regulată
(4) să respecte regula de comasare, suprafața maximă posibil de comasat,
stabilite în funcție de cvartal (a se vedea Anexa nr. 12 – Parcelar istoric și
parcelar restructurabil).
Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială
sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban.
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între
deţinători.
La parcele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul
PUZCP prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un
decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai
avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o
realiniere locală.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se
încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de
la frontul de stradă să creeze un calcan nou. Limita edificabilului se calculează
diferențiat în funcție de adâncimea parcelei, astfel:
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(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul
stradal la adâncimea permisă. Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul
uneia sau ambelor laturi, cu condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să
existe de asemenea calcane, sau central. In acest caz se vor aplica tipologii
precum « L », « U », « C », « O » etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
realizate conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict
în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o
retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de
lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m
şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit
sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile
faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor
dispune numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii)
având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de
limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din
înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai
înalt, dar nu mai puţin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora (sunt admise configuraţii în retrageri
transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).
Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu Volumetric de
Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor clădirilor de pe
parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
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8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje,
conform normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea
de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat
conform Anexei 2 la prezentul regulament. Subzonele ultracentrale sunt
exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate
utilizările admise. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi
parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de
parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.
Staţionarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective
subterane.

* Anexa 2 –
Necesarul de
parcaje

Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor,
în afara fâşiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării
construcţiilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare
există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin
concesiune.
Staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor este admisă în condițiile
Secțiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
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mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care
se află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii
maxime se va regăsi în intervalul de maxim 1m în sus sau în jos față de linia
înălțimii la cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane
din zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
* Anexa 13 –
înălțimii minime și de referință).
c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă
la înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).

Raportul
extindereexistent

Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

* Anexa 11 –
Desfășurate
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor stradale

exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixtă de tip central, implicând locuirea la
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nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea
stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape,
cu pante egale şi constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul
local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea
spaţiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip
urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv
lemnul, cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care
sunt acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit
tâmplării din PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice.
Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
construcţiei.
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință(atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și
de referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora
un Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi,
studiu care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului curent
va fi de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
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Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate şi exclusiv pe baza unor proiecte avizate de CZMI nr. 6. şi însuşite
de DJC Bihor; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valori patrimoniale (a celor clasate sau propuse pentru clasare,
cu valoare arhitecturală deosebită sau ambientală relevantă respectiv modestă),
în care există posibilitatea fizică a realizării accesului alternativ în spaţiile afectate
din alte direcţii (gang, curte etc.).
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
* Anexa 11 –
Invelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In Desfășurate
situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are stradale
capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă
lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile mai vechi decât
1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
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majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului curent
va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție se va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurarea corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minimum 20% în cazul POT max = 60% şi minimum 15% în cazul POT
maxim 75% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie
şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu
acces public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din
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suprafaţa totală.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă
aparentă sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte
superioară, realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va
permite vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi
una contemporană. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel
al clădirilor aflate pe parcelă.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de
tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă
aparentă sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 70%
Pentru parcelele de colţ:
POT maxim = 75%
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective
supraterane cu acces public, în care cel puțin 40% din suprafața
construită desfășurată supraterană este destinată acestora:
POT maxim = 85%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
C-I: CUT maxim = 2,6
Pentru parcelele de colţ:
C-I: CUT maxim = 2,8
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective
supraterane cu acces public, în care cel puțin 40% din suprafața
construită desfășurată supraterană este destinată acestora:
C-I: CUT maxim = 3,2
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Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥
1,40 m).
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RrLM-II/-III
Unitatea funcțional-morfologică operațională de
locuire destinată restructurării pentru funcțiuni mixte
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu
clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea
oraşului şi a traficului urban au devenit elemente majore de structură spațialfuncțională a orașului, culoare importante de circulaţie, dar şi de interes economic.
Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele
disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi apărute:
(a) trafic ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate, subdimensionate.
(b) mixaj funcţional incoerent prin instalarea în clădirile / părţi de clădiri iniţial
dedicate funcţiunii de locuire a unor activităţi de tip terţiar dintre care unele
incompatibile cu aceasta din cauza poluării fonice, vizuale etc., desfăşurate
frecvent în condiţii improvizate, precare, neadecvate.
(c) pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine pentru alte
activităţi – parcare, depozitare etc.
(d) degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia, coraborat cu
continua subutilizare economică-funcțională a zonei, a resursei cadastrale.
(e) volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare şi desfacere.
(f) degradarea spaţiului public, parcare în exces.
(g) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente,
structural inadecvate altor funcţiuni.
(h) apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin
diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină o
diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi unitare.
Caracterul propus
Noua unitate funcțional-morfologică operațională va fi cu o structură
funcţională mixtă, caracterizată de diversitatea de activităţi cu acces public, situate
la parter şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor
multifuncţionale.
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.
Clădirile vor fi dispuse în aliniament, cu aliniere la cornişa, cu tipologii de tip
compact (L, U, C, O etc).
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
de urbanism pentru zone construite protejate.
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Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de aliniament,
relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei, înălţimea clădirilor
se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei de proiectare avizată de
către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor Istorice și aprobată conform
legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea lucrărilor de construire / desfiinţare
se va face pe baza prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament,
luând ca punct de plecare parcelarul existent, urmând ca în cazul imposibilității de
conformare la prevederile prezentului Regulament să se impună elaborarea unui
PUZ pentru reparcelare. Pentru fiecare investiţie se va elabora în prealabil un PUD
prin care se va evidenţia modul de transpunere în situaţia concretă dată a
prevederilor acestuia, asigurându-se totodată coerenţa dezvoltării / ridicarea
gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea integrală a
cel puţin unei parcele în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare la corpul de la
stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului de la stradă.
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile
prezentului Regulament se admit exclusiv lucrări de întreţinere curentă.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD/PUZ va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care
acest fapt e admisibil poate fi autorizată numai după elaborarea şi aprobarea
conform legii a unui PUD prin care se vor reglementa caracteristicile noii construcţii.
Prin excepţie, se pot desfiinţa fără îndeplinirea acestei condiţii construcţiile
parazitare sau provizorii, doar pe baza unui studiu istoric, avizat de CZMI.
Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea
parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie în parte.
Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UFMO, limita minimă de reglementare
acceptabilă fiind cvartalul.
Elaborarea de PUZ este obligatorie pentru cvartalele adiacente Crișului
Repede. Prin acestea se va reglementa detaliat modul de construcţie urbană în
lungul culoarului râului.
PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului
regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate publică, utilizarea
funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a clădirilor, posibilităţile
maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului
regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.
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B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN
ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție se
află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul
Nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție se
află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și Orașul
Nou.
* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii admise după
de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.
categorii de
La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice și segmente de funcțiuni
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

stradă cu atractivitate ridicată (a se vedea planul U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan străzi
cu atractivitate ridicată) vor putea avea funcţiuni de interes pentru public (Anexa 3).
Exceptate de la această regulă sunt instituțiile publice.
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru amenajarea
de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.
1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de structură funcțională:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(1)
activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni administrative,
funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură), dispuse la parter şi eventual subsol, respectiv
la parter şi eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de
două nivele supraterane.
(2)
locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare. Locuinţele vor
ocupa minimum 40% din suprafaţa utilă totală.
În cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului
nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.
(II) Imobile monofuncţionale
(1)
funcţiuni de turism
(2)
funcțiuni de sănătate
(3)
funcțiuni de învățământ preșcolar
(III)Spaţii publice şi spaţi verzi
* Anexa 3 –
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Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezenţa locuirii este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu
funcţiuni de interes pentru public (vezi Anexa 3).
La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice și spre segmentele de stradă
cu atractivitate ridicată, conform planului U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan străzi cu
atractivitate ridicată, vor putea avea funcţiuni de interes pentru public (a se vedea
Anexa nr. 3).

Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu
următoarele condiţii:
(1) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei,
în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(2) accesul autovehiculelor să se realizeze astfel încât să nu perturbe traficul.
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără
ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(1) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(2) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(3) să implice maximum 5 persoane;
(4) să aibă acces public limitat (ocazional);
(5) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(6) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.

* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor
permise după
categorii de
funcțiuni

Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate folosi o
fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare. Nu se
permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități terțiare
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(depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul co-locatarilor. În cazul
teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o distanță de 25m de la fiecare
colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice
natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en gros.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket
(big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor care
nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de
orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3.
CLĂDIRILOR

CONDIŢII

DE AMPLASARE,

ECHIPARE

ŞI

CONFIGURARE

A

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
(3) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(4) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp;
(5) să aibă formă regulată.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc
condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată
prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului regulament
privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor,
staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.
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Se admit operaţiuni de comasare și divizare a parcelelor, cu condiţia ca toate
parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 35 m;
(3) să aibă formă regulată.
(4) să respecte regula de comasare, suprafața maximă posibil de comasat,
* Anexa 12–
stabilite în funcție de cvartal (a se vedea Anexa nr. 12 – Parcelar istoric și Parcelar
parcelar restructurabil).
istoric și
parcelar

Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau restructurabil
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau
anterioară considerată favorabilă ţesutului urban (Anexa 12).
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban, indiferent
de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între deţinători.
La parcele cu ieșire la două străzi este obligatorie construirea în ambele
fronturi de stradă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul
existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUZCP prevede
realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se
va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul
colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de
cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi
respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se
aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează
în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de la
frontul de stradă să creeze un calcan nou. Limita edificabilului se calculează
diferențiat în funcție de adâncimea parcelei, astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din parcelă,
dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim 40
m
La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră latura
opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se măsoară de la
frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o formă neregulată,
edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul stradal la adâncimea
permisă.
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Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu
condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau
central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « O » etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate
conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în
fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere
faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai
puţin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de lumină învecinate se
pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m şi adâncimea de
minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit sau care adăpostesc
activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile
faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune
numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având
adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de limita
posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea
clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai
puţin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise
configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a
relaţiei menţionate). Analiza volumetrică se va face obligatoriu în cadrul unui Studiu
Volumetric de Incintă unde se va lua în considerare extinderea în timp a tuturor
clădirilor de pe parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform
normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de
maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
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actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în condiţiile în
care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile desfiinţate (parazitate)
se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul * Anexa 2 –
Necesarul de
regulament. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, parcaje
necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar
fiecărei funcţiuni în parte, aplicându-se o reducere de 50% datorită poziției centrale
în oraș în subzonele centrale și periferice, subzonele ultracentrale fiind exceptate de
la obligativitatea asigurării locurilor de parcare.
Staţionarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective
subterane.
Dacă se organizează parcaje la sol, suprafaţa ocupată de acestea (locurile
de staţionare şi spaţiile de manevră) se va scădea din suprafaţa de referinţă pentru
calculul POT şi CUT. Dispunerea pe parcelă se va conforma normelor sanitare în
vigoare.
Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în
afara fâşiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării
construcţiilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare
există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin
concesiune.
Staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor este admisă în condițiile
Secțiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi (a,
b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr.
11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în context,
care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu mai mare sau
egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de extindere-existent
calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție de poziția,
importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de stradă în * Anexa 11 –
cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr.15- Zonificarea teritoriului ZCP privind înălțimea Desfășurate
stradale
caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă /
segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
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înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la corpul
de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă poate să * Anexa 11 –
Desfășurate
depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
stradale
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care se
află între două imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime se
va regăsi în intervalul de maxim 1m în sus sau în jos față de linia înălțimii la cornișă
corespunzător celor două imobile învecinate.
* Anexa 13 –
Raportul
b. Înălțimea minimă admisă
extindereSe introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de existent
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane din
zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii
minime și de referință).

c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă la
înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr.13 Raportul extindere-existent).
Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării frontului
de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două niveluri
diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32)
şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri noi
Arhitectura acestora va fi de factură modernă şi va exprima caracterul
programului (imobile cu funcţiune mixtă de tip central, implicând locuirea la nivelele
superioare). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor
istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice oraşului istoric.
Acoperişurile vor avea şarpante cu forme simple, în două sau patru ape, cu
pante egale şi constante ce se vor încadra între 35o şi 60o, funcţie de contextul local.
Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din
mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol al faţadelor va fi apropiat de cel predominant în zonă.
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Elementele în relief ale faţadelor (bow window-uri, balcoane etc) se vor integra
formal în tipologiile existente.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, în mod
excepţional tablă lisă fălţuită de culoare gri pentru acoperişe, tencuieli lise pentru
faţade, placaje din piatră naturală tradițional locală sau tencuieli pentru socluri şi alte
elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se va folosi exclusiv lemnul,
cu excepţia celor aparţinând spaţiilor comerciale de la parter, pentru care sunt
acceptabile formule moderne, high tech – sticlă, oţel etc. Nu se admit tâmplării din
PVC.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se
interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele
construcţiei.
Clădirea nou propusă, înălțimea la cornișă a acesteia se va relaționa cu
elementele de ghidaj ale clădirii de referință(atice, fronton, decoraţii parietale,
elemente tectonice, etc), în conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de
stradă (vezi Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de
referință). În situația în care nu este clădire de referință, atunci se va elabora un
Studiu de desfățurată pentru strada/segmentul de stradă aferent clădirii noi, studiu
care va fi parte din documentația tehnică înaintată spre avizare la CZMI.
Înălțimea parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului curent va fi
de 3 m.
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai pe
bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe
asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile şi
recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului urban
Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii faţade,
evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora cu
excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară considerată
favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie, bine
justificate şi exclusiv pe baza unor proiecte avizate de CZMI nr. 6. şi însuşite de DJC
Bihor; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor faţade
unitare cu valori patrimoniale (a celor clasate sau propuse pentru clasare, cu valoare
arhitecturală deosebită sau ambientală relevantă respectiv modestă), în care există
posibilitatea fizică a realizării accesului alternativ în spaţiile afectate din alte direcţii
(gang, curte etc.).
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri,
colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru
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eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii şi
materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau a frontoanelor
cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie sau alte materiale
nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional, când
acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane – sticlă,
oţel etc.
Invelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In
situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are
capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă
lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile mai vechi decât
1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de cupru
în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea patrimonială
a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/neautorizate potrivit legii, orice fel
de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia îmbunătăţirii aspectului
arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile iniţiale (originale) ale
imobilelor respective.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect, materiale,
culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt străine imaginii
istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar pe
schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc
comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de ghidaj
existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice,
etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria clădirilor existente,
înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii existente asupra căreia se
intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale clădirii de referință (atice, fronton,
decoraţii parietale, elemente tectonice, etc), în conformitate cu cele stabilite prin
desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință), astfel încât unicitatea şi particularitatea caracterului
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clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului curent va fi
de 3 m.
La orice tip de intervenție se va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurarea corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de
echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele
vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public a
clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a ţevilor,
contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele exterioare
mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu acces public/
semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în
împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor / parcelelor. În
măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va face mascat. În
toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice,
CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minimum 20% în cazul POT max = 60% şi minimum 15% în cazul POT
maxim 75% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi
înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care se
vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil). Se
interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de dale.
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu
acces public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din
suprafaţa totală.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face pe
bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă aparentă
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sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte superioară,
realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va permite
vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi una
contemporană. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al
clădirilor aflate pe parcelă.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de tip
opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă
sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
M-III: POT maxim = 40% / M-II: POT maxim = 60%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St
(suprafaţa terenului)
Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe
două laturi opuse (ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau
pentru cele situate în poziţii particulare (dominante):
Pentru parcelele de colţ:
M-III: POT maxim = 50% / M-II: POT maxim = 65%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 50% x St (suprafaţa
terenului)
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public, în care cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată supraterană
este destinată acestora:
M-III: POT maxim = 60% / M-II: POT maxim = 70%
În cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol,
suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va
scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul POT.
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică
(servitute de realiniere etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată /
expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, iar suprafaţa de referinţă
pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de
utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care
suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale +
0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
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Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 1,3 la parcele M-II
Pentru parcelele de colţ:
CUT maxim = 1,8 la parcele M-II
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
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RrM- II/- III
Unitatea funcțional-morfologică operațională
restructurării cu păstrarea funcțiunii mixte

mixtă

destinată

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu
clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea
oraşului şi a traficului urban au devenit elemente majore de structură spațialfuncțională a orașului, culoare importante de circulaţie, dar şi de interes
economic.
Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de
numeroasele disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi apărute:
(a) trafic ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate, subdimensionate.
(b) mixaj funcţional incoerent prin instalarea în clădirile / părţi de clădiri iniţial
dedicate funcţiunii de locuire a unor activităţi de tip terţiar dintre care
unele incompatibile cu aceasta din cauza poluării fonice, vizuale etc.,
desfăşurate frecvent în condiţii improvizate, precare, neadecvate.
(c) pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine pentru
alte activităţi – parcare, depozitare etc.
(d) degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia, coraborat cu
continua subutilizare economică-funcțională a zonei, a resursei
cadastrale.
(e) volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare şi desfacere.
(f) degradarea spaţiului public, parcare în exces.
(g) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente,
structural inadecvate altor funcţiuni.
(h) apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin
diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină
o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi unitare.
Caracterul propus
Noua unitate funcțional-morfologică operațională va fi cu o structură
funcţională mixtă, caracterizată de diversitatea de activităţi cu acces public,
situate la parter şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale
imobilelor multifuncţionale.
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.
Clădirile vor fi dispuse în aliniament, cu aliniere la cornişa, cu tipologii de
tip compact (L, U, C, O etc).
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
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Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului
Regulament, luând ca punct de plecare parcelarul existent, urmând ca în cazul
imposibilității de conformare la prevederile prezentului Regulament să se impună
elaborarea unui PUZ pentru reparcelare. Pentru fiecare investiţie se va elabora în
prealabil un PUD prin care se va evidenţia modul de transpunere în situaţia
concretă dată a prevederilor acestuia, asigurându-se totodată coerenţa
dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea
integrală a cel puţin unei parcele în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare
la corpul de la stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului
de la stradă.
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile
prezentului Regulament se admit exclusiv lucrări de întreţinere curentă.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD/PUZ va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care
acest fapt e admisibil poate fi autorizată numai după elaborarea şi aprobarea
conform legii a unui PUD prin care se vor reglementa caracteristicile noii
construcţii. Prin excepţie, se pot desfiinţa fără îndeplinirea acestei condiţii
construcţiile parazitare sau provizorii, doar pe baza unui studiu istoric, avizat de
CZMI.

* Anexa 12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea
parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie în parte.
Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UFMO, limita minimă de reglementare
acceptabilă fiind cvartalul.
Elaborarea de PUZ este obligatorie pentru cvartalele adiacente Crișului
Repede. Prin acestea se va reglementa detaliat modul de construcţie urbană în
lungul culoarului râului.
PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile
prezentului regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate
publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a
clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului
regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.
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B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE
ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii
de funcţiuni, conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice și segmente de
stradă cu atractivitate ridicată (a se vedea planul U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan
străzi cu atractivitate ridicată) vor putea avea funcţiuni de interes pentru public
(Anexa nr. 3). Exceptate de la această regulă sunt instituțiile publice.
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru
amenajarea de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.

* Anexa nr.1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
după categorii de
funcțiuni

1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de structură funcțională:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(1) activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni administrative, funcţiuni
de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare,
funcţiuni de cultură), dispuse la parter şi eventual subsol, respectiv la
parter şi eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de
două nivele supraterane.
(2) locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare. Locuinţele vor
ocupa minimum 40% din suprafaţa utilă totală.
În cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului
nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.
(II) Imobile monofuncţionale la RrM-II
(1)
funcţiuni de turism
(2)
funcțiuni de sănătate
(3)
funcțiuni de învățământ preșcolar

* Anexa 3 –

(III)Spaţii publice şi spaţi verzi
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Spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele
imobilelor. Prezenţa locuirii este obligatorie.
La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu
funcţiuni de interes pentru public (vezi Anexa nr. 3).

Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice și spre segmente de stradă
atractive, conform planului U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan străzi cu atractivitate
ridicată, vor putea avea funcţiuni de interes pentru public (a se vedea Anexa nr.
3).
2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu
următoarele condiţii:
(1) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul
parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(2) accesul autovehiculelor să se realizeze astfel încât să nu perturbe traficul;
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor,
fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(1) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(2) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(3) să implice maximum 5 persoane;
(4) să aibă acces public limitat (ocazional);
(5) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(6) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.

* Anexa 1 –
Clasificarea
utilizărilor admise
după categorii de
funcțiuni

Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
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Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități terțiare
(depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul co-locatarilor. În cazul
teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o distanță de 25m de la
fiecare colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice
natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en gros.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket
(big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor
care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
(3) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(4) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp;
(5) să aibă formă regulată.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu
îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi
demonstrată prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului
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regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea
clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare
a terenurilor.
Se admit operaţiuni de comasare și divizare a parcelelor, cu condiţia ca
toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 35 m;
(3) să aibă formă regulată.
(4) să respecte regula de comasare, suprafața maximă posibil de comasat,
stabilite în funcție de cvartal (a se vedea Anexa nr. 12 – Parcelar istoric și
* Anexa 12 –
parcelar restructurabil).
Parcelar istoric și
parcelar

Se interzic operaţiunile de modificare a parcelarului istoric (unificare sau restructurabil
divizare a parcelelor), cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială
sau anterioară considerată favorabilă ţesutului urban (Anexa 12).
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între
deţinători.
La parcelele ieșire la două străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul
PUZCP prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un
decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai
avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o
realiniere locală.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se
încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul
continuu la stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de
la frontul de stradă să creeze un calcan nou. Limita edificabilului se calculează
diferențiat în funcție de adâncimea parcelei, astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
Regulament Local de Urbanism

212

La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul
stradal la adâncimea permisă.
Se admite şi dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu
condiţia ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau
central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « O » etc.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi
realizate conform normelor specifice.
Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul
(imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul
reconstrucţiei / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict
în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o
retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă dar nu mai puţin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curţilor de
lumină învecinate se pot amplasa curţi de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m
şi adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spaţii de locuit
sau care adăpostesc activităţi ce necesită lumină naturală.
Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile
faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor
dispune numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii)
având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de
limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din
înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai
înalt, dar nu mai puţin de 6 m.
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În cazul curţilor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate,
închise pe trei sau patru laturi, între faţadele interioare paralele se va asigura o
distanţă minimă egală cu înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt
admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la
orice nivel a relaţiei menţionate). Analiza volumetrică se va face obligatoriu în
cadrul unui Studiu Volumetric de Incintă unde se va lua în considerare extinderea
în timp a tuturor clădirilor de pe parcelă (clădiri actuale şi posibile în viitor).
În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între
faţadele paralele ale acestora se va asigura aceeaşi relaţie.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
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Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje,
conform normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea
de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament. Subzonele ultracentrale sunt parcaje
exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate
utilizările admise. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi
parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de
parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.
Staţionarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective
subterane.
Dacă se organizează parcaje la sol, suprafaţa ocupată de acestea
(locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va scădea din suprafaţa de
referinţă pentru calculul POT şi CUT. Dispunerea pe parcelă se va conforma
normelor sanitare în vigoare.
Nu se admite accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor,
în afara fâşiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării
construcţiilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare
există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin
concesiune.
Staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor este admisă în condițiile
Secțiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
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context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care
se află între 2 imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime se
va regăsi în intervalul de maxim 1 m în sus sau în jos față de linia înălțimii la
cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.
b. Înălțimea minimă admisă
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane
din zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 13 –
Raportul
extindereexistent

c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă
la înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).
Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
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pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate şi exclusiv pe baza unor proiecte avizate de CZMI nr. 6. şi însuşite
de DJC Bihor; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valori patrimoniale (a celor clasate sau propuse pentru clasare,
cu valoare arhitecturală deosebită sau ambientală relevantă respectiv modestă),
în care există posibilitatea fizică a realizării accesului alternativ în spaţiile afectate
din alte direcţii (gang, curte etc.).
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Invelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In
situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are
capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă
lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile mai vechi decât
1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
Înălțimea de nivel al parterului va fi de minim 3,5 m iar înălțimea minimă a
nivelului curent va fi de 3 m.
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În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc), în
conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului curent
va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție se va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurarea corpului de imobil existent valoros/istoric.

* Anexa 3 –
Reglementări
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice, zona beneficiind
de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
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telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minimum 20% în cazul POT max = 60% şi minimum 15% în cazul POT
maxim 75% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie
şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere, pentru care
se vor utiliza materiale tradiţionale (în general dalaje de piatră de tip permeabil).
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de
dale.
Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu
acces public, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din
suprafaţa totală.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedica realizarea construcţiilor autorizate.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile noi vor avea un soclu opac din zidărie din cărămidă
aparentă sau tencuită sau din piatră naturală, cu înălţimea de 80 cm şi o parte
superioară, realizată din elemente metalice şi vopsită mat. Partea superioară va
permite vizibilitatea în ambele direcţii. Expresia arhitecturală a împrejmuirilor va fi
una contemporană. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel
al clădirilor aflate pe parcelă.
Este interzisă placarea împrejmurilor cu policarbonat.
Imprejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parceleor vor fi de
tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă
aparentă sau tencuită.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
M-III: POT maxim = 40% / M-II: POT maxim = 60%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St
(suprafaţa terenului)
Pentru parcelele de colţ, pentru cele cu deschideri spre spaţiul public pe
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două laturi opuse (ce taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau
pentru cele situate în poziţii particulare (dominante):
Pentru parcelele de colţ:
M-III: POT maxim = 50% / M-II: POT maxim = 65%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 50% x St (suprafaţa
terenului)
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public, în care cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată
supraterană este destinată acestora:
M-III: POT maxim = 60% / M-II: POT maxim = 70%
În cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol,
suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va
scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul POT.
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate
publică (servitute de realiniere etc), porţiunea de teren implicată va fi
achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, iar
suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă în proprietate
privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de
utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care
suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale
+ 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
M-II: CUT maxim = 1,4 / M-III: CUT maxim = 1,6
Pentru parcelele de colţ:
M-II: CUT maxim = 2,0 / M-III: CUT maxim = 2,2
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective supraterane cu
acces public, în care cel puțin 40% din suprafața construită desfășurată
supraterană este destinată acestora:
CUT maxim = 2,6
În cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol,
suprafaţa ocupată de acestea (locurile de staţionare şi spaţiile de manevră) se va
scădea din suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT.
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate
publică (servitute de realiniere etc), porţiunea de teren implicată va fi
achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, iar
suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate
privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de
utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care
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suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale
+ 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥
1,40 m).

RrMC- I
Unitatea

funcțional-morfologică

operațională
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restructurării pentru funcțiuni de tip central
SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spaţii cu caracter mixt/rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar
fragmentat excesiv, cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi cu
caracter local, având profil redus, trasate în mijlocul unor cvartale istorice, astfel
rezultând parcele noi foarte mici, ne sau greu construibile în condițiile actuale.
Fragmentarea excesivă a parcelarului, dimensiiunile mici ale acestora au
generat numeroase disfuncţionalităţi şi incompatibilităţi:
(1) trafic auto ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate,
subdimensionate.
(2) lipsa sau pierderea intimităţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine
pentru alte activităţi – parcare, depozitare etc.
(3) degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia datorită
distanțelor insuficiente dintre clădiri.
(4) degradarea spaţiului public, parcare în exces.
(5) adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a clădirilor existente,
structural inadecvate altor funcţiuni.
(6) apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin
diversitatea modurilor de ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină
o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi unitare.
Caracterul propus
Spaţii urbane cu funcţiune mixtă, de tip central, astfel încât noua unitate
funcțional-morfologică operațională să fie de tip central cu o structură funcţională
complexă şi atractivă, caracterizată de mixajul între diversitatea de activităţi de
interes general, cu acces public, situate la parter şi locuirea de tip colectiv situată
la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale. Alături de acestea vor fi
prezente, ocupând imobile monofuncţionale, instituţii publice şi de interes public
noi importante pentru comunitatea locală.
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise.
Clădirile vor fi dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu
aliniere la cornişa, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc).
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Prezentul PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) şi RLU a fost
elaborat în conformitate cu prevederile PUG și RLU aferent aprobat prin HCL
nr.501/2016 și cu Metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate.
Nu sunt acceptate derogări de la prezentul regulament. Reglementări
diferite privind regimul de construire, amplasarea clădirilor faţă de
aliniament, relaţiile faţă de limitele laterale sau posterioare ale parcelei,
înălţimea clădirilor se pot institui numai prin PUD, elaborat pe baza temei
de proiectare avizată de către CMUAT şi Comisia Zonală a Monumentelor
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Istorice și aprobată conform legii. Până la aprobarea PUD, autorizarea
lucrărilor de construire / desfiinţare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
Clădirile asupra cărora este instituită una dintre cele cinci categorii de
protecţie se vor reglementa conform Art. 7, alineat (9) al prezentului regulament.
În principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului
Regulament, luând ca punct de plecare parcelarul existent, urmând ca în cazul
imposibilității de conformare la prevederile prezentului Regulament să se impună
elaborarea unui PUZ pentru reparcelare. Pentru fiecare investiţie se va elabora în
prealabil un PUD prin care se va evidenţia modul de transpunere în situaţia
concretă dată a prevederilor acestuia, asigurându-se totodată coerenţa
dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea
integrală a cel puţin unei parcele în înţeles urban. La intervențiile de supraetajare
la corpul de la stradă, se admit doar acele care vizează corpul întreg al imobilului
de la stradă.
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile
prezentului Regulament se admit exclusiv lucrări de întreţinere curentă.
În toate situațiile studiul istoric aferent PUD/PUZ va include şi parcelele
învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban şi modul de
ocupare a terenului.
Desfiinţarea parţială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care
acest fapt e admisibil poate fi autorizată numai după elaborarea şi aprobarea
conform legii a unui PUD prin care se vor reglementa caracteristicile noii
construcţii. Prin excepţie, se pot desfiinţa fără îndeplinirea acestei condiţii
construcţiile parazitare sau provizorii.
Având în vedere numeroasele situaţii atipice, ca şi neregularitatea
parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie în parte.
Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UFMO, limita minimă de reglementare
acceptabilă fiind cvartalul (Anexa 7).
PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile
prezentului regulament în ceea ce priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate
publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi echipare a
clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului
regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

* Anexa 12 –
Parcelar istoric și
parcelar
restructurabil

* Anexa 7 –
Proiectul de
cvartal

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE
ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII
Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (2), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
orașul nou.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAŢIUL PUBLIC
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Conform ARTICOL 33/34/35, alineat (3), dacă imobilul vizat de intervenție
se află în perimetrul subzonei ultracentrale / centrale / pericentrale Olosig și
Orașul Nou.
SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

* Anexa 1 –
Clasificarea
Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii utilizărilor admise
de funcţiuni, conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
după categorii de
La clădirile noi, parterele spre principalele spaţii publice și spre segmentele funcțiuni

străzilor cu atractivitate ridicată vor avea funcţiuni de interes pentru public.
Este admisă utilizarea podurilor construcţiilor existente pentru * Anexa 3 –
Reglementări
amenajarea de funcţiuni, în condiţiile prezentului regulament.
pentru firme
comerciale /
necomerciale,
vitrine
1. UTILIZĂRI ADMISE

Se admit următoarele categorii de structură funcțională:
(I) Imobile cu funcţiune mixtă cuprinzând:
(1) activităţi de interes şi cu acces public (funcţiuni administrative, funcţiuni
de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare,
funcţiuni de cultură), dispuse la parter şi eventual subsol, respectiv la
parter şi eventual subsol şi primul etaj în cazul clădirilor cu mai mult de
două nivele supraterane;
(2) locuinţe colective / semicolective la nivelele superioare. Locuinţele vor
ocupa minimum 30% din suprafaţa utilă totală.
In cazul prezenţei locuirii, curţile imobilelor vor fi închise accesului
nerezidenţilor, celelalte activităţi vor fi accesibile doar din spaţiul public.
(II) Imobile monofuncţionale
(1)
instituţii publice şi de interes pentru public (funcţiuni administrative,
funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni
terţiare, funcţiuni de cultură, funcţiuni de cult, funcţiuni de învăţământ şi
cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială);
(2)
funcţiuni de turism.
(III)Spaţii publice şi spaţi verzi

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării
acestora în subteran sau în afara spaţiului public.
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Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu
condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie
inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
Garaje publice sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:
(1) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul
parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(2) accesul autovehiculelor să se realizeze astfel încât să nu perturbe traficul;
Garaje private pe parcelele curente cu următoarele condiţii:
(1) să fie înglobate în corpurile de clădire ;
(2) să nu aibă acces direct din spaţiul public, pe mai mult de o lățime de
vehicul.
Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor,
fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau
manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de
proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(1) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de
locuire;
(2) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp;
(3) să implice maximum 5 persoane;
(4) să aibă acces public limitat (ocazional);
(5) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
(6) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul
locuinţei.
Parcaje la sol în curţile imobilelor, cu respectarea următoarelor condiţii:
* Anexa 2 –
(a) autorizarea unui proiect de amenajare, elaborat de un arhitect cu
Necesarul de
drept de semnătură, cu avizul favorabil al DJC Bihor;
parcaje
(b) existenţa acordului tuturor proprietarilor;
(c) încadrarea în indicii urbanistici ai zonei (suprafața verde prevăzută
prin prezentul Regulament);
(d) posibilitatea unui acces carosabil, fără a afecta integritate şi calitatea
arhitecturală a imobilului.
(e) utilizării pentru staționare numai a amprentei edificabilului pe parcelă.
(f) În cazul eliminării tuturor corpurilor parazitare de pe parcelă, se poate
folosi o fâșie adiacentă edificabilului de max. 7.5 m adâncime pentru staționare.
Nu se permite staționarea pe limita posterioară a parcelelor.
Folosirea curților în care este prezentă locuirea pentru activități terțiare
(depozitare, gastronomie, reparații) vor necesita acordul co-locatarilor. În cazul
teraselor de localuri acordul va fi cerut vecinilor pe o distanță de 25m de la
fiecare colț al parcelei respective.
3. UTILIZĂRI INTERZISE

Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare, identificate
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ca atare prin studiile istorice de fundamentare.
Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice
natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Funcțiuni de servicii, comerț și de instituții publice sau cu caracter public,
altele decât activitățile de rip terțiar ale locatarilor.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en gros.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket
(big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în
interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare
dispuse pe spaţiul public.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a
imobilelor.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,
extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare sau a celor
care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare
de orice natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe
împrejmuiri.
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A
CLĂDIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
(1) să aibă front la stradă;
(2) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 12 m;
(3) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(4) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp;
(5) să aibă formă regulată.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu
îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi
demonstrată prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile prezentului
regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea
clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare
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a terenurilor.
Se admit operaţiuni de comasare și divizare a parcelelor, cu condiţia ca
toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiţii:
 să aibă front la stradă;
 lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 30 m;
 să aibă formă regulată.
 să respecte regula de comasare, suprafața maximă posibil de comasat,
stabilite în funcție de cvartal (a se vedea Anexa nr. 12 – Parcelar istoric și
parcelar restructurabil).
În toate cazurile se va lua în considerare parcela în înţeles urban,
indiferent de forma în care proprietatea asupra acesteia e divizată între
deţinători.
La parcelele cu ieșire la 2 străzi este obligatorie construirea la ambele
fronturi de stradă.
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul
PUZCP prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un
decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai
avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o
realiniere locală.
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat
de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente
şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine.
Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe cele posterioare de proprietate.
Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se
încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării).
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu şi vor fi realizate
conform normelor specifice. Se va construi pe aliniament, în front continuu
(închis), cu excepția situaţiilor în care organizarea spaţială impune local
deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile
faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.
Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, cu frontul continuu la
stradă/piață urbană, până la limita edificabilului, fără ca acest corp de la frontul
de stradă să creeze un calcan nou. Limita edificabilului se calculează diferențiat
în funcție de adâncimea parcelei, astfel:
(a) la parcele cu o adâncime între 10-15 m nu se aplică limită de edificabil, adică
toata suprafața parcelei se consideră suprafață edificabilă.
(b) la parcele cu o adâncime între 15-60 m limita de edificabil va fi la 1/2 din
parcelă, dar maxim 30 m
(c) la parcelele cu o adâncime între 60-100+m va fi la 1/3 din parcelă, dar maxim
40 m
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La parcelele de colț, limita inferioară a parcelei (fundul parcelei) se consideră
latura opusă accesului. La parcelele cu două ieșiri, limita edificabilului se
măsoară de la frontul stradal pe care se amplasează imobilul. La parcelele cu o
formă neregulată, edificabilul se calculează printr-o linie paralelă cu frontul
stradal la adâncimea permisă.
Suplimentar, se prevăd următoarele reguli, în funcție de lungimea frontului la
stradă a parcelelor:
- pentru parcelele cu front la stradă de lungime cuprinsă între 12 şi 15 m:
(1) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul
calcan nu va depăşi lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare
calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se
admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan
existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă
celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate
din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. In cazul existenţei calcanelor
pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.
(2) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane,
clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanţă
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa
superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3
m.
(3) Prin exceptie, în situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă
locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe
parcelă (Anexa 7) – demonstrată prin prezentarea imobilelor din
vecinătate pe planul de situaţie - ce implică o retragere mai mică de la
limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din
laturi. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornişa
superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăşi 4,50 m.

* Anexa 7 –
Proiectul de
cvartal

* Anexa 7 –
Proiectul de
cvartal

- pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare de 15 m:
(1) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul
calcan nu va depăşi lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare
calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se
admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan
existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă
celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate
din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul
cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m.
(2) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile
în care pe acestea nu există calcane, cu o distanţă minimă egală cu
jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic
în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m. Prin exceptie, în
situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a
zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă (Anexa 7) –
demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de
situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de
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proprietate (dar nu mai puţin de 1,90 m), aceasta se poate aplica numai
pe una din laturi, cu condiţia ca imobilul învecinat să aibă spre limita în
cauză o retragere minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată
la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai
puţin decât 3 m. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte,
măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va
depăşi 4,50 m.
- pentru toate situaţiile:
(1) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă
minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m.
(2) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea
alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului
rezultat să nu depăşească 2,80 m.
(3) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale
parcelei.
(4) toate construcţiile de pe parcela în înţeles urban se vor amplasa în fâşia
adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu
caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii /
pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă
însumată va fi de maximum 15 mp.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

În unitățile funcționale operaționale C-I nu este admisă amplasarea de noi
corpuri de clădire în spatele celui existent de pe frontul de stradă, acesta
constituind singurul corp de clădire pe parcelă.
8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje,
conform normelor. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un
singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru clădirile existente / parţial restructurate se vor conserva accesele
actuale. Accesul carosabil (inclusiv poarta) pe parcelă nu e obligatoriu în
condiţiile în care normele de securitate la incendiu nu o impun. Gangurile
desfiinţate (parazitate) se vor redeschide şi dedica, de regulă, rolului iniţial.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul
parcelelor se recomandă utilizarea îmbrăcăminţilor permeabile, din materiale
naturale.
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Necesarul de parcaje în subzonele centrale și periferice va fi dimensionat * Anexa 2 –
Necesarul de
conform Anexei 2 la prezentul regulament cu aplicarea unei diminuări cu 50% parcaje
pentru toate tipurile de activități admise, cu excepția locuirii. Subzonele
ultracentrale sunt exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare
pentru toate utilizările permise. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în
interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea
numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. Suma finală se
rotunjeşte în sus.
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate,
situate la o distanţă de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare
există un drept real de folosinţă, garantat prin deţinerea în proprietate sau prin
concesiune.
Staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor este admisă în condițiile
Secțiunii 2, punctul 2, Utilizări admise cu condiţionări.
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru stabilirea înălțimii imobilului se vor aplica simultan următoarele prevederi
(a, b și c):
a. Înălțimea maximă admisă
La conformarea înălțimii clădirilor amplasate pe aliniamentul stradal se introduce
înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa
nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), în
context, care va reprezenta valoarea de înălțime de reper, care va fi obligatoriu
mai mare sau egală cu înălțimea minimă și va rezultata din calculul raportului de
extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat, respectiv va fi în funcție
de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii/segmentului de
stradă în cadrul ZCP (a se vedea Anexa nr. 15 - Zonificarea teritoriului ZCP
privind înălțimea caracteristică determinată în funcție de nivelul de conservare
propus).
Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe
stradă / segment de stradă (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu
indicarea înălțimii minime și de referință).
Înălțimea de referință de pe desfășuratele stradale (Anexa nr. 11) se referă la
corpul de imobil de la stradă. Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă
poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la stradă.
În cazul unei supraetajări a unui imobil sau în cazul unui imobil nou construit care
se află între 2 imobile cu valoare arhitecturală deosebită, linia înălțimii maxime se
va regăsi în intervalul de maxim 1 m în sus sau în jos față de linia înălțimii la
cornișă corespunzătoare celor două imobile învecinate.

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 11 –
Desfășurate
stradale

* Anexa 13 –
b. Înălțimea minimă admisă
Raportul
Se introduce obligativitatea conformării înălțimii clădirilor amplasate pe frontul de extindere-existent
stradă la înălțimea minimă introdusă pentru sporirea coerenței imaginii urbane
din zona centrală (a se vedea Anexa nr. 11 - Desfășurate de stradă cu indicarea
înălțimii minime și de referință).

Regulament Local de Urbanism

229

c. Raportul extindere-existent
Se introduce obligativitatea conformării clădirilor amplasate pe frontul de stradă
la înălțimea permisă de raportul dintre suprafața de extindere și cea existentă,
calculate și verificate pe imobil (a se vedea modul de calcul din Anexa nr. 13 Raportul extindere-existent).
Înălțimea finală a unei clădiri va rezulta din respectarea cumulată, simultană a
prevederilor de la puncetele a, b și c. Ca excepție, se permite încă un nivel
suplimentar în cazurile în care acesta contribuie la reducerea fragmentării
frontului de stradă, și anume acoperă calcanul cu înălțimea de cel puțin două
niveluri diferență a clădirii învecinate.
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art.
32) şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază
valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG
525/1996, Art. 32).
Clădiri existente
Intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim de restaurare, numai
pe bază de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice şi investigaţii
complexe asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale şi tehnici adecvate, de regulă cele tradiţionale.
În cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea, restaurarea
corpurilor existente:
Intervenţiile asupra faţadelor existente vor respecta prevederile, măsurile
şi recomandările Studiului de reabilitare a faţadelor din perimetrul ansamblului
urban Centrul Istoric Oradea, 2010.
La intervenţiile de reabilitare se va avea în vedere refacerea întregii
faţade, evitându-se restaurările fragmentare, pe segmente.
Se va conserva expresia arhitecturală şi modenatura faţadelor acestora
cu excepţia cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială sau anterioară
considerată favorabilă.
Modificarea golurilor faţadelor este permisă doar în situaţii de excepţie,
bine justificate şi exclusiv pe baza unor proiecte avizate de CZMI nr. 6. şi însuşite
de DJC Bihor; se interzic modificările de goluri din ferestre în uşi în cazurile unor
faţade unitare cu valori patrimoniale (a celor clasate sau propuse pentru clasare,
cu valoare arhitecturală deosebită sau ambientală relevantă respectiv modestă),
în care există posibilitatea fizică a realizării accesului alternativ în spaţiile afectate
din alte direcţii (gang, curte etc.).
Se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe,
brâuri, colonete, pilaştri, etc). Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext
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pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica
tehnologii şi materiale speciale. Nu se admite placarea suprafeţelor parietale sau
a frontoanelor cu polistiren, lambriuri din plastic, piatră, imitaţii din piatră, gresie * Anexa 11 –
Desfășurate
sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor reveni la aspectul stradale
iniţial.
Tâmplăriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepţional,
când acest lucru nu mai este posibil, se vor înlocui cu copii cu aspect identic cu
originalele, reproducându-se toate detaliile şi decoraţiile. Prin excepţie, la spaţiile
comerciale de la parter sunt acceptabile materiale şi tehnici contemporane –
sticlă, oţel etc.
Invelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală. In
situaţiile în care învelitoarea e din tablă fălţuită şi structura şarpantei nu are
capacitatea portantă pentru a susţine ţigla, se admite refacerea acesteia cu tablă
lisă fălţuită cu nuanţe de culoare neutre, desaturate. La clădirile mai vechi decât
1880 se va utiliza ţigla de tip solzi.
Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată, de zinc sau de
cupru în manieră tradiţională.
În cazul construcţiilor, care au fost alterate prin intervenţii şi lucrări de
construire anterioare, cu caracter şi rezultate incompatibile cu valoarea
patrimonială a zonei, sau în baza unor documentaţii neavizate/neautorizate
potrivit legii, orice fel de intervenţie nouă va fi permisă doar cu condiţia
îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi a revenirii – măcar parţiale - la situaţiile
iniţiale (originale) ale imobilelor respective.
În cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor
existente:
Se vor aplica reglementările anterioare
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală
propusă elementele existente conservate şi cele noi.
Nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect,
materiale, culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt
străine imaginii istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
Publicitatea comercială de orice tip este interzisă.
Prin excepţie, aceasta poate fi admisă numai ca facilitate pentru cei ce
acceptă statutul de sponsori pentru restaurarea imobilelor, ea realizându-se chiar
pe schelele de pe faţadele clădirilor în lucru.
Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care
privesc comunitatea (campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale
majore).
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările
cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.
La intervențiile asupra clădirilor existente, se vor păstra elementele de
ghidaj existente valoroase definitorii (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente
tectonice, etc). Suplimentar, în cazul intervențiilor, care modifică volumetria
clădirilor existente, înălțimea nouă de parter, sau cea la cornișă a clădirii
existente asupra căreia se intervine, vor relaționa cu elementele de ghidaj ale
clădirii de referință (atice, fronton, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc), în
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conformitate cu cele stabilite prin desfășuratele de stradă (vezi Anexa nr. 11 Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință), astfel încât
unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să nu fie ştirbită.
Înălțimea parterului va fi de 3,5 m iar înălțimea minimă a nivelului curent
va fi de 3 m.
La orice tip de intervenție se va avea în vedere renovarea / reabilitarea /
restaurarea corpului de imobil existent valoros/istoric.
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate utilităţile se vor asigura prin racordare la reţelele edilitare publice,
zona beneficiind de echipare completă.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau
parcelele vecine.
Se interzice montarea vizibilă, aparentă pe faţadele la stradă/spațiu public
a clădirilor, a tuburilor, transformatoarelor, contoarelor electrice precum şi a
ţevilor, contoarelor şi a branşamentelor de gaz. Acestea vor fi montate în zonele
exterioare mai puțin expuse ale clădirii (în gang, în nișe laterale sau în curțile cu
acces public/ semipublic etc.). Infrastructura de branşament şi contorizare va fi
integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor /
parcelelor. În măsura în care acest lucru nu este posibil, atunci montarea se va
face mascat. În toate cazurile se va obține în prealabil avizul CZMI.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice,
telefonice, CATV etc.).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat
în clădire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor
ocupa minim 15% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,
medie şi înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul verde). Suprafeţele având o
acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Se interzice sigilarea prin astfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice
fel de dale.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care
aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor
sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile istorice din aliniament se vor păstra şi reabilita.
Refacerea sau amenajarea împrejmuirilor, amplasarea elementelor de
mobilier urban, realizarea de alei sau pavaje, iluminatul exterior, etc. se va face
pe bază de proiect, în baza recomandărilor DJC Bihor.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi
vor fi de tip transparent sau opac.
Se interzic împrejmuirile în cadrul unei singure parcele.
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SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 60%
Pentru parcelele de colţ:
POT maxim = 75%
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective
supraterane cu acces public, în care cel puțin 40% din suprafața
construită desfășurată supraterană este destinată acestora:
POT maxim = 85%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu
pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
C-I: CUT maxim = 2,2
Pentru parcelele de colţ:
C-I: CUT maxim = 2,8
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective
supraterane cu acces public, în care cel puțin 40% din suprafața
construită desfășurată supraterană este destinată acestora:
C-I: CUT maxim = 3,2
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării,
supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul
făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul
mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60%
din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥
1,40 m).
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Anexa nr. 1
Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni

Funcţiuni administrative
Sediul Prefecturii Judeţului Bihor
Sediul Consiluilui Judeţean Bihor
Sediul Primăriei municipiului Oradea şi filiale ale acesteia (primării de cartier, servicii şi departamente
subordonate PMO)
Sediu de instituţie publică / de interes public: serviciu descentralizat al ministerelor / altor organe ale
administraţiei publice centrale, tribunal, partid politic, sindicat, cult, fundaţie, organizaţie neguvernamentală,
asociaţie, agenţie etc.
Funcţiuni de administrarea afacerilor
Sedii de societăţi comerciale, regii autonome
Clădiri de birouri
Funcţiuni financiar-bancare
Sediul filialei Băncii Naţionale a României
Sediu bancar, filială bancară
Sediu de societate de asigurări (de bunuri, de persoane)
Sediu de bursă de valori şi mărfuri, de firma de brokeraj
Sediu de fond de investiţii
Funcţiuni terţiare
Comerţ en detail: comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 500 mp, comerţ nealimentar
având suprafaţa construită desfăşurată sub 500 mp, magazin general având suprafaţa construită
desfăşurată sub 1500 mp, închiriere CD/DVD, aparatură, scule, unelte, ţinute speciale etc.
Alimentaţie publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar, club, cantină etc.
Servicii cu acces public: tipărire şi multiplicare, servicii de educaţie şi formare profesională, centru afterschool, servicii poştale şi de curierat (relaţii cu publicul), furnizare utilităţi (relaţii cu publicul), servicii CATV
(relaţii cu publicul), agenţie de turism, agenţie imobiliară, agenţie de publicitate, agenţie matrimonială, servicii
IT, salon de estetică şi întreţinere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună
etc.), studio de body-piercing / tatuaje, curăţătorie de haine, studiou foto / video, filială de bibliotecă /
mediatecă, servicii funerare* etc.
Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie), cabinet de medicină de specialitate,
cabinet stomatologic, laborator de analize medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de
medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică
sau economică, birou de contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare / design, birou de topografie /
cadastru / cartografie, atelier de artă etc.
Servicii manufacturiere: reparaţii obiecte de uz casnic, depanare electrocasnice / instalaţii, asistenţă IT,
manufactură fină, reparaţii încălţăminte, croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie
sau alte activităţi manufacturiere etc.
Funcţiuni comerciale en detail şi servicii de mari dimensiuni
Comerţ en detail şi servicii desfăşurate în unităţi independente cu suprafaţa construită desfăşurată mai mare
de 500 mp: comerţ cu mărfuri de folosinţă generală şi servicii domestice, comerţ specializat pe profile şi
serviciile aferente, comerţ şi servicii integrate (showroom, service) - pentru automobile, mobilă, echipamente
etc.
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Comerţ şi servicii organizate în sistem "mall"
Funcţiuni de servicii industriale şi servicii tehnice
Comerţ en-gros, comerţ cu materiale de construcţii
Mică producţie
Depozitare, logistică, distribuţie şi desfacere
Parc de activităţi
Service auto, spălătorie auto, staţie de carburanţi şi servicii
Funcţiuni de cult
Lăcaş de cult
Mănăstire, schit
Funcţiuni de cultură
Filarmonică, sală de concerte, teatru dramatic, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi, muzeu,
galerie de artă, ateliere de artă, bibliotecă, mediatecă, casă de cultură, centru sau complex cultural, centru
de congrese, centru de conferinţe, cinematograf, multiplex, sală polivalentă, sală de spectacole, expoziţie,
circ, clubul copiilor, club, discotecă
Funcţiuni de învăţămînt şi cercetare
Grădiniţă, şcoală primară, şcoală gimnazială, liceu, şcoală postliceală, şcoală de arte şi meserii
Învăţămînt superior
Centru educaţional
Centru/ pol / parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc
Spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi
Funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială
Spital general (judeţean, municipal), clinică de specialitate, clinică universitară, maternitate, sanatoriu,
preventoriu, policlinică, alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, staţii de salvare etc.)
Creşă, leagăn de copii, orfelinat, centru de zi, azil de bătrâni, centru de asistenţă socială
Funcţiuni sportive
Stadion, piscină, sală de sport specializată sau polivalentă, bowling, popicărie, patinoar, velodrom
Parc sportiv, teren de sport în aer liber, teren de golf, minigolf, strand, hipodrom, bază hipică, de canotaj, de
agrement nautic
Funcţiuni de turism
Hotel * - *****, hotel de apartamente * - *****, motel * - ***, vilă turistică* - ***** pensiune turistică categoria
urbană * - ***** hostel, youth hostel * - ***
Funcţiuni aferente infrastructurii de transport
Aeroport
Gară de persoane
Autogară
Staţie de transfer intermodal
Staţie a trenului metropolitan
Parcaj public multietajat subteran şi/sau suprateran
Parcaj public de tip park&ride
Parcaj cu acces public nelimitat
Depou pentru vehicule de transport

Funcţiuni de gospodărire comunală
Serviciu public de gospodărire comunală şi activităţi conexe: administrative, tehnice, de reparaţii şi
întreţinere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclusiv locuinţe) pepiniere, sere
Piaţă agro-alimentară, piaţă de vechituri, obor
Cimitir, capelă, crematoriu uman, sediu administrativ şi anexe ale cimitirului
Rampă de depozitare a deşeurilor urbane
Centru de colectare / prelucrare deşeuri
Depou pentru vehiculele tranportului public
Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate
Adăpost pentru animale de casă
Cimitir şi crematoriu pentru animale de casă
Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare
Activităţi complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc. - exclusiv
locuinţe)
Unităţi cu destinaţie specială
Unitate militară
Unitate de poliţie
Unitate de jandarmerie
Unitate de protecţie civilă
Unitate de pompieri
Unitate ale serviciilor de informaţii
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Anexa nr. 2
Necesarul de parcaje*

* Necesarul de parcaje va fi dimensionat cu aplicarea unei diminuări cu 50% pentru toate tipurile de activităţi
admise. Excepție fac parcările pentru biciclete la care se aplică o majorarea de 150% la toate funcțiunile.
În zona ultracentrală Olosig și Orașul Nou cota parcărilor obligatorii este de 0%.
Locuinţe
Locuinţe individuale (unifamiliale), semicolective (familiale):
 conform reglementărilor aferente fiecărui tip de UTR.
Locuinţe colective (multifamiliale):
- 1 loc de parcare / apartament, pentru apartamente cu AU mai mică decât 100 mp
- 2 locuri de parcare / apartament, pentru apartamente cu AU mai mare decât 100 mp
Pentru clădiri cu mai mult de 6 apartamente se va asigura un spaţiu (închis şi acoperit) destinat
depozitării bicicletelor**, integrat clădirii principale sau într-o construcţie anexă, cu capacitate minimă
de 1 bicicletă pentru fiecare apartament
Funcţiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, servicii fără acces public
- 1 loc de parcare la 80 mp AU, pentru funcţiuni fără acces public
- 1 loc de parcare la 40 mp AU, pentru funcţiuni cu acces public (acces public la ghişee, birouri, alte spaţii)
- parcare pentru biciclete** 1 loc la 40 mp AU
Funcţiuni terţiare
Comerţ en detail:
- 1 loc de parcare la 35 mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale (magazine integrate parterului
clădirilor multifuncţionale, complexe, centre şi galerii comerciale), dar minimum 2 locuri de parcare
- 1 loc de parcare la 50 mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale cu număr redus de clienţi
(comerţ specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse
manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de
utilizatori etc.)
Alimentaţie publică:
- 1 loc de parcare la 20 locuri la masă + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)
Servicii cu acces public:
- 1 loc de parcare la 35 mp AU destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru
personal)
Servicii profesionale:
- 1 loc de parcare la 35 mp AU destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru
personal)
Servicii manufacturiere:
- 1 loc de parcare la 50 mp AU
Funcţiuni de cult
Biserici:
- 1 loc de parcare la 20 de locuri pentru biserici fără arondare parohială. Pentru bisericile parohiale nu sunt
necesare locuri de parcare
Alte funcţiuni de cult:
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- numărul locurilor de parcare va fi stabilit în funcţie de specific, dar nu mai puţin de 5 locuri de parcare
Funcţiuni de cultură
Galerii, muzee, biblioteci, mediateci, centre culturale:
- 1 loc de parcare la 50 mp AU destinată activităţii de bază + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru
personal)
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 50 mp din AU destinată activităţii de bază
Instituţii ce includ săli pentru spectacole, întruniri, congrese, conferinţe, săli polivalente etc:
- 1 loc de parcare la 10 locuri în sală + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)
- parcare pentru biciclete** 1 loc la 15 locuri în sală
Funcţiuni de învăţămînt şi cercetare
Invăţământ preuniversitar:
- 1 loc de parcare la 200 mp AU, dar minimum două
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 100 - 20 mp AU, funcţie de specificul instituţiei
Invţăţmânt superior:
- 1 loc de parcare la 40 mp AU
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 20 mp AU
Centre de cercetare, inovare, tehnologice, de industrii creative etc:
- 1 loc de parcare la 80 mp SU
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 80 mp AU
Cămine studenţeşti:
- se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp AU
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 35 mp AU
Funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială
Funcţiuni de sănătate, exclusiv policlinici:
- 1 loc de parcare la 80 mp AU
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 100 mp AU
Policlinici:
- 1 loc de parcare la 35 mp AU
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 35 mp AU
Asistenţă socială:
- 1 loc de parcare la 200 mp AU, dar minimum două
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 200 mp AU
Funcţiuni sportive
Terenuri de sport fără public (tribune):
- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 250 mp teren de sport
Terenuri de sport cu public (tribune), stadioane:
- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport + 1 loc de parcare la 15 locuri pentru public
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 250 mp teren de sport + 1 loc la 30 locuri pentru public
Săli de sport fără public (tribune):
- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 250 mp teren de sport
Săli de sport cu public (tribune):
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- 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport + 1 loc de parcare la 15 locuri pentru public
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 250 mp teren de sport + 1 loc la 15 locuri pentru public
Ştranduri:
- 1 loc de parcare la 200 mp de teren
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 200 mp de teren
Piscine acoperite fără public (tribune):
- 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 50 mp luciu de apă
Piscine acoperite cu public (tribune):
- 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă + 1 loc de parcare la 15 locuri pentru public
- parcare pentru biciclete** - 1 loc la 50 mp luciu de apă + 1 loc la 15 locuri pentru public
Bowling, popicărie:
- 1 loc de parcare pentru fiecare pistă
- parcare pentru biciclete** - 1 loc pentru fiecare pistă
Funcţiuni de turism
Hotel:
- ***** nr. locuri de parcare = 50% x nr. camere
- **** nr. locuri de parcare = 40% x nr. camere
- ***,**,*
nr. locuri de parcare = 30% x nr. camere
Hotel de apartamente:
- ***** nr. locuri de parcare = 50% x nr. camere
- ****,***
nr. locuri de parcare = 40% x nr. camere
- **
nr. locuri de parcare = 30% x nr. camere
Hostel, youth hostel:
- ***,**,*
nr. locuri de parcare = 10% x nr. camere
Vile turistice, pensiuni turistice:
- *****,****,*** nr. locuri de parcare = 30% x nr. camere
- **,*
nr. locuri de parcare = 20% x nr. camere
Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public
Capacităţile se vor stabili prin studii de specialitate
Funcţiuni de gospodărire comunală, Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare
Pentru personal:
- 1 loc de parcare la 300 mp AU
Pentru vehiculele aferente activităţii economice:
- 1 loc de parcare pentru fiecare vehicul, dimesionat conform specificului acestuia

* În parcaje / garaje cu o capacitate mai mare de 10 locuri, vor fi destinate persoanelor cu dizabilităţi:
- minim 1 loc până la 20 de locuri de parcare obişnuite
- minim 2 locuri până la 50 de locuri de parcare obişnuite
- minim 4 locuri până la 100 de locuri de parcare obişnuite
- minim 6 locuri până la 200 de locuri de parcare obişnuite
- minim 6 locuri la peste 200 de locuri de parcare obişnuite + câte 1 loc la fiecare 100 de locuri peste
200 de locuri de parcare obişnuite
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(dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu dizabilităţi: 3,70 x 5,40 m)
**

Suprafaţa care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafaţa de mişcare, este de 60 x 250 cm

AU - aria utilă a clădirilor, calculată conform normelor specifice fiecărui tip de funcţiuni
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Anexa nr. 3
Reglementări pentru firme comerciale / necomerciale, vitrine
Reglementările se aplică în următoarele zone şi unităţi teritoriale de referinţă: Olosig Ultracentral,
Olosig Central, Olosig Pericentral, Orașul Nou Ultracentral, Orașul Nou Central, Orașul Nou
Pericentral, C-I, C-II, C-III, C-IV, Ed, Gcc Is-I, Is-II, Is-III, Is-IV, Lu-I, Lu-II, Lu-III, Lu-IV, M-I, M-II, M-III, MIV, Sp, Va, RrLC-I, RrLM-II, RrLu-II, RrMC-I, RrM-II, RrM-III, RiEtVa, REtM-III.
Firme comerciale / necomerciale
FIRME
Categorii de firme
(a) firme aferente activităţilor de comerţ en detail
(b) firme aferente activitălor de alimentaţie publică
(c) firme aferente serviciilor cu acces public
(d) firme aferente serviciilor profesionale
(e) firme aferente serviciilor manufacturiere
(f) firme aferente instituţiilor publice sau de interes public
(g) firme aferente societăţilor comerciale
Reglementări de ordin general
(a) firmele anunţă o activitate, ele nu pot cuprinde elemente ce se constituie ca reclamă pentru un
produs sau marcă. Conţinutul textului poate include doar denumirea activităţii, numele firmei şi
1
eventuale elemente reglementate prin acte normative ale autorităţii publice .
(b) firmele se amplasează numai la nivelul parterului, în zona de faţadă efectiv aferentă spaţiilor ocupate
de activitatea respectivă. Prin excepţie, pentru instituţiile publice sau de interes public şi societăţile
comerciale care ocupă un întreg imobil, se pot dispune firme în partea superioară a faţadei, în zona /
deasupra ultimului nivel.
(c) pentru activităţi ce nu ocupă spaţii adiacente faţadei, la parterul imobilelor, pot fi dispuse doar firme
sub forma unor plăci gravate / inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp, în zona accesului
în clădire. In cazul în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea condiţii mai multe activităţi,
firmele se vor grupa într-un pachet şi standardiza.
(d) pentru o activitate se va putea amplasa o singură firmă. Prin excepţie, în cazul imobilelor de colţ se
pot amplasa firme pe faţadele aferente ambelor străzi. In situaţiile în care e posibilă dispunerea
firmei în partea superioară a faţadei, o a doua firmă poate fi dispusă la nivelul parterului.
(e) firmele se vor dispune, de regulă, într-un plan paralel cu faţada, distanţat de aceasta cu maximum
15 cm. Firmele dispuse perpendicular pe faţadă nu vor depăşi dimensiunea de 0,5m (lăţime) x 1m
(înălţime).
(f) firmele vor fi corelate cu arhitectura faţadelor, ce pot impune restricţii importante privind poziţia,
dimensiunile şi designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spaţiului disponibil pe faţadă. Nu
vor putea altera sau intra în contradicţie cu detaliile / expresia arhitecturală a clădirii. Se interzice
amplasarea acestora pe elemente proeminente ale faţadelor (balcoane, logii, console, pilaştri,
ancadramente, cornişe profilate etc.), pe porţile de acces în imobile, pe ferestre.
(g) ca elemente importante în definirea imaginii urbane, firmele vor avea un design de bună calitate şi
vor fi realizate din materiale adecvate.
(h) firmele nu pot fi dispuse pe domeniul public.

1

Reglementări contrare prezentului regulament aparţinând unor entităţi de drept privat (ex. asociații profesionale) nu vor fi
luate în considerare, acestea se vor conforma prezentului regulament.
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(i) documentaţiile pentru autorizarea construirii firmelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga faţadă
a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, alte firme,
inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc.)
(j) în zonele construite protejate autorizarea lucrărilor se va face cu Avizul DJC Bihor, care poate
impune restricţionări suplimentare în situaţii particulare, atipice.
Reglementări specifice
pentru activităţile de comerţ en detail, de alimentaţie publică, pentru serviciile cu acces public:
(a) firmele vor fi, de regulă, elemente unicat, adecvate contextului urban în care sunt amplasate (zone
istorice, comerciale, rezidenţiale etc.)
(b) dimensiunea firmelor / a corpurilor de literă va fi de natură a le face lizibile de la o distanţă de 50 m
(h: 15 - 40 cm).
(c) firmele vor fi alcătuite din text / litere şi simboluri grafice (nonfigurative - logouri, sigle) independente,
montate individual pe faţadele clădirilor. Prin excepţie, în situaţiile în care arhitectura clădirilor
include elemente constructive dedicate firmelor, cu o anumită specificitate, acestea se vor utiliza ca
atare.
(d) firmele vor fi luminoase / iluminate.
(e) standarde de marcă (brand) nu pot constitui pretexte pentru nerespectarea prezentului regulament.
pentru activităţile serviciilor profesionale, serviciilor manufacturiere:
(a) pentru această categorie de activităţi, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci inscripţionate,
cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. In cazul în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea
condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa într-un pachet şi standardiza.
(b) acestea se vor dispune în vecinătatea accesului - în clădire sau în spaţiile ocupate de aceste
activităţi
(c) în cazul profesiilor liberale, se recomandă ca grafica / designul şi conţinutul textului să fie
standardizate prin grija asociaţiilor profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului
Regulament.
(d) pentru această categorie de firme, iluminarea e opţională şi condiţionată de caracteristicile /
condiţiile concrete impuse de arhitectura clădirilor. Iluminatul nu poate fi intermitent sau pulsatoriu.
pentru firme aferente instituţiilor publice sau de interes public
(a) firmele instituţiilor vor fi inscripţionate / gravate pe panouri / plăci cu suprafaţa maximă de 6000 cmp.
(b) instituţiile care dispun de formate standarizate (în general cele ale administraţiei publice, de
învăţământ etc.) le vor utiliza ca atare.
(c) suplimentar, în cazul instituţiilor care dispun de un întreg imobil, este admisibilă / recomandată
inscripţionarea titulaturii acestora în partea superioară a faţadei, la ultimul nivel, de regulă sub
cornişă.
pentru firme aferente sediilor societăţilor comerciale
(a) firmele societăţilor comerciale vor fi inscripţionate / gravate pe panouri / plăci cu suprafaţa maximă
de 1200 cmp. Iluminarea e opţională şi condiţionată de caracteristicile / condiţiile concrete impuse de
arhitectura clădirilor.
(b) prin excepţie, în cazul societăţilor comerciale ce dispun de un întreg imobil, suprafaţa maximă a
firmelor va fi de 6000 cmp. Suplimentar, este admisibilă amplasarea unei firme în partea superioară
a faţadei, la ultimul nivel, de regulă sub cornişă. Aceasta va fi alcătuită din text / litere şi simboluri
grafice (nonfigurative - logouri, sigle) independente, montate individual pe faţada clădirii.
Dimensiunea literelor vor fi în condiţionată de arhitectura faţadei şi de condiţiile de lizibilitate. Firmele
vor putea fi luminoase / iluminate. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii.
VITRINE
(a) ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design adaptat
arhitecturii imobilelor.
(b) în golul faţadei destinat vitrinei se poate include şi firma în situaţiile în care amplasarea acesteia pe
faţadă e inadecvată datorită caracteristicilor arhitecturale.
(c) la clădirile cu mai multe vitrine, intervenţiile asupra acestora vor urmări conservarea / refacerea
unităţii expresiei arhitecturale.
(d) sticla vitrinelor va fi de tip transparent, incolor. (cu excepţia acelora prevăzute prin lege a fi opace)
(e) vitrinele vor fi în mod obligatoriu iluminate, cel puţin pe perioada de funcţionare a iluminatului public.
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(f) pentru vitrinele aferente unor spaţii în interiorul cărora vederea din spaţiul public nu e dezirabilă, se
va amplasa un ecran translucid la minimum 30 cm de la suprafaţa sticlei, iar interspaţiul rezultat se
va utiliza pentru expunere sau se va amenaja (plante, flori etc.) ,funcţie de specificul activităţii.
(g) vitrinele aferente serviciilor funerare de orice natură (firme de pompe funebre, comerţ cu produse şi
materiale specifice etc.) vor fi în mod obligatoriu dublate de ecrane translucide iar uşile de acces vor
fi astfel realizate încât vederea în interior din spaţiul public să fie complet împiedicată. Expunerea
oricăror elemente - obiecte, materiale, coroane etc., legate de specificul acestor activităţi e interzisă.
Manevrarea acestora se va face exclusiv în locuri închise - încăperi, ganguri, incinte, fără
posibilitatea de a fi observate din spaţiul public, de către colocatari sau de pe parcelele învecinate.
(h) documentaţiile pentru autorizarea construirii vitrinelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga faţadă
a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, firme,
inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc.)
(i) în zonele construite protejate autorizarea lucrărilor se va face cu Avizul DJC Bihor, care poate
impune restricţionări suplimentare, determinate de caracteristicile concrete ale arhitecturii imobilelor.
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Anexa nr. 4
Reglementări pentru amenajarea şi utilizarea spaţiului public
Amenajarea spaţiului public
Înfiinţarea, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice se va realiza numai pe bază de proiecte
complexe de specialitate, ce vor viza întreaga problematică, în funcţie de destinaţia şi caracterul acestora, ca
şi de situaţia locală specifică. Tema de proiectare şi proiectele vor fi avizate de Institutia Arhitectului Sef, iar
în cazul zonelor construite protejate, şi de către DJC Bihor.
În cazul spaţiilor publice reprezentative la nivel de oraş sau cartier, se recomandă stabilirea soluţiei
de organizare şi amenajare pe bază de concurs.
În cazul spaţiilor destinate circulaţiei (străzilor etc.), se va urmări dezvoltarea cu prioritate a
deplasărilor pietonale şi a spaţiilor şi amenajărilor destinate pietonilor, a modalităţilor de deplasare velo, ca şi
reglementarea eficientă a circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a
vegetaţiei. Proiectele de specialitate vor lua în considerare / vor aplica profilele transversale reglementate în
Anexa 5.
In cazul zonelor verzi, fiecare spaţiu / UTR se va aborda în integralitatea sa.
Pentru intervenţii ce implică organizarea / reorganizarea / restructurarea spaţiilor publice şi / sau
verzi, care implică modificarea zonelor carosabile, a organizării circulaţiei auto, sau a organizării spaţiilor de
parcare, se vor întocmi PUD.
Pentru organizarea spaţiului public se recomandă elaborarea unui standard local, structurat pe
zone funcţionale / grupuri de unităţi teritoriale de referinţă, prin care se va reglementa, pentru situaţiile
comune, utilizarea de:
(a) detalii de amenajare personalizate, ce devin specifice oraşului (tipuri şi combinaţii de pavaje, grătare
de arbori, detalii constructive la nivelul îmbrăcăminţilor şi pavajelor etc.);
(b) tipuri de materiale (natură, formă, dimensiuni, culori, calitate, dispunere);
(c) tipuri / seturi de mobilier urban;
(d) sisteme şi seturi de corpuri de iluminat;
(e) seturi de elemente vizibile ale infrastructurii edilitare;
(f) seturi de elemente ale infrastructurii de transport în comun (staţii, indicatoare, marcaje);
(g) specii vegetale (specii şi varietăţi de arbori, arbuşti, garduri vii etc.) şi modalităţi de dispunere a
acestora, cf. recomandărilor cuprinse în Anexa 9 la prezentul regulament.
Utilizarea comercială a spaţiului public
Va fi reglementată detaliat prin Hotărâri ale Consiliului Local, cu observarea prevederilor prezentului
Regulament.
Utilizarea comercială permanentă
Chioşcuri pentru difuzarea presei, pentru flori etc.
Amplasarea de chioşcuri se va face numai în cadrul proiectelor complexe de înfiinţare, reabilitare
sau modernizare a spaţiilor publice, cu următoarele condiţii:
(a) să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară siguranţei
traficului;
(b) să se încadreze în categoria construcţiilor provizorii (să nu aibă fundaţii, să fie costruite ca obiecte
independente, ce pot fi amplasate / ridicate de pe amplasament ca atare);
(c) să aibă o suprafaţă la sol de maximum 6 mp;
(d) să fie integrate prin design unui concept unitar şi coerent pentru imaginea urbană, alături de
mobilierul urban (recomandabil realizate pe baza unor proiecte tipizate pentru întregul oraş / zonă);
(e) sa fie asigurat racordul la reţelele publice pentru utilităţile necesare (energie electrică, apă sau
canalizare).
Publicitate
Publicitatea comercială se va amplasa cu următoarele condiţii:
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(a) să nu afecteze prin poziţie şi conformare fluxurile pietonale sau auto.
(b) să nu afecteze vizibilitatea necesară siguranţei traficului, să nu obtureze semnele şi indicatoarele de
circulaţie, să nu intre în concurenţă cu acestea. Elemente publicitare nu pot fi dispuse la distanţe mai
mici de 50 m de intersecţii şi înaintea indicatoarelor de circulaţie.
(c) să se utilizeze panouri publicitare rigide, cu sistem de iluminare inclus, de tip "cutie", cu suprafaţa
maximă de 15.000 cmp.
(d) să se utilizeze, de regulă, ca suport, ediculele supraterane ale infrastructurii edilitare urbane (ex.:
posturi de transformare, staţii de reglare gaz etc.) şi pe cele aferente transportului public (staţii de
transport în comun etc.), fiind integrate designului acestora. Ca regulă generală, se interzice
amplasarea unor panouri publicitare independente.
(e) să nu se utilizeze lumina pulsatorie / intermitenă.
(f) să nu afecteze prin agresiune / distorsionare imaginea urbană, să nu obtureze perceperea clădirilor
publice sau de interes public, a infrastructurii publice (poduri, pasaje etc.).
(g) nici un fel de elementele publicitare nu pot fi dispuse pe stâlpii de iluminat sau de suport pentru
cabluri aeriene, pe cei ai semnelor de circulaţie etc.
(h) se interzic elementele publicitare de tip "banner", "mash" etc., dispuse pe faţadele clădirilor, (cu
excepţia celor aflate în şantier), sau dispuse transversal între fronturile stradale.
Utilizarea comercială temporară
Terase sezoniere pe domeniul public
Terasele sezoniere pentru alimentaţie publică se vor amplasa, de regulă, în cadrul proiectelor
complexe de înfiinţare, reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice. Acestea pot fi amplasate şi prin
autorizare directă, pe baza unor studii locale de impact şi amenajare, cu următoarele condiţii:
(a) să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară siguranţei
traficului. Gabaritele traseelor adiacente pentru deplasarea pietonilor for fi de 2, 3 sau 4 fluxuri (1,50,
2,25, 3,00 m), funcţie de nevoile locale.
(b) să fie extensia unor spaţii comerciale de acelaşi profil al căror acces să fie la o distanţă de maximum
10 m de acestea.
(c) să fie asigurate în cadrul acestor spaţii comerciale grupurile sanitare necesare funcţionării teraselor
(d) mobilierul (mese, scaune ,umbrele) să fie amplasat direct pe pavaj (fără podiumuri) şi să fie strâns în
afara orarului de funcţionare.
(e) să nu se amplaseze în cadrul acestora utilaje (frigidere, vitrine frigorifice etc.).
(f) să nu se dispună împrejmuiri de nici un fel.
(g) setul de mobilier urban să fie de bună calitate, realizat din lemn sau metal şi, eventual, materiale
textile.
(h) umbrelele să fie de culoare deschisă, uni, fără însemne publicitare de nici un fel.
(i) să nu se utilizeze sisteme de sonorizare, să nu se difuzeze muzică, emisiuni TV, video etc.
(j) sezonul şi orarul de funcţionare etc. să fie reglementate prin Hotărâri ale Consiliului Local.
Comerţ ocazional
Se va desfăşura pe perioade determinate, planificate, cu ocazia sărbătorilor sau a unor evenimente
publice importante, cu următoarele condiţii:
(a) spaţiile urbane detinate acestui scop să fie rezervate şi reglementate prin decizii ale Primăriei
municipiului.
(b) chioşcurile şi tarabele să fie amplasate astfel încât să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare fluxurile
pietonale sau auto, vizibilitatea necesară siguranţei traficului.
(c) sa fie asigurat racordul la reţelele publice pentru utilităţile necesare (energie electrică, apă sau
canalizare).
(d) designul obiectelor să fie de bună calitate şi integrat într-un concept unitar pentru evenimentul
respectiv.
Comerţul ambulant pe spaţiul public e interzis.
Aprovizionare
Aprovizionarea de orice tip, care impică oprirea / staţionarea autovehiculelor de transport pe
domeniul public (suprafeţe carosabile sau pietonale), în Ansamblul Urban Centrul Istoric, pe artere utilizate
de transportul în comun şi pe cele cu trafic auto sau pietonal intens, se va face după un orar stabilit şi în
condiţiile impuse prin Hotărâre a Consiliului Local.
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Utilizarea necomercială a spaţiului public
Infrastructura publică (edilitară, de transport public etc.)
(a) infrastructura edilitară se va introduce în totalitate în subteran (cabluri, tubulatură etc.)
(b) pe spaţiile publice importante (zona centrală a municipiului, artere utilizate de transportul în comun şi
cele cu trafic auto sau pietonal intens) elementele nodale ale reţelelor (puncte de racord şi
distribuţie, de transformare etc.) vor fi introduse în subteran sau vor fi înglobate în clădirile pe care le
deservesc.
(c) în cadrul celorlalte spaţii publice, acestea pot fi amplasate suprateran independent, cu condiţia să nu
afecteze fluxurile pietonale, de biciclişti, auto, prin îngustarea locală a trotuarelor, pistelor de
biciclete, carosabilului, eventual pe suprafeţe adiacente spaţiilor verzi sau cu altă folosinţă.
(d) stâlpii de iluminat, cei aferenţi transportului public, de semnalizare rutieră, nu vor putea fi utilizaţi
pentru alte scopuri, precum: suspendarea de cabluri, dispunerea de elemente publicitare de tip
comercial etc.
(e) staţiile de transport public se vor amplasa, de regulă, în cadrul proiectelor complexe de înfiinţare,
reabilitare sau modernizare a spaţiilor publice. Acestea pot fi amplasate şi prin autorizare directă, pe
baza unor studii locale de impact şi amenajare, cu condiţia să nu afecteze prin poziţie şi funcţionare
fluxurile pietonale sau auto, vizibilitatea necesară siguranţei traficului. Gabaritele traseelor adiacente
pentru deplasarea pietonilor for fi de 2, 3 sau 4 fluxuri (1,50, 2,25, 3,00 m), funcţie de nevoile locale.
Publicitate necomercială
Publicitatea necomercială vizează popularizarea unor evenimente importante pentru comunitate
(culturale - festivaluri, spectacole deosebite, congrese ştiinţifice, târguri etc., sociale - congrese, întruniri,
campanii electorale etc.)
Publicitatea necomercială e admisă pe tot teritoriul municipiului, în limitele unor reglementări de ordin
general sau punctuale, pentru fiecare eveniment, emise de Consiliul Local / Primărie, cu următoarele
condiţionări:
(a) elementele publicitare ("mash-uri", "banner-e" steaguri, panouri etc.) se vor dispune pe perioade
determinate, ce nu vor depăşi momentul încetării evenimentului pe care îl popularizează.
(b) stâlpii de iluminat şi cei aferenţi transportului public pot fi utilizaţi ca suport pentru publicitate
necomercială, campanii pozitive de interes general etc., dacă aceştia dispun de suporturi dedicate,
pe care să se poată amplasa elementele publicitare (steaguri, panouri), cu suprafaţa maximă de
2400 cm, la înălţimea de 4,50 m de la nivelul solului. Acestea se vor dispune în serii, de-a lungul
întregii lungimi sau a unui segment al unei / unor artere de circulaţie.
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Anexa nr. 5
Organizarea profilelor stradale – secțiuni caracteristice
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Anexa nr. 6
Glosar de termeni

Accesul direct – posibilitatea de intrare- ieşire fără afectarea altor funcţiuni sau proprietăţi (G.M – 007 –
2000).
Accesul la drumurile publice – accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la
parcelă(G.M – 007 – 2000) .
Aerodromurile – terenuri afectate, chiar pe timp limitat, decolărilor şi aterizărilor unor aeronave civile, fiind
dotate cu construcţiile şi instalaţiile necesare circulaţiei aeriene (infrastructură aeronautică)(G.M – 007 –
2000).
Aeroporturile – aerodromuri cu construcţii şi instalaţii pentru deservirea transportului public de călători şi
încărcătură (trafic aerian public)(G.M – 007 – 2000).
Albia minoră – suprafaţa de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură curgerea
nestingherită, din mal în mal, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturală a
apelor (G.M – 007 – 2000) .
Albia majoră – porţiunea de teren inundabilă din valea naturală a unui curs de apă(G.M – 007 – 2000).
Ampriza drumului – suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă,
trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte
lucrări de artă (G.M – 007 – 2000) .
Arie naturală protejată – zona terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un
regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi
formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare
ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită (Legea 350/2001).
Aspectul general al zonelor urbane şi rurale – determinat de conformarea construcţiilor, volumetrie şi
compoziţia urbană etc (G.M – 007 – 2000).
Atic - Parte a unei construcţii situată deasupra cornişei şi menită să mascheze acoperişul (DEX 1998). În
cazul clădirilor cu acoperiş terasă, se consideră atic elementul superior al faţadei, care depăşeşte cota
ultimului planşeu şi având rol constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale învelitorii şi rol în
ghidarea apelor meteorice.
Branşamentul de apă – conducta de legătură de la reţeaua publică de distribuţie la consumatori,
cuprinzând vana de concesie, apometrul şi construcţiile aferente (cămin, vană de golire etc.)(G.M – 007 –
2000).
Branşamentul de gaze – conducta de legătură, conducând gaz nemăsurat de la o conductă aparţinând
sistemului de distribuţie până la ieşirea din robinetul de branşament, staţia sau postul de reglare (G.M – 007
– 2000).
Branşamentul electric – partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică
(aeriană sau subterană) şi instalaţia interioară (a abonatului) (G.M – 007 – 2000).
Categoria străzii – se stabileşte în funcţie de rolul şi caracteristicile funcţionale sau tehnice, pe baza
studiilor de circulaţie. Definirea şi stabilirea elementelor caracteristice fiecărei categorii de străzi se face în
conformitate cu actele normative specifice domeniului (G.M – 007 – 2000).
Cheltuieli de echipare edilitară – cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de gospodărie comunală şi
pentru exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea acesteia (alimentare cu apă, canalizare, străzi, transport în
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comun, salubritate etc.), care se asigură de regulă prin bugetele locale (G.M – 007 – 2000).
Clădiri agresive
Sunt considerate clădiri agresive în context acele clădiri, care în ambianța dată (vecinătate imediată, front
stradal, cvartal, perspectivă) constituie o neadaptare, sau o prezență contrastantă în mod flagrant, în ceea
ce privește una sau mai multe din următoarele aspecte, într-o măsură determinantă pentru percepția acelui
context, alterând excesiv caracterul specific din punct de vedere morfologic, organic, volumetric, stilistic, al
matricei identitare sau al atmosferei lui: coeficienți urbani, regim de înălțime, mod de ocupare a terenului,
aliniere la front, relaționare la vecinătăți, configurație volumetrică, raport plin-gol, materiale și finisaj,
cromatică etc., și la care valoarea arhitecturală intrinsecă este nesemnificativă în raport cu anomalia creată
în contextul urban.
Construcţii anexe – construcţii distincte, de regulă având dimensiuni reduse şi un singur nivel suprateran,
care deservesc funcţiunea de locuire. Din categoria construcţiilor anexe fac parte: garaje individuale,
depozite pentru unelte de grădinărit, şoproane, terase acoperite, foişoare, pergole, bucătării de vară.
Realizarea construcţiilor anexe se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează corpurile principale
de clădire.
Construcţii cu caracter provizoriu – construcţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor
utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea
publică, au o durată de existenţă limitată, precizată şi prin Autorizaţia de construire. De regulă, construcţiile
cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea
aducerii terenului la starea iniţiala (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele
asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte:
chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj,
firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi (Legea 50/1991) realizarea
construcţiilor provizorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile definitive
(Legea 50/1991).
Construcţie existentă - în sensul prezentului regulament se înţelege acea construcţie care există fizic la
data adoptării prezentului act şi este evidenţiată ca atare în documentaţiile cadastrale, fiind înscrisă în cartea
funciară.
Construibilitatea – calitatea unui teren de a primi o construcţie, a cărei destinaţie şi caracteristici sunt
compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului şi de caracteristicile sale) şi de drept (vizând
servituţile care îl grevează) ale acestuia (G.M – 007 – 2000).
Coridor ecologic – zona naturală sau amenajată care asigură cerinţele de deplasare, reproducere şi refugiu
pentru speciile sălbatice terestre şi acvatice (OUG 57/2007).
Cornişă - Partea superioară, ieşită în afară şi ornamentată, a zidului unei construcţii, având rolul de a sprijini
acoperişul şi de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe faţa clădirilor (DEX 1998). În cazul inexistenţei
acestui element în arhitectura clădirii, în prezentul regulament se va considera streaşina acoperişului.
Cvartal – în sensul prezentului regulament: teritoriu urban delimitat pe toate laturile de străzi publice sau
drumuri publice şi care nu conţine în interiorul său străzi publice sau drumuri publice. Insulă urbană.
Demisol (prescurtat: D) – nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului
(carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în
pereţii de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcţiei. Atunci când
pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din
înălţimea liberă, se consideră subsol şi se include în numărul de niveluri subterane ale construcţiei (P118-99
Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).
Destinaţia terenurilor – în sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform funcţiunii
prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform
legii (G.M – 007 – 2000).
Distanţele minime de protecţie între zonele construite şi o serie de unităţi industriale, zootehnice, unităţi de
salubrizare care produc disconfort şi comportă unele riscuri pentru sănătatea publică se stabilesc prin norme
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sanitare, astfel încât să se asigure condiţiile de protecţie a populaţiei împotriva zgomotului, vibraţiilor,
mirosului şi poluării apelor, aerului şi solului (G.M – 007 – 2000).
Domeniul public – totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparţin statului
sau unităţilor administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea
asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de
asemenea în regim de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor (G.M – 007 –
2000).
Dotări publice – terenuri, clădiri, construcţii, amenajări şi instalaţii, altele decât sistemul de utilităţi publice,
aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor teritorial-administrative sau al statului şi destinate
deservirii populaţiei unei anumite zone. Realizarea acestora reprezintă obiectiv de utiliate publică. Dotările
publice cuprind:
(a) obiective de învăţământ;
(b) obiective de sănătate;
(c) obiective de cultură;
(d) obiective de sport şi recreere;
(e) obiective de protecţie şi asistenţă socială;
(f) obiective de administraţie publică;
(g) biective pentru autorităţile judecătoreşti.
Drumurile publice – drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, şi clasificate tehnic, conform legislaţiei şi terminologiei
tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naţionale, judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan (G.M
– 007 – 2000).
Echiparea edilitară – ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, care asigură în teritoriul
localităţilor funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă
de sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea
protecţiei mediului ambiant (G.M – 007 – 2000).
Echiparea edilitară în sistem individual – asigurarea utilităţilor şi serviciilor edilitare prin construcţii şi
instalaţii realizate şi exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile. Drum public este drumul destinat
satisfacerii tuturor cerinţelor de transport rutier, fiind gestionat de organele centrale sau locale ale
administraţiei publice (G.M – 007 – 2000).
Edificabil (suprafaţa edificabilă) – suprafaţă componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi
amplasate construcţii, în condiţiile Regulamentului Local de Urbanism.
Fondul forestier naţional este constituit din păduri, terenuri destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor
de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor şi terenuri neproductive incluse în
amenajamente silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate.
Sunt considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră, cu o suprafaţă mai mare de 0.25 ha.
(Legea nr. 46/2008 - Codul silvic).
Funcţiunile urbane – activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o localitate, într-o anumită perioadă
de timp, localizate teritorial şi definite de indicatori spaţiali şi indicatori de funcţionare (G.M – 007 – 2000).
Garajele –construcţii cu unul sau mai multe niveluri pentru staţionarea, adăpostirea, întreţinerea şi eventual
reparaţia autovehiculelor (G.M – 007 – 2000).
Indici urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării
durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa
desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţei construite
desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu
destinaţie strictă pentru gararea
autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei
civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor
necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incintă, scările
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exterioare, trotuarele de protecţie; (Legea 350/2001)
Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi
suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor
descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a
balcoanelor a căror cotă
de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale
etajelor se include în suprafaţa construită. (Legea 350/2001)
Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:
(a)
dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa
planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
(b)
dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja
construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii (Legea 350/2001).
Infrastructura feroviară – ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant,
clădirilor staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate
desfăşurării transportului feroviar (G.M – 007 – 2000).
Interdicţie de construire (non aedificandi) – regula urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată,
din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţiei de construire, în mod
definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă (Legea 350/2001).
Intervenţii vizând restructurarea integrală sau parţială a unei parcele – (în sensul prezentului
regulament) orice lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare,
schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, care au ca rezultat modificarea
volumetriei, a amprentei la sol sau a înălţimii construcţiilor, respectiv a indicilor urbanistici la nivel de parcelă.
Face excepţie desfiinţarea construcţiilor parazitare sau provizorii;
Intravilanul localităţii – teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general
(PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri
independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinaţie,
înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin
extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se
ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii (Legea 50/1991).
Îmrejmuirile – construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar,
amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de
proprietăţile învecinate (G.M – 007 – 2000).
Înălțimea minimă admisă – este un regim de înălțime care se introduce pentru sporirea coerenței imaginii
urbane din zona centrală, în cazul intervențiilor asupra clădirilor sau în cazul construcției unui nou imobil.
Înălțime de referință – este un regim de înălțime care se stabilește pe stradă / segment de stradă, în
context, care reprezintă valoare de înălțime de reper, care este obligatoriu mai mare sau egală cu înălțimea
minimă, și rezultă din calcului raportului de extindere-existent calculat pe segmentul de stradă vizat,
respectiv în funcție de poziția, importanța, caracterul și nivelul de conservare a străzii / a segmentului de
stradă în cadrul Zonei Construite Protejate. Această înălțime se referă la corpul de imobil de la stradă.
Înălțimea corpului de imobil care nu este la stradă poate să depășească cu maxim 1 nivel corpul de la
stradă.
Înălțime maximă – este un regim de înălțime care se asimilează cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă
/ segment de stradă.
Habitat natural – zona terestră, acvatică sau subterană, în stare naturală sau seminaturală, care se
diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice (OUG 57/2007);
Limita intravilanului este stabilită pe baza planurilor urbanistice generale aprobate şi cuprinde, alături de
teritoriul existent în intravilan, suprafeţele pe care se preconizează extinderea acestuia, justificată de
Regulament Local de Urbanism

256

necesităţi reale şi pentru care autorităţile publice îşi asumă răspunderea echipării tehnico-edilitare. Noua
limită cadastrală va fi marcată cu borne de către comisia stabilită în acest scopprin ordinul prefectului, atât
pentru vatra localităţilor cât şi pentru trupurile ce cuprind construcţiile care prin natura lor nu pot fi amplasate
în trupul principal conform legii, dar au incinte delimitate topografic (G.M – 007 – 2000).
Locuinţă individuală – (în sensul prezentului regulament) unitate funcţională, formată din una sau mai
multe camere de locuit, situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi
utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, destinate exclusiv ei, şi care a fost construită sau
transformată în scopul de a fi folosită de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. De
regulă, locuinţa individuală dispune de o parcelă proprie.
Locuinţe colective – (în sensul prezentului regulament) grup de locuinţe, amplasat pe o singură parcelă şi
situat în una sau mai multe construcţii, având de regulă acces comun şi und există atât proprietăţi comune
cât şi proprietăţi individuale.
Lucarnă - (în sensul prezentului regulament) lucarnele aferente mansardei nu vor avea o lăţime mai mare
de 2 m la o lungime a streaşinei de 8 m. Realizarea unor lucarne cu o lăţime mai mare de 2 m este interzisă.
În cazul în care construcţia va avea o streaşină mai lungă de 8 m, nu este admisă cuplarea unor lucarne. În
dreptul lor nu este admisă întreruperea streaşinei clădirii iar retragerea peretelui frontal al lucarnei faţă de
peretele clădirii va fi de minimum 0,80 m. (Primăria Municipiului Sibiu)
Mansardă (prescurtat: M) – spaţiu funcţional amenajat integral în volumul podului construcţiei. Se include
în numărul de niveluri supraterane. (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor). În sensul
prezentului regulament, se consideră mansarde acele spaţii care respectă următoarele condiţii suplimentare:
 podul construcţiei va forma un unghi maxim de 60 grade cu planul orizontal;
 podul construcţiei nu va depăşi, în proiecţie orizontală, conturul exterior al ultimului nivel plin (inclusiv
balcoane sau cursive) cu mai mult de 1 m.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel mult 60% din suprafaţa
desfăşurată a ultimului nivel plin.
La solicitarea scrisă a Primăriei Municipiului Sibiu, se va respecta, suplimentar, următoarea definiţie:
Sub termenul de mansardă se înţelege, în contextul prezentului PUG, un spaţiu încadrat integral în volumul
acoperişului. Streaşina clădirii se va găsii la nivelul planşeului ultimului etaj. Lucarnele aferente mansardei nu
vor avea o lăţime mai mare de 2 m pentru o lungime a streaşinei de 8 m. Realizarea unor lucarne cu o lăţime
mai mare de 2 m este interzisă. În cazul în care construcţia va avea o streaşină mai lungă de 8 m, nu este
admisă cuplarea unor lucarne. În dreptul lor nu este admisă întreruperea streaşii clădirii, iar retragerea
peretelui frontal al lucarnei faţă de peretele clădirii, va fi de minimum 0,80 m.
Mobilier urban – elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire,
aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban
sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de
beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de
construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative,
pergole, cabine telefonice şi altele asemenea (Legea 50/1991).
"Natura 2000" - reteaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie
specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea
păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice; (OUG 57/2007)
Nivel – spaţiu construit suprateran sau subteran al construcţiilor închise sau deschise, delimitat de planşee.
Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a încăperii/spaţiului în care se află
(P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).
Nivel retras (prescurtat: R)– nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de
cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate faţadele
clădirii care sunt vizibile din spaţiul public, în aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul
ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal.
Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras).
Obiectiv de utilitate publică – se consideră obiective de utilitate publică: prospecţiunile şi explorările
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geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice;
căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică,
telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări
de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări
cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire
a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile
construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi
asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea
şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale,
rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale –
cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. (Legea
33/1994, O. MLPAT nr. 21/N/2000)
Parcajele – spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv pentru adăpostirea
autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M – 007 – 2000).
Parcela – suprafaţa de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai
multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat, şi care are un număr cadastral ce se înscrie în
registrul de publicitate funciară. Împreună cu construcţiile sau amenajările executate pe suprafaţa sa, parcela
reprezintă un bun imobil (G.M – 007 – 2000).
Parcela în înțeles urban
Parcela, așa cum a fost constituită inițial, înainte de a face obiectul unor eventuale operațiuni de subdivizare,
reconfigurare, comasare.
Parcelare – acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate
construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mică
înălţime (Legea 350/2001).
Parcuri de activităţi – categorie nouă de zonă de activităţi purtătoare de dezvoltare, legată de tehnologii
avansate, conţinând, cercetare – dezvoltare (servicii pentru facilitarea aplicării inovaţiilor, pepiniere de
intreprinderi), învăţământ superior şi formare profesională, activităţi productive din domenii de vârf cu servicii
conexe, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi. Parcurile de activităţi sunt situate pe autostrăzi sau pe
arterele principale de circulaţie spre centrul oraşului şi sunt localizate într-un cadru arhitectural-urbanistic şi
peisagistic de înaltă calitate, urmărindu-se asigurarea unui aspect atractiv şi reprezentativ pentru prestigiul
lor internaţional. Există o anumită profilare tematică a parcurilor de activităţi pe următoarele categorii
principale: parcuri ştiinţifice /tehnologice /de cercetare, parcuri de servicii /afaceri, parcuri de cultură
/recreere, parc industrial, parc artizanal /manufacturier, parc de distribuţie, comerţ, servicii (UIAUIM, INCDUP, IG, UD - Definirea Zonelor Urbane Purtătoare de Dezvoltare în Teritoriu ca factor de anticipare şi
stimulare a ridicării calităţii vieţii urbane prin restructurarea economică sectorială - Studiu în cadrul
programului AMTRANS 2002).
Pastişă - lucrare literară, muzicală sau plastică, de obicei lipsită de originalitate şi de valoare, în care autorul
preia servil temele sau mijloacele de expresie ale unui mare creator; imitaţie, copie. (DEX, ed. 1998)
Pateu urban (insulă urbană) - Cea mai mică porţiune a unei localităţi, incluzînd parcele şi construcţii,
delimitată de drumuri publice şi/sau de căi ferate, ape, păduri, forme de relief neconstruibile. De regulă,
pateul urban nu conţine drumuri publice, excepţie putînd face accesele de tip fundătură sau aleile de acces
pentru un număr restrâns de clădiri.
Peisaj urban – este subdiviziune a peisajului antropic, reprezentând cea mai complexă și proeminentă
subdiviziune a sa. Peisajul urban este un flux de sisteme și epoci întrețesute, o sinergie de momente istorice
comprimate într-un singur spațiu.
Profil stradal – în sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare şi
amenajare a amprizei stradale, în secţiune transversală.
PUZCP - plan urbanistic pentru zone construite protejate. Se elaborează în conformitate cu reglementarea
tehnică „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite
protejate (PUZ)”, aprobată prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.
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Racordul de canalizare – canalul de legătură situat între ultimul cămin de vizitare de pe terenul abonatului
şi primul cămin de primire din canalizarea publică (G.M – 007 – 2000).
Realiniere – operaţiune tehnică şi juridică avînd ca scop lărgirea amprizelor stradale şi care constă în
retrasarea aliniamentului şi trecerea în domeniul public a suprafeţelor necesare. Realinierile constituie
obiectiv de utilitate publică.
Regimul juridic al terenurilor – totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile
legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor (Legea 350/2001).
Reparcelare – în sensul prezentului regulament reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă împărţire a
mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaţii şi/sau forme diferite decât erau
acestea la momentul iniţial. Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea mai multor parcele de teren
învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune
împărţiri a terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor necesare echipamentelor de folosinţă
comună şi/sau obiectivelor de utilitate publică.
Reţeaua publică de alimentare cu apă – ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură aprovizionarea cu
apă potabilă şi industrială a localităţilor, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii publice
specializate (G.M – 007 – 2000).
Reţeaua publică de alimentare cu energie electrică – ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură
aprovizionarea cu energie electrică din sistemul naţional a localităţilor, aparţine domeniului public şi este
exploatată de instituţii publice specializate (G.M – 007 – 2000).
Reţeaua publică de canalizare – ansamblul de lucrări inginereşti, care asigură evacuarea apelor uzate şi
meteorice de pe teritoriul localităţii, aparţine domeniului public şi este exploatată de instituţii publice
specializate (G.M – 007 – 2000).
Riscurile naturale considerate în prezentul regulament sunt cele de natură hidrologică, hidrogeologică,
geologică şi geofizică (G.M – 007 – 2000).
Riscurile tehnologice industriale – fenomenele care pot interveni în activităţile tehnologice din industrie la
utilaje, echipamente şi instalaţii industriale care prezintă un potenţial ridicat privind declanşarea de incendii,
explozii mari de suprafaţă şi în subteran, radiaţii, surpări de teren, accidente chimice, avarierea gravă a
conductelor magistrale şi urbane şi alte dezastre care conduc la pierderea de vieţi omeneşti, mari pagube
materiale, precum şi la poluarea aerului, apei sau solului (G.M – 007 – 2000).
Riscurile tehnologice – factori generatori de accidente majore datorate activităţilor umane (G.M – 007 –
2000).
Servitute de utilitate publică – sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având
un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare
decât dacă este continuă în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţă o limitare
administrativă a dreptului de proprietate) (Legea 350/2001).
Sistem de utilităţi publice – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din
terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de
utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului
(Legea51/2006).
Sistem urbanistic deschis – set de caracteristici urbanistice, cuprinzâînd regimul de construire, modul de
ocupare a terenului, configuraţia volumetrică a clădirilor, forma şi deminsiunile spaţiilor libere, organizarea
acceselor etc, care defineşte un ansamblu unitar. Se referă la ansamblurile de locuinţe colective proiectate şi
realizate înainte de 1990.
Particularităţile ansamblurilor realizate în sistem deschis (specific perioadei 1960 – 1975) sunt date de
procentul moderat de ocupare al terenului şi de dimensiunile relativ mari ale retragerilor faţă de căile de
circulaţie şi ale distanţelor dintre clădiri. În comparaţie cu sistemul închis, ansamblurile prezintă un procent
semnificativ mai mare de suprafeţe destinate iniţial zonelor verzi şi un sistem de organizare caracterizat prin
continuitatea spaţiilor libere la nivel de ansamblu sau cartier.
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Sistem urbanistic închis – set de caracteristici urbanistice, cuprinzând regimul de construire, modul de
ocupare a terenului, configuraţia volumetrică a clădirilor, forma şi deminsiunile spaţiilor libere, organizarea
acceselor etc, care defineşte un ansamblu unitar. Se referă la ansamblurile de locuinţe colective proiectate şi
realizate înainte de 1990.
Particularităţile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem urbanistic închis (specific perioadei 1975 –
1989) sunt date de procentul ridicat de ocupare a terenului, de distanţele mai mici între clădiri şi de
retragerile reduse sau chiar inexistente faţă de căile de comunicaţie. În comparaţie cu sistemul urbanistic
deschis, ansamblurile prezintă un procent semnificativ mai redus de spaţii verzi şi de un sistem spaţial de
organizare caracterizat prin formarea incintelor sau semincintelor si prin bordarea de către clădiri a spaţiului
stradal.
Spaţii verzi de folosinţă comună/ spaţii libere de folosinţă comună – ansamblu de spaţii neocupate de
construcţii, plantate şi amenajate, destinate odihnei, recreerii şi socializării, care deserveşte în primul rând
locuitorii zonei sau parcelei. Spaţiile libere de folosinţă comună pot include suprafeţe verzi, plantaţii, locuri de
joacă, terenuri de sport, oglinzi şi cursuri de apă, alei, scuaruri şi piaţete pietonale, grădini publice, parcuri.
Spaţiile verzi de folosinţă comună nu pot include grădinile de folosinţă privată aferente apartamentelor,
accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deşeurilor gospodăreşti. Spaţiile verzi
de folosinţă comună se pot afla în proprietate publică sau privată.
Strategie de dezvoltare – direcţionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung,
a acţiunilor menite să determine dezvoltarea urbană (Legea 350/2001).
Străzile – drumuri publice din interiorul localităţilor indiferent de denumire (stradă, cale, chei, splai, şosea,
alee, fundătură, uliţă) (G.M – 007 – 2000).
Străzile şi artere pietonale – străzi rezervate exclusiv circulaţiei pietonilor şi ocazional accesului vehiculelor
în scop utilitar - servicii şi intervenţie pentru parcelele din zonă (G.M – 007 – 2000).
Structura urbană – modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din
aceasta, constituită istoric, funcţional şi fizic (Legea 350/2001).
Subsol (prescurtat: S) – nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului
(carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din înălţimea liberă. Subsolul se consideră nivel subteran
al construcţiei (după: P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).
Supantă – planşeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi faţă de încăperea în care este
dispus.(după: P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor)
Suprafaţa construită desfăşurată (SCD) – suma suprafeţelor desfăşurate a tuturor planşeelor. Nu se iau în
calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m,
suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile
destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi
copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă,
scările exterioare, trotuarele de protecţie (Legea 350/2001).
Suprafaţa construită (SC) – suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale
parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a
căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în
suprafaţa construită (Legea 350/2001).
Suprafaţa nivelului (SN) – (Aria nivelului) aria secţiunii orizontale a clădirii la nivelul respectiv delimitată de
conturul ei exterior. Suprafaţa nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În suprafaţa nivelului se
cuprind şi ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:
 ariile teraselor teraselor circulabile pentru diferite funcţiuni;
 ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau altor săli similare);
 ariile subpantelor;
 ariile balcoanelor şi logiilor;
 ariile porticelor de circulaţie şi gangurilor de trecere dacă acestea nu au înălţimea mai mare
decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;
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 aria încăperilor cu înălţime liberă mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol, încăîerile motoarelor de
ascensor, pompe etc. Părţi ieşite şi închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde
etc;
 aria rampelor exterioare şi a scărilor de acces de la magazii, depozite etc;
 aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă h>1,8 m;
În aria nivelului nu se cuprind:
 copertinele cu suprafeţe mai mici de 4 mpşi adâncimea mai mică de 2 m, profilele ornamentale
şi cornişele;
 învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;
 golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte, numai la curţi de lumină şi curţi englezeşti;
 rezalidurile cu aria mai mică de 0,4 mp şi nişele cu aria mai mare de 0,4 mp;
 treptele exterioare şi terasele neacoperite;
La clădirile, cu excepţia locuinţelor, care au porţiuni cu număr diferit de niveluri denivelate de înălţimi egale
sau diferite, deservite de o aceeaşi scară, numărul de niveluri al casei scării se determină conform STAS
4908-85.
Şură - construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală, în care se adăpostesc vitele şi se păstrează diferite
vehicule, unelte agricole etc. (Dicţionar explicativ al limbii române, 1998). Pentru zonele L1r, UTR Cartierul
Turnişor şi ZCP Cartierul Guşteriţa, prezentul regulament permite construirea şi utilizarea şurilor atât pentru
scopul descris mai sus, cât pentru alte activităţi admise prin prezentul regulament, numai cu respectarea
HCL 210/2001, Art.8 privind creşterea păsărilor şi animalelor.
Teritoriu administrativ – suprafaţă delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului:
naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună) (Legea 350/2001).
Teritoriu intravilan – totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea
administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate
autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate
sau localităţi suburbane componente)(Legea 350/2001).
Teritoriu extravilan – suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu,
oraş, comună) şi limita teritoriului intravilan (Legea 350/2001).
Zonă construită protejată (ZCP) - teritoriu delimitat geografic, in cuprinsul caruia se afla elemente sau
ansambluri ale patrimoniului cultural cu valoare deosebita. ZCP sunt insituite pentru salvarea, protejarea si
punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita
(Legea 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii).
Zona funcţională – parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai
multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi
etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale (Legea 350/2001).
Zona de protecţie – suprafeţe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecţia zonelor
învecinate (staţii de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deşeurilor, puţuri seci, cimitire, noxe
industriale, circulaţie intensă etc.)(Legea 350/2001).
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limtrofe, situate de o parte şi de alta a axei
căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile
destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării acesteia (G.M – 007 – 2000).
Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare cuprinde fâşiile de teren în limită de 20 m fiecare, situate de o
parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a
circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi
lucrărilor de protecţie a mediului (G.M – 007 – 2000).
Zona de protecţie a monumentelor istorice – zona delimitată şi instituită pentru fiecare monument istoric
prin care se asigură conservarea integrată a monumentelor istorice şi a cadrului său construit sau natural.
(Legea 422 /2001).
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Zona de protecţie a monumentului istoric se stabileşte, până la elaborarea studiilor de specialitate, “[...] de
100 metri în municipii şi oraşe, de 200 metri în comune şi de 500 metri în afara localităţilor. (2) Distanţele
sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice [...]” (Legea 5/2000)
Zonă de risc natural – areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a unor
fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural si cel construit şi
pot produce pagube şi victime umane (Legea 350/2001).
Zonele de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă din surse de suprafaţă şi subterane, se
instituie în funcţie de condiţiile locale, astfel încât să fie redusă la minimum posibilitatea de înrăutăţire a
calităţii apei la locul de priză. Pentru captările din râuri, zona de protecţie cu regim sever se determină în
funcţie de caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunea maximă a acesteia va fi de 100 m pentru direcţia
amonte, 25 m pe direcţia aval de priză şi 25 m lateral de o parte şi de alta a prizei (H.G.R. nr. 101/1997).
Zonele de siguranţă ale terenurilor de aeronautică – zonele de pe terenurile de aeronautică civilă şi din
jurul acestora, pentru realizarea securităţii decolărilor şi aterizării aeronavelor şi pentru asigurarea bunei
folosiri a amenajărilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente de pe teritoriu. Zonele de siguranţă cuprind:
- zona benzii de zbor, care include pista de decolare - aterizare şi zonele laterale ale acesteia,
- prelungirile de oprire şi prelungirile degajate, sau în cazul heliporturilor, aria de decolare - aterizare;
- zonele culoarelor aeriene de acces;
- zonele de tranziţie;
- zonă de limitare orizontală;
- zona conică;
- zona conică exterioară (G.M – 007 – 2000).
Zonele de siguranţă – suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a amprizei drumului, destinate
exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi
exploatarea drumului ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului (G.M – 007 – 2000).
Zonă de urbanizare – zonă de terenuri agricole destinată extinderii oraşului prin viabilizare şi ocupare cu
funcţiuni urbane.
Unitatea funcțional-morfologică operațională
Unitatea Funcțional-Morfologică Operațională (UFMO) UTR-SZCP definește nivelul de reglementare specific
PUZCP. Astfel, în cadrul subzonelor redefinite, se stabilește unitatea de lucru „ireductibilă” la nivelul unui
PUZCP, care prezintă cea mai mică unitate funcțional-morfologică urbanistică omogenă și coerentă,
constituită istoric, dar care conține mai mult decât o singură parcelă. La definirea unităților funcționalmorfologice operaționale se ține cont de tipologiile uzuale de parcelar, de modul de ocupare etc., precum și
de categoriile de zone funcționale obișnuite și de intervențiile urbanistice primare (protecție, restructurare și
urbanizare), uzuale în documentațiile de urbanism.
Unitate teritorială de referinţă (UTR) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale
de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau
dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi
necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea
caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR,
având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de
proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:
- relief şi peisaj cu caracteristici similare;
- evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă;
- populaţie cu structură omogenă;
- sistem parcelar şi mod de construire omogene;
- folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor;
- regim juridic al imobilelor similar; reglementari urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la
indicii urbanistici (Legea 350/2001).
Utilităţi publice (Sistem de utilităţi publice) – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii,
constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific
unui serviciu de utilităţi publice, prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea
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serviciului. Utilităţile publice cuprind:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;
e) salubrizarea localităţilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele
asemenea;
h) transportul public local
i) şedinţa publică - şedinţă desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are
acces orice persoană interesată. (Legea51/2006).
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Anexa nr. 7
Proiectul de cvartal

Ilustrarea propunerii – proiectul de cvartal
„Proiectul de cvartal” este o documentație cu caracter tehnic, de fundamentare, prin care se verifica soluțiile punctuale
elaborate pentru o parcelă. Astfel, anterior autorizării unui proiect pe o parcelă (documentație tehnică pentru construire,
sau PUD), în cadrul acestuia densificarea trebuie evaluată în prealabil în cadrul unei propunerii prospective din
„Proiectul de cvartal” prin care se prezintă posibilitățile de mobilare, pe baza indicatorilor urbanistici prevăzuți pentru
zona respectivă. Prin acest proiect de cvartal se va identifica ”regula”, caracterul urbanistic al zonei și/sau se va stabili
viitoarea ”regulă” a zonei, în măsura în care aceasta nu se poate face direct. Oportunitatea și necesitatea acestei
documentații se justifică prin faptul că, cvartalul reprezintă unitatea spațial-funcțională minimală de analiză-verificare a
rolului-poziției unei parcele în context.
Conținutul cadru recomandat al „Proiectul de cvartal”:



memoriu de descriere a propunerii (inclusiv identificarea ”regulei” existente și propuse a cvartalului);



tabel cu toate clădirile care fac parte din cvartal (pe baza modelului de jos)



plan general de încadrare a soluției de parcelă în contextul evoluției prospective;



profiluri pentru străzile de delimitare a cvartalului;



silueta cvartalului în context;



perspective definitorii la nivel local sau al întregului oraș.

** piesele desenate atât pentru situația existentă cât și pentru cea propusă.
Criterii de evaluare a proiectului de cvartal:
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integritatea zonelor verzi



păstrarea perspectivelor, axelor valoroase



însorirea



relația între corpurile construite existente și cele propuse



forma acoperișurilor



ilustrarea pe desfășurata stradală a fațadei

Exemplu tabel calcule:

Regim de
Imobi
înălțime
l
existent

Regim
de
înălțime
maxim
admis

Suprafață
parcelă
(m2)

Suprafață
construită
(m2)

Suprafață
construită
nouă

Suprafață
construită
desfășurată

Suprafață
construită
desfășurată
nouă

CUT
POT
existen
existent
t

POT CUT
nou nou

POT
maxi
m

CUT
maxim

1
2
3
4
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Anexa nr. 8
Lista imobilelor LMI, existentă și propusă

1.1. Obiective din Lista Monumentelelor Istorice 2004 aflate în Ansamblul Urban Centrul Istoric – SZCP 01, 02, 04, 20,
31, 32 din ZCP 01
1.2. Clădiri propuse pentru clasare, aflate în SZCP 01, 02, 04, 20, 31, 32 din ZCP 01
1.3. Clădiri cu valori arhitecturale deosebite aflate în Ansamblul Urban Centrul Istoric ZCP 01, SZCP 01, 02, 04,
20, 31, 32

1.1.Obiective din Lista Monumentelelor Istorice 2004 aflate în
Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea – SZCP 01, 02, 04, 20, 31, 32 din ZCP 01
Nr.
crt.
LMI

Cod LMI 2004

173

BH-II-m-B-01026

Denumire
Palatul Ullmann

Adresă

Datare

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9

1912-1913

BH-II-m-B-01027

Hala de Comerţ, azi Universitatea
Oradea - Facultatea de Medicină

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.10

1893 - 1894

175

BH-II-m-B-01028

Palatul Moskovits Adolf şi fii

Str. Alecsandri Vasile 1, colţ cu
Piaţa Unirii

1910-1911

176

BH-II-m-B-01029

Magazinul de sticlărie Deutsch K. I.

Str. Alecsandri Vasile 4

Hanul “Arborele Verde”

Str. Alecsandri Vasile 8-10

174

177

BH-II-m-B-20235

Cca. 1906 1910
1760, transf. în
1836, 1885,
1908
1835-1853;
1870-1871
A doua jum. a
sec. XVIII
sec. XVIII
XIX

185

BH-II-m-B-01035

Biserica reformată

Str. Calvin Jean 1; colţ cu str.
Primăriei

186

BH-II-m-B-01036

Casa Rhedey

Str. Calvin Jean 5

187

BH-II-a-B-20236

Ansamblul Cazarma Husarilor

Piaţa Cazărmii 17

188

BH-II-m-B-01038

Reşedinţa Episcopiei Ortodoxe Române
(fostul Palat Rimanóczy K. jr)

Str. Ciorogariu Roman 3

cca. 1903

189

BH-II-m-B-01039

Palatul Poştelor

Str. Ciorogariu Roman 12, colţ cu
Str. G. Bariţiu

1895; 19091911

190

BH-II-m-A-01040

Biserica romano-catolică "Maica
Îndurerată”(fostă biserică a mănăstirii
premonstratense)

Str. Ciorogariu Roman 14

1741-1766

191

BH-II-a-B-01041

Colegiul Naţional Mihai Eminescu (fostă
Mănăstire şi Gimnaziu premonstratens,
fostă Academie de drept)

Str. Ciorogariu Roman 16-18

Sf. sec. XVIII,
cca 1760;
1810; şcoala
1874

196

BH-II-m-A-01044

Biserica romano catolică Pogorârea
Sfântului Spirit
(fosta biserică franciscană)

Str. Dunărea 1

197

BH-II-m-B-01045

Claustrul mănăstirii franciscanilor, azi
Spitalul Militar

Str. Dunărea 3

1731-1747;
supraetajare
cca. 1788-1819

198

BH-II-m-B-01046

Capela romano- catolică "Sf. Ladislau”

Str. Eminescu Mihai 28 (în curtea
Şcolii de la acest număr)

1900
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Piaţa Ferdinand
4-6
Str. Grigorescu Nicolae 6, colţ cu
Piaţa Unirii
Str. Haret Spiru 3-5

200

BH-II-m-A-01048

Teatrul de Stat Oradea

201

BH-II-m-B-01049

Casa Poynar

202

BH-II-m-B-01050

203

BH-II-m-B-01051

Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu”
Casă din sec. XVIII (Casa “Turcească “)

210

BH-II-m-B-01053

Palatul Füchsl

211

BH-II-m-B-01054

212

BH-II-m-B-01057

213

BH-II-m-B-01058

214

BH-II-m-B-01059

215

BH-II-m-B-01060

Sinagoga neologă
Fostul Hotel şi Băile "Rimanóczy” şi fosta
cafenea Royal
Catedrala greco-catolică "Sf. Ierarh
Nicolae"
Liceul Teologic Greco-Catolic, fosta
Şcoală Normală Greco-Catolică
Sinagoga ortodoxă

216

BH-II-m-B-01061

217

BH-II-a-B-01062

218

BH-II-m-B-01062.01

Biserica romano-catolică "Vizita Sf.
Fecioare Maria la Sf. Elisabeta" (fosta
biserică a mănăstirii capucinilor)

Str. Moşoiu Traian, general 21

219

BH-II-m-B-01062.02

Claustrul mănăstirii Capucinilor

Str. Moşoiu Traian, general 21; Str.
Mihai Viteazu, Str. Cuza Vodă nr. 1

221

BH-II-m-B-01064

Fostul Institut romano-catolic "Sf.
Vicenţiu”

Str. Partenie Cosma 5-7

222

BH-II-m-B-01065

Palatul Moskovits Miksa

Str. Parcul Traian 2 colţ cu Str.
Republicii

1904 – 1905

223

BH-II-m-A-01066

Parcul Traian 13/A

1693 – 1722

224

BH-II-m-B-20237

Str. Parcul Traian 5; str. Andrei
Şaguna, Str. A. Lazăr

Cca. 1728 /
1759-1776;
1855

225

BH-II-m-B-01067

Palatul de Justiţie Bihor

Str. Parcul Traian 10;
Str. Schubert, str. Tribunalului

1898

226

BH-II-m-B-01068

Seminarul greco - catolic

Str. Parcul Traian 20

227

BH-II-m-B-01069

228

BH-II-m-B-01070

Biserica ortodoxă "Sf. Mare Mucenic
Gheorghe” (fosta biserică a Seminarului
Greco-Catolic
Casa "Adorján”, II

229

BH-II-m-B-01071

Casa "Adorján”, I

230

BH-II-a-B-01072

Fosta Mănăstire romano - catolică
"Immaculata”

231

BH-II-m-B-01073

232

BH-II-m-B-01074

Biserica romano-catolică "Sf. Ana” (fosta
biserică a mănăstirii Ursulinelor)

Str. Republicii 4

233

BH-II-m-B-01075

Hotel "Parc"

Str. Republicii 5, colţ cu Str. A.
Lazăr

Str. Iancu Avram 1
Str. Independenţei 11-13, colţ cu
Piaţa 1 Decembrie 1918
Str. Independenţei 22
Piaţa Libertăţii 8, Str. N. Grigorescu,
Str. I. Vulcan
Str. Maniu Iuliu 1
Str. Maniu Iuliu 5, Str. Ep. Mihai
Pavel
Str. Mihai Viteazul 4

Fosta Mănăstire a Ursulinelor, azi Liceul
Ady Endre

Str. Moscovei 1-3, Str Republicii nr.
2-4; str. Roman Ciorogariu 2

Mănăstirea Capucinilor

Str. General Moşoiu Traian, 21; Str.
Mihai Viteazu, Str. Cuza Vodă nr. 1

Biserica Ortodoxă "Sf. Treime”
(anterior: biserică ruteană; biserică romcat." Sf. Brigitta")
Prefectura Judeţului Bihor (fosta Casă a
Comitatului)

Spitalul Clinic
Staţionar II

Judeţean

Oradea,
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Str. Parcul Traian 20
Str. Patrioţilor 4
Str. Patrioţilor 6 colţ cu Str.
Moscovei, Str. Moscovei nr. 4
Str. Primăriei 13
Str Republicii 37, colţ cu Str. L.
Pasteur

1899-1900
1907
1896
sec. XVIII-XIX
1902 – 1903
1877-1878
1892; 1900
Cca. 18001810
1933-1934
1890
1772, 1773;
extinsă în 1858
şi 1877; 1888
1734 – 1742;
ref. 1836-1838
1734 – 1742;
ref. 1836-1838
1734 –1742;
ref. 1836-1838
1868; 1899;
1906-1911

Sec.XVIII,
1846, 1922Încep sec.
XVIII, cca.
1776, 1858
1904-1905
1903
1855-1860,
sec. XX
cca. 1806;
1853-1860;
cca. 18711872; 1895;
1919;1923
1773-1774;
1858
1785; înc. sec.
XX, cca 19141915
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Str. Republicii 10-10A, colţ cu Str.
M. Eminescu
Str. Republicii 12, colţ cu str. M.
Eminescu

234

BH-II-m-B-01076

Palatul Stern

235

BH-II-m-B-01077

Palatul Apollo

236

BH-II-m-B-01078

237

BH-II-m-A-01079

240

BH-II-m-B-01082

Hotel şi cafenea "Astoria”

241

BH-II-m-B-01083

Hotel; şi restaurant "Transilvania”

242

BH-II-m-B-01084

Biserica romano-catolică "Sf. Ladislau”

Piaţa Unirii

243

BH-II-m-A-01085

Primăria municipiului Oradea

244

BH-II-m-A-01086

Palatul "Vulturul Negru”

245

BH-II-m-B-01087

Palatul Episcopiei Greco-Catolice

Piaţa Unirii 1
Piaţa Unirii 2-4 , Str.Independenţei
1
Piaţa Unirii 3, colţ cu Str. Ep. M.
Pavel

246

BH-II-m-A-01088

Biserica ortodoxă ”Adormirea Maicii
Domnului” (Biserica cu lună)

247

BH-II-m-B-01089

Biserica evanghelică

248

BH-II-m-B-01090

Casa "Darvas-La Roche”

Ansamblul
Spitalul, mînăstirea, capela ordinului
Mizericordienilor
Capela romano - catolică "Îngerii păzitori”
(fosta capelă a Spitalului ordinului
Mizericordienilor)

1904-1905
1912 - 1914

Str. Republicii 33

1760–1770;
1792; refaț.
1920

Str. Republicii 33

1754-1760

Str. Teatrului 1, colţ cu Piaţa
Ferdinand
Str. Teatrului 2, colţ cu Piaţa
Ferdinand

1902;
extindere 1906

Piaţa Unirii 10

1903 - 1904
1723-1742,
turn 1800
1902 - 1903
1907 - 1908
1903–1905
1784-1790

Str. Vladimirescu Tudor26-28
Iosif Vulcan nr. 11

1902 - 1903
1909-1910

Obiective clasate în perioada 2011-2012
(Conform Ordin MCPN. nr. 2710 din 17 noiembrie 2011, M.Of. nr. 8/5 ian. 2012; Ordin MCPN. 2097 din 6 martie 2012, M.Of. 243 din
10 aprilie 2012 (M. Of. 243/2012); Ordinului nr. 2429 din 20.08.2012)
Nr. crt.
LMI

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă

Datare

353

BH-II-m-B-21050

Casa Kováts

Piaţa Unirii nr. 5

C.. 1830-40

Case memoriale aflate în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea - SZCP 01, 02, 04, 20, 31, 32 din ZCP 01
418

BH-IV-m-B-01252

419

BH-IV-m-B-01253

421

BH-IV-m-B-01255

422
423

BH-IV-m-B-01256
BH-IV-m-B-01257

Clădirea Fundaţiei " Nicolae Jiga”
Casa Dr. Aurel Lazăr (Sediul Consiliului
Naţional Român din Oradea şi Bihor)
Sediul redacţiei revista "Familia” între
1880 -1888
Muzeul memorial "Ady Endre”
Muzeul memorial "Iosif Vulcan”

Str. Jiga Nicolae 29

1884

Str. Lazăr Aurel 13

1905

Str. Pavel Mihail, episcop 21

1870

Parcul Traian
Str. Vulcan Iosif 16

1895
1887

1.2.Clădiri propuse pentru clasare, aflate în SZCP 01, 02, 04, 20, 31, 32 din ZCP 01
Adresa

Clădirea

Arhitect/
meşter
constructor
Mende Valér

1

Str. Alecsandri nr. 3

Casa Róth

2

Str. Braşovului nr.
37

Casa Găldău

Szallerbeck
Anton

Regulament Local de Urbanism

An

Observaţii , stil

Gr.

1912

Secession geometric

B

1931

Stil neoromânesc din
perioada interbelică

B
270

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Str. Braşovului nr.
39
Str. Roman
Ciorogariu nr. 23

Casa Şuhaida

Szallerbeck
Anton

Imobilul

Kesztyüs János
Rimanóczy
Kálmán junior

Piaţa Ferdinand nr.
4

Casa Centrală de
Economii, azi sediu BRD

Str. Mihai Eminescu
nr. 5
Str. Mihai Eminescu
nr. 11

Casa Armatei, fosta Casă
Bölöny

Rimanóczy
Kálmán junior

Institutul Sf Iosif

Guttman Jozsef

Str. Mihai Eminescu
nr. 19
Str. Mihai Eminescu
nr. 25A
Str. George Enescu
nr. 1
Str. Kogălniceanu/
Sucevei / Crinului
Str. Kogălniceanu
nr. 14, 16 colț str.
Crinului
Str. Lazăr Aurel nr.
7.

Casă
Vila Okányi-Schwarz
Baroul de avocați

Komor Marcell
şi Jakab Dezső,
Rimanóczy
Kálmán junior

B

Secession

B

Vilă

B

Neoromantic

B

Baroc clasicizant

B

Secession

A

Secession

B

Pintér István

1933

Eclectic

B

Casa Sonnenfeld

Spiegel Frigyes

1899

Secession

B

Spiegel Frigyes

1911

Fațadă secession, plastică
arhitecturală și planimetrie
complexă

A

15

Piaţa Libertăţii nr. 40

Biserica reformată

16

Str. Mestecănişului

17

Str. Moscovei nr. 5

Imobile de raport
fostul Sediu al Cercului
Catolic

Tarr György
Rimanóczy
Kálmán junior

18

Str. Moscovei nr. 8

Palatul Sonnenfed

Spiegel Frigyes

23

Str. Moscovei nr.
12/A
Str. Traian Moşoiu
nr. 14
Str. Ep. Mihai Pavel
nr. 8
Str. Ep. Mihai Pavel
nr. 16
Str. Primăriei nr. 25

24

Piaţa Rahovei nr. 2

Biserica Ortodoxă
Bunavestire
(fosta biserică capucină)

25

Parcul Traian nr. 1

Palatul Rimanóczy
Kálmán sen.

26

Str. Republicii nr. 15

Casa Veiszlovits Lajos

Spiegel Frigyes

27

Str. Republicii nr. 35

Fostul Palat al Finanţelor
Publice

Rimanóczy
Kálmán junior

28

Str. Rovine nr. 2.

Casă

29

Str. Avram iancu nr.
24.

Casa Bleyer

22

18671868
Sec.
XVIIIXIX.
19101911
19081909,

Secession

Sinagoga rabinului de
Vișnița

casa Markovits Matheser

21

1912

B

B

Str. Lazăr Aurel nr.
21

20

cca
1907
19061907,
1912

Stil neoromânesc din
perioada interbelică

Fosta fabrică Adolf
Moskovits si fii

14

19

1931

Casa cu parter
Casa Vágó
Casa Ertler Mór

Vágó László şi
Vágó József
Mende Valér

17841787
1911

Baroc

B

Secession

B

1895

Eclectic

B

19111912

Neoclasic

B

XVIII

Baroc / eclectic

B

1905

Stil secession, bogată
ornamentică interioară

A

1910

Stil secession geometric

B

Imobil

Tarr György

1911

Secession

B

Fostă sinagogă

Pintér István

1929
Cca.
1714,
19211929

Eclectic

B

Neobizantin/
neobrâncovenesc

B

Eclectic, fațade
reprezentative de inspiraţie
veneţiană

B

Neoclasicist

B

Eclectic, fațade
reprezentative

B

Rimanóczy
Kálmán junior

?
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1904 –
1905
19101911
18991900
interbelică
Cca
1911

B

Cubist
Stil secession

B
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30

Parcul Traian nr. 8

Banca Naţională

Alpár Ignác

31

Piaţa Unirii nr. 6

Casa Molnár
Farmacia Vulturul Auriu

32

Str. Duiliu
Zamfirescu nr. 3

Imobilul (fosta Cameră de
Comerţ şi Industrie)

1912
XIX.

Arh. Komor
Marcell şi
Jakab Dezső

Reprezentativ pentru
arhitectura eclectică 1900
volunetrie şi faţade
Baroc – refațadizat
secession

19061907

Stil secession lechnerian

A
B
B

Completări iulie 2019
33
34
35
36
37
38
39
40

Str. Iosif Vulcan nr. 9
Str.Mihai Eminescu
nr. 3.
Str.Mihai
Kogălniceanu nr. 1C
Str.Republicii nr. 31.
Str.R. Ciorogariu nr.
15.
Str.R. Ciorogariu nr.
28
Str. Duiliu
Zamfirescu nr. 10

Imobil

-

-

Eclectic

B

Imobil

Spiegel Frigyes

-

Neorenascentist

B

Magazia cămarei salinei

-

-

Sec. XVIII.

B

1925

Neoeclectic

B

1912

Stil 1900

B

Eclectic

B

Secession geometrizant

B

Madach Imre

Bazarul

Eclectic

B

Casa Klobusiczky
Imobil

-

Imobil

Spiegel Frigyes

Casa dr. Nemeş Áron

Mende Valér
Rimanóczy
Kálmán senior

19111912
19091910
1900

Case memoriale propuse pentru clasare în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea - SZCP 01, 02, 04, 20, 31, 32
din ZCP 01
40
41

Str. Gen. Traian
Mosoiu nr.1
str. Szigligeti Ede nr.
16

Casa natală a lui Emanoil
Gojdu
Casa natală a lui Szigligeti
Ede

XVIIIXIX
Ante
1814

Valoare memorială

B

Valoare memorială

B

1.3.Clădiri cu valori arhitecturale deosebite aflate în Ansamblul Urban Centrul
Istoric SZCP 01, 02, 04, 20, 31, 32 din ZCP 01
Adresa

Clădirea

1

Str. Ady Endre nr. 3

2
3
4
5
6

Str. Ady Endre nr 18
Str. Ady Endre nr 28
Str. Arany János nr. 2.
Str. Arany János nr. 3.
Str. Arany János nr. 11.

Imobil cu etaj, fostă
bancă
Imobil cu etaj
Imobil
Imobil
Imobil cu etaj
Imobil

7

Str. Vasile Alecsandri nr. 2

Casa Deutsch

8

Str. Vasile Alecsandri nr. 7

Casa Munk

9
10

Str. Vasile Alecsandri nr. 17
Str. Vasile Alecsandri nr. 19

Imobil
Imobil

Arhitect/ meşter

An

Observaţii

Rimanóczy K. Jr.

1911/12

Faţadă secession

1909
Cca. 1909
Cca. 1909

Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic, stl 1900

1888

Eclectic

1894

Eclectic

Spiegel Frigyes
Incze Lipót

Rimanóczy Kálmán
senior
Korda Mór
Wiemann Béla
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11
12

Str. Vasile Alecsandri nr. 21
Str. Brasovului nr. 2

Imobil
Școala Stark

13

Str. Brasovului nr. 16

Casă

14

Str. Brasovului nr. 18

Casă

15

Imobil

17
18
19
20
21
22
23

Str. Jean Calvin nr.13
Str. Cele Trei Crisuri colț cu
Piaţa 1 Decembrie
Str. Roman Ciorogariu nr. 5
Str. Roman Ciorogariu nr. 11
Str. Roman Ciorogariu nr. 17
Str. Roman Ciorogariu nr. 19
Str. Roman Ciorogariu 21
Str. Roman Ciorogariu 21/A
Str. Roman Ciorogariu nr. 25

24

Str. Postăvarului nr. 2

Imobil cu etaj

25
26

Str. Cuza Voda nr. 17
Str. Cuza Voda nr. 47

27

Str. Menumorut nr. 41.

28

Piaţa 1 Decembrie nr. 3
Piaţa 1 Decembrie nr. 2
Str. Independenței – mal Criș

Imobil
Imobil
Centrul școlar pentru
educație incluzivă
Casa Jiga

16

29

Imobil cu etaj
Imobil cu etaj
Imobil
Imobil
Casă
Casă
Imobil cu etaj

Rendes Vilmos

1907

XVIII
XVIII
1912

Secession
Secession
Baroc? /eclectic
Baroc? /eclectic
Baroc târziu
Baroc târziu
Secession

1910

Secession
Secession
Eclectic
Eclectic

Sztarill Ferenc
Rimanóczy Kálmán
senior
Sztarill Ferenc

33

Str. Mihai Eminescu nr. 14

Casă

34
35

Str. Mihai Eminescu nr. 16
Str. Mihai Eminescu nr. 15

Casă
Directia Silvică

36
37

Str. Mihai Eminescu nr. 25
Str. Mihai Eminescu nr. 31

Imobil
Imobil cu etaj

38

Str. George Enescu nr. 13

Casa

39
40

Imobil cu etaj
Imobil cu etaj

42
43
44
45
46
47
48

Str. Episcop Mihai Pavel nr.10
Str. Episcop Mihai Pavel nr.16
Piaţa Ferdinand nr. 1/ Piaţa
Libertăţii nr. 2
Str. Emanuil Gojdu nr. 2
Str. Emanuil Gojdu nr. 5
Str. Emanuil Gojdu nr. 7
Str. Emanuil Gojdu nr. 9
Str. Spiru Haret nr. 1
Str. Nicolae Grigorescu nr. 2
Str. Nicolae Grigorescu nr. 4

49

Str. Independenței nr. 3.

50
51

Str. Independenței nr. 24.
Str. Aurel Lazăr nr. 3
Str. Menumorut 2 – Piața I.
Creangă
Str. Iuliu Maniu nr. 44

Rendes Vilmos
Sztarill Ferenc

Imobil cu etaj

Piaţa 1 Decembrie, nr. 8
Piaţa 1 Decembrie, nr. 12

54

Eclectic neoromânesc
Eclectic

Szallerbeck A.

Eclectic

31
32

Str. Menumorut nr. 33.

Eclectic

1891

Imobilul cu magazin şi
depozit Andrényi
Palatul Andrényi
Casa Ullmann

53

Eclectic
Modernist

Knapp Ferenc

Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6

52

1935

Casa Knapp

30

41

Pintér István

Pj. sec XIX

Istorizant

1926

Eclectic

1893

Eclectic

1912

Eclectic
Eclectic
Eclectic /
neoromanic
Baroc târziu
Eclectic

XVIII-XIX

Eclectic
Arta 1900
Sec.
XIX

Baroc - clasicist
Eclectic
Eclectic

Casa Levay

Hanzlian Janos

1894

Eclectic

Imobil / Casa Andreny
Imobil cu etaj
Imobil cu etaj
Imobil cu etaj
Imobil cu etaj
Imobil cu etaj
Casa Stacho
Imobil, fostul sediu al
Casei de Economii a
comitatului Bihor
Imobil cu etaj
Imobil

Sztarill Ferenc

1912-1913

Sandy Gyula

1904

Secession/ eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic

Mende Valér

1872 / 1886
/ 1909-

Eclectic /
Secession

Spiegel Frigyes

sf. XIX
1928

Eclectic
Neoeclectic

Fostul spital Sf. Iosif

Krausze Tivadar

1931

Eclectic

Colegiul Tehnic
Constantin Brâncuși
Imobil cu etaj

Eclectic
Tarr György
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55

Str. Moscovei nr. 7

Imobil

56
57
58

Str. Moscovei nr. 12
Str. Moscovei nr. 23
Str. Gen. Traian Mosoiu nr.3
Str. Gen. Traian Mosoiu nr.5 –
Str. Cuza Voda

Imobil cu etaj
Imobil cu etaj
Imobil
Casa Justh

Guttman József

1907

60

Str. Gen.Traian Mosoiu nr.6

Casa Munk

Korda Mór
Wiemann Béla

1894

61

Str. Gen.Traian Mosoiu nr.20

- / Rendes Vilmos

XVIII/-1888

V. Vlad

1938

Tarr György

1911

59

Inter-belic
XVIII-XIX

63

Str Louis Pasteur nr.
Str. Republicii nr. 37
Str. Ep. Mihai Pavel nr. 16

Casa Gyöngyössy /
Escherolles
Biserica ortodoxă
Izvorul Tămăduirii
Imobil

64

Str. Postăvarului nr. 2

Casa Rosenzweig

65

Str. Postăvarului 13

66

Str. Primăriei nr. 2

67

Str. Primăriei nr. 3

68

Str. Primăriei nr. 5

Casă
Imobil, fosta Casă de
Economii
Imobil, fosta Bancă de
Credit
Casa Köblös

Spiegel Frigyes
Rimanóczy Kálmán
senior
Rimanóczy Kálmán
senior
Köblös Ferenc

69

Str. Primăriei nr. 6

Casa Konrád

Spiegel Frigyes

-1909

70

Str. Primăriei nr. 9

Casa Nemes

71

Str. Primăriei nr. 34

Imobil

Mende Valér
Incze Lipót
Spiegel Frigyes

72

Str. Primăriei nr. 27

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Str. Primăriei nr. 48
Str. Primăriei nr. 54
Str. Republicii nr. 11
Str. Republicii nr. 13
Str. Republicii nr. 14
Str. Republicii nr. 21
Str. Republicii nr. 26
Str. Republicii nr. 42
Str. Sucevei nr. 73
Str. Sucevei nr. 75

83

Str. Andrei Şaguna nr. 1

84

Szigligeti Ede nr. 5.
Str. Cuza Vodă nr. 17.-Str.
Traian Moşoiu nr. 5 -

62

85

Universitatea Partium,
fostul sediu
EpiscopieiReformate
Imobil
Imobil
Casa Bartsch
Hotelul Szechenyi
Imobil
Imobil
Imobil
Imobil
Imobil
Imobil
Liceul reformat
Lorantffy
Casă
Imobilul Just Károly
Fostul arest episcopal,
apoi Primărie
Poliția, fostul sediu al
Tablei regești
Casă
Casa Weinberger
Casa Kutiak
Institutul de Credit şi
Economii Bihoreana

86

Parcul Traian 16

87

Parcul Traian 18

88
89

Str. Tribunalului 4
P-ta Unirii nr. 12

90

Piaţa Unirii / Avram Iancu nr. 2

91

Str. T. Vladimirescu nr. 4.

Casa parohiala

92

Str. T. Vladimirescu nr. 6

Casa Dudek

Eclectic /
secession
Eclectic
Modernist
Secession

-

1910

Secession
Eclectic /
secession
Neorenascentist

1887 /
1907

Eclectic

1886

Eclectic

1904
1909

Eclectic
Eclectic modernist
Secession

1912

Neoclasicist

Elkán Károly

1935

Modernist

Vincze Zoltán

1912

Hanzlian Janos
Knapp Ferenc

1888
1887

Sztarill F
Rendes Vilmos

C1900
1925
Cca 1906

Secession
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic
Eclectic/ secession
Eclectic -secession
Eclectic
Eclectic

Guttman József

1897; 1905

Eclectic
Eclectic

Guttman József,

cca 1907

Secession

1714 / 1854

Rendes Vilmos.

Guttman József
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-

Î. Sec. XX.

Eclectic
Eclectic

1914
Incep.Sec.
XIX.
Î.Sec XIX/
1880

Secession eclectic
clasicist
Eclectic
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93
94
95
96
97

Str. T. Vladimirescu nr. 17
Str. T. Vladimirescu nr. 18
Str. T. Vladimirescu nr. 43
Str. T. Vladimirescu nr. 49
Str. T. Vladimirescu nr. 51

98

Str. Mihai Viteazul nr.4

99
100
101
102

Str. Iosif
Str. Iosif
Str. Iosif
Str. Iosif

Vulcan nr.2
Vulcan nr.3
Vulcan nr 5
Vulcan nr.9

Casa Dudek
Sinagoga Poale Cedek
Casă
Casă
Casă
Sinagoga mică și
Sediul comunității
evreiești
Casa Kolosvary
Imobil
Imobil
Imobil

Sztarill Ferenc

1913
1920
S.XIX
S.XIX
S.XIX

Eclectic
Eclectic
Baroc provincial
Baroc provincial
Baroc provincial

Incze Lajos

1908 /

Istorizant

Sztarill Ferenc

1912

Secession local
secession
Eclectic
Eclectic
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Anexa nr. 9
Listă de specii şi varietăţi de arbori recomandate pentru realizarea de aliniamente
stradale şi alte tipuri de aliniamente plantate în municipiul Oradea
Acer campestre (10-15 m, fixează bine solul, adecvat şi pentru maluri şi pante);
Acer campestre „Huibers Elegant“ (5-8 m, creştere regulată, rezistent la boli);
Acer opalus (8-10 m, rezistent la climatul urban);
Acer platanoides (20-30 m, foarte rezistent la frig, sensibil la tasarea pământului);
Acer platanoides „Allershausen“ (15-20 m);
Acer platanoides „Apollo“ (14-18 m, creştere rapidă şi dreaptă);
Acer platanoides „Cleveland” (10-15 m, frunziş cu nuanţe roşiatice, rezistent la clima urbană);
Acer platanoides „Columnare” (10-16 m, coroana în formă columnară, rezistent la îngheţ, secetă şi vânt)
Acer platanoides „Deborah” (15-20 m, coroană rotundă, trunchi drept)
Acer platanoides „Emerald Queen” (10-15 m, coroană ovală, rezistent la temperaturi înalte, secetă şi vânt,
adecvat pentru străzi mai înguste)
Acer platanoides „Fairview” (13-15 m, coroană ovală, nepretenţios şi adaptabil, rezistent la secetă şi îngheţ)
Acer platanoides „Royal Red” (15 m, frunziş roşiatic-purpuriu, strălucitor, rezistent la îngheţ, secetă şi vânt)
Acer rubrum (10-15 m, frunziş roşiatic, rezistent la îngheţ, sensibil la secetă, se pretează doar în parcuri,
datorită rădăcinii trasante)
Acer x freemanii „Autumn Blaze” (15-20 m, coroană ovală, rezistent la îngheţ şi climatul urban)
Aesculus x carnea şi Aesculus x carnea „Briotii” (10-15 m, rezistent la atacul larvei miniere a castanului,
cădere redusă de fructe)
Alnus cordata (10-15 m, rezistent la climatul urban şi industrial, pericol de rupere a crengilor lungi sub
depuneri masive de zăpadă)
Aluns x spaelhii (12-15 m, rezistent la vânt şi îngheţ, trunchi drept, pericol de rupere a crengilor lungi sub
depuneri masive de zăpadă)
Betula pendula (18-25 m, rezistent la îngheţ, mai puţin rezistent la poluare, de plantat în parcuri şi zone mai
puţin poluate)
Catalpa bignonioides (8-10 m, rezistent la poluare)
Celtis australis (10-20 m, iubitor de căldură, rezistent la secetă)
Corylus colurna (15-18 m, nepretenţios, rezistent la climatul urban)
Fraxinus excelsior „Altena”, „Atlas” şi „Diversifolia” (15-20 m, mai drept şi cu coroană mai regulată decât
specia de bază, sensibil la tasarea pământului)
Ginkgo biloba (15-20 m, nepretenţios, rezistent la climatul urban şi la dăunători, colorit atrăgător toamna, de
selecţionat exemplarele masculine, deoarece cele femele emit un miros neplăcut atunci când frutifică)
Gleditsia triacanthos „Inermis” şi „Skyline” (10-25 m, rezistent, nepretenţios, fără spini, spre deosebire de
specia de bază, care nu este recomandată în oraşe)
Liquidambar styraciflua (10-20 m, colorit de toamnă foarte atractiv, de evitată plantarea pe soluri calcaroase)
Platanus acerifolia sau Platanus x hybrida (20-30 m, nepretenţios, rezistent la climatul urban)
Prunus serrulata „Kanzan” (7-10 m, flori roz atractive, colorit atrăgător toamna)
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Prunus x schmittii (8-10 m)
Quercus cerris (20-30 m, rezistent la climatul urban)
Quercus frainetto (10-20 m, rezistent la climatul urban, coroană ovală)
Quercus palustris (15-20 m, rezistent la secetă moderată, de evitat pe solurile calcaroase, colorit atrăgător
toamna)
Quercus petraea (20-30 m, rezistent la climatul urban)
Quercus robur (25-35 m, rezistent la îngheţ)
Quercus robur „Fastigiata” (15-20 m, rezistent la îngheţ, nepretenţios, coroană columnară)
Quercus rubra (20-25 m, rezistent şi nepretenţios)
Sorbus aria „Magnifica” (6-12 m, coroană mai regulată decât specia de bază)
Sorbus intermedia (10-15 m)
Sorbus intermedia „Brouwers” (9-12 m, coroană piramidală, trunchi mai drept ca specia de bază, rezistent la
climatul urban, vânt şi îngheţ)
Tilia americana „Nova” (25-30 m, coroană regulată, rezistent la îngheţ şi secetă)
Tilia cordata (18-20 m, miros puternic, coroană puternic dezvoltată, greu de condus)
Tilia cordata „Erecta” şi „Greenspire” (15-20 m, coroană mai regulată ca la specia de bază)
Tilia cordata „Rancho” (8-12 m, coroană rotundă regulată şi de mici dimensiuni, 4-6 m)
Tilia cordata „Roelvo” (10-15 m, coroană rotundă, mai puţin regulată şi mai mare ca la „Rancho”: 7-10 m)
Tilia tomentosa „Brabant” (20-25 m, coroană regulată, globoasă, trunchi mai drept ca specia de bază)
Tilia tomentosa „Szeleste” (20-25 m, coroană regulată ceva mai mică decât la „Brabant”, varietatea de Tilia
cea mai rezistentă la secetă îndelungată şi soluri sărace)
Tilia x europaea (25-35 m, coroană globoasă, rezistent la climatul urban şi secetă)
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Anexa nr. 10
Unități de peisaj, repere construite și naturale, elemente de siluetă, perspective și
axe vizuale propuse.

1. Repere arhitectural-urbanistice și naturale, axe vizuale importante. Perspective, siluete și profiluri
caracteristice valoroase
Peisajul în general, peisajul urban în particular, și spațiul public ca parte al acestuia, dispun de niște
atribute de ordin compozițional: puncte accent tip repere arhitectural-urbanistice, axe (vizuale), secțiuni /
profiluri sau la nivel urban siluete caracteristice.
În analiza peisajului urban și al spațiului public un rol deosebit au reperele arhitectural-urbanistice.
Acestea pot fi construite sau naturale. Printre reperele construite se numără deseori turnuri, turle-clopotnițe
de lăcașuri de cult, ansambluri de dimensiuni mari, în timp ce elemente de topografie și/sau de vegetație din
contextul natural se pot constitui în repere naturale.
Axele vizuale se crează înspre / dinspre reperele arhitectural-urbanistice și cele naturale, astfel
acestea din urmă se pot constitui în puncte de perspectivă / belvedere sau pot fi capete de perspectivă dintrun alt punct al spațiului public urban, al orașului.
Silueta unei localității reprezintă conturul superior al cadrului construit și natural de pe teritoriul
intravilan al acesteia. Aceasta poate fi o trăsătură caracteristică valoroasă a locului (ex. turnul de biserică,
clopotnița sau turnul primăriei în orașul istoric european), și în consecință se poate bucura prin
reglementările urbanistice de protecție, ca și o componentă centrală a identității acelui loc.
La nivelul spațiului public se poate identifica ca și element compozițional important secțiunea, profilul
de spațiu public (profil de stradă, de piață urbană). Profilul poate fi transversal (descris prin ampriză, fâșii
funcționale, vegetație etc.) și longitudinale (conținând și frontul / desfășurata de stradă sau de piață urbană).

2. Peisajul urban. Relația oraș – peisaj urban – spațiu public.
Peisajul este definit ca o parte din mediul natural sau cel construit, care formează un ansamblu
compozițional-artistic și este cuprinsă dintr-o singură privire, o priveliște, un aspect propriu unui teritoriu
oarecare, rezultând din combinarea factorilor naturali cu factorii antropici.
Orașul este un peisaj complex, având atât elemente de cadru construit cât și cele de cadru natural.
Spațiul public reprezintă o componentă importantă a orașului, a peisajului urban.
Una dintre problemele majore ale peisajului urban în general este lipsa unei limite clare a mediului
construit, cauzată de dezvoltarea urbană, de extinderea necontrolată a oraşului în anumite zone, problema
care afectează indirect și calitatea spațiului public din zona centrului istoric (perspective ”poluante”, vizual
nefavorabile). Extinderea mediului construit în defavoarea mediului natural, prin creşterea zonei rezidenţiale
în lipsa oricărei concepţii generale, directoare, dublată de „prăbuşirea” unor arii însemnate din centrul istoric,
creează dificultăţi de durată în dezvoltarea coerentă a oraşului. Perspective valoroase sunt puse în pericol
datorită amplasării nefavorabile a unor clădiri, sau calității arhitecturale slabe a acestora.
Elemente naturale importante în relaţia oraş– peisaj (curs de apă) deseori nu sunt sau sunt
insuficient puse în valoare, sau cele cu perspective valoroase pericilitate de construcţii noi ca elemente de
fundal.
Legătura pietonală între centrul sitoric al orașului cu cartierele de la marginea sa, respectiv cu mediul
natural sunt de cele mai multe ori blocate.
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Schema verde – unități teoretice de peisaj
Legendă

a. Unitatea de peisaj Parcul Episcopal Schlauch Lörinc / Petöfi Sándor
b. Unitatea de peisaj Crișul Repede
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c. Unitatea de peisaj Cetatea Oradiei
3. Spațiul urban istoric un peisaj cultural complex
Abordarea complexă a problemelor de peisaj este modalitatea de lucru propice elaborării unor politici
urbane / reglementări urbanistice coerente în situaţii când peisajul urban (socio-cultural) este un factor
important în viaţa unei localităţi. Zona construită protejată din Oradea are un rol important în definirea
identității întregului oraș.
Peisajul cultural este unul specific, cu caracter complex. Acest tip de peisaj este prezent separat sau
împreună cu peisajul natural. Putem identifica prezenţa simultană a mai multor tipuri de peisaj, de unități de
peisaj. Dintre acestea se disting următoarele: unitatea de peisaj al malurilor Crișului Repede, unitatea de
peisaj aferentă cetății etc.
Orașul istoric Oradea, zona construită protejată (ansamblul urban istoric), și în cadrul acesteia
spațiul urban istoric este un peisaj cultural complex.
Caracterul complex decurge din relațiile de interdependență între diferitele elemente de cadru
construit și cadru natural.
Astfel de exemplu Piața Unirii se poate interpreta doar împreună cu malul Crișului Repede. Sunt
importante perspectivele dinspre și înspre malul de apă, imaginea malului de râu având ca fundal imaginea,
silueta Orașului Nou, respectiv a cartierului Olosig. Puncte de belvedere în zona construită protejată, axele
vizuale importante și siluetele valoroase joacă de asemenea un rol important.
Componenta culturală-socială a tipologiilor complexe sunt înțelese în ideea continuității urbane.
Coexistența tipologiilor complexe istoric consituite sunt elemente indispensabile ale continuității urbane în
orașul istoric (european).
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Anexa nr. 11
Desfășurate de stradă cu indicarea înălțimii minime și de referință
la Nord de Crișul Repede
Stradă

Cod

Academiei

01N

Mioriței

34N

Ady Endre 1

02N

Mircea Popescu

35N

Ady Endre 2

03N

Moscovei

36N

Ady Endre 3

04N

Nicolae Grigorescu

37N

Andrei Șaguna

05N

Nicolae Iorga

38N

Anton Pann

06N

Nicolae Jiga 1

August Treboniu Laurian

39N

07N

Nicolae Jiga 2

Aurel Lazăr

40N

08N

Nouă

Bicazului

09N

41N

Parc Traian

Bogdan Petriceicu Hașdeu

10N

42N

Partenie Cosma

Brașovului

11N

43N

Bulevardul Magheru 1

Patrioților

12N

44N

Cometei

Petöfi Sándor 1

13N

45N

Deltei

14N

Petöfi Sándor 2

46N

Piața Ion Creangă

47N

Piața Libertății

48N

Piața Regele Ferdinand I

49N

Postăvarului

50N

Republicii 1

51N

Republicii 2

52N

Republicii 3

53N

Dumbravei

15N

Dunărea

16N

Emilian Mircea Chitul

17N

Franz Schubert

18N

General David Praporgescu

19N

George Barițiu

20N

George Coșbuc

21N

George Enescu 1

22N

Roman Ciorogariu 1

54N

Gheorghe Dima

23N

Roman Ciorogariu 2

55N

Gheorghe Lazăr

24N

Rovine

56N

Îngustă

25N

Sf. Apostol Andrei

57N
58N

26N

Snagovului

Lămâiței

27N

Stânișoarei

59N

Leagănului

28N

Szigligeti Ede

60N

Madach Imre

29N

Tarcăului

61N

Malului

30N

Teatrului

62N

Menumorut

31N

Tribunalului

63N

Mihai Eminescu 1

32N

Victor Babeș

64N

Mihai Eminescu 2

33N

Iosif Vulcan
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la Sud de Crișul Repede
Stradă

Cod

1848

01S

Mihail Kogălniceanu 1

34S

Aleea Emanuil Gojdu

02S

Mihail Kogălniceanu 2

35S

Arany János

03S

Mihail Kogălniceanu 3

36S

Avram Iancu

04S

Mușcatei

37S

Bradului 1

05S

Piața 1 Decembrie 1

38S

Bradului 2

06S

Piața 1 Decembrie 2

C. A. Rosetti

39S

07S

Piața Rahovei

Cele 3 Crișuri

40S

08S

Piața Unirii

Cezar Bolliac

09S

41S

Plevnei

Col. Ion Buzoianu

10S

42S

Primăriei 1

Constantin Tănase

11S

43S

Crinului

Primăriei 2

12S

44S

Crișului

Principatelor Unite 1

13S

45S

Cuza Vodă 1

14S

Principatelor Unite 2

46S

Cuza Vodă 2

15S

Rachetei

47S

Cuza Vodă 3

16S

Rimanoczy Kálman

48S

Demetriu Teiușanu

17S

Roșiorilor

49S

Duiliu Zamfirescu

18S

Samuil Micu Klein

50S

Ep. Sulyok István 1

19S

Semenicului

51S

Ep. Sulyok István 2

20S

Simion Bărnuțiu

52S

Garoafei

21S

Spiru Haret

53S

Gen. Traian Moșoiu

22S

Ștefan Simion 1

54S

Horváth Imre

23S

Ștefan Simion 2

55S

Independenței

24S

Sucevei 1

56S

Ion Budai Deleanu

25S

Sucevei 2

57S

Ion Luca Caragiale

26S

Titu Maiorescu

58S

Iuliu Maniu 1

27S

Tuberozelor

59S

Iuliu Maniu 2

28S

Tudor Vladimirescu 1

60S

Jean Calvin

29S

Tudor Vladimirescu 2

61S

Jokai Mor

30S

Ulmului

62S

Lunii

31S

Vasile Alecsandri

63S

Mihai Pavel

32S

Mihai Viteazul

33S
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Anexa nr. 12
Parcelar istoric și parcelar restructurabil

Parcelarul istoric
Parcelarul istoric se află preponderent de-alungul axei străzii Republicii – Piața Regele Ferdinand I – Piața
Unirii – strada Avram Iancu și pe cvartalele adiacente acesteia. Acest parcelar valoros, istoric constituit, nu
permite nici o posibilitate de intervenție – comasare sau divizare – și este protejat.
Parcelarul restructurabil
Intervențiile pe parcelarul restructurabil sunt condiționate de un anumit număr de m2 în funcție de cvartal
până la care se pot comasa parcelele.

Fig. 1 Ilustrarea planului cu parcele
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Anexa nr. 13
Raport extindere-existent
Raportul extindere-existent se referă în cadrul intervențiilor de supraetajare, la etajele noi în relație
cu corpul de imobil existent. Acest raport definește în același timp și înălțimea maximă admisă a imobilelor la
front de stradă și se va aplica sub forma unui filtru Articolului 10 (a) aferent RLU - PUZCP.
Această relație între nou și existent se definește prin raportul extindere-existent la imobil.
Regulă:
(a) Posibilitatea de supraînălțare ce rezultă din acest raport este dată cu condiția ca să nu genereze
diferențe mai mari de un nivel față de clădirile învecinate, socotite la înălțimea maxim posibilă.
Raportul extindere-existent la imobil:
VALOARE FOND
CONSTRUIT

REGIM DE
ÎNĂLȚIME
EXISTENT

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM POSIBIL
Zona
ultracentrală

Zona
centrală

Zona
pericentrală

Monument istoric

-

-

-

Propus pentru clasare

-

-

-

Parter

P+1+M/1R

P+1+M/1R

P+1+M/1R

P+1

P+2+M/1R

P+2+M/1R

P+2+M/1R

P+2

P+3+M/1R

P+3+M/1R

P+3+M/1R

P+3

P+4+M/1R

P+4+M/1R

P+4+M/1R

Parter

P+2+M/1R

P+1+M/1R

P+1+M/1R

P+1

P+2+M/1R

P+2+M/1R

P+2+M/1R

P+2

P+3+M/1R

P+3+M/1R

P+3+M/1R

P+3

P+4+M/1R

P+4+M/1R

P+4+M/1R

Parter

P+3+M/1R

P+2+M/1R

P+2+M/1R

P+1

P+3+M/1R

P+2+M/1R

P+2+M/1R

P+2

P+3+M/1R

P+3+M/1R

P+3+M/1R

P+3

P+4+M/1R

P+4+M/1R

P+4+M/1R

Valoare neutră

Conform RLU

Conform RLU

Conform RLU

Imobile agesive

Conform RLU

Conform RLU

Conform RLU

Valoare deosebită

Valoare ambientală
relevantă

Valoare ambientală
modestă

- Nu este cazul.
Excepții:
Ca excepție de la aceste reguli, clădirile cu valoare deosebită sau ambientală se pot supraînălța cu
mai multe etaje față de cele prevăzute în tabelul din Anexă, în următoarele cazuri:
(1) dacă prin supraetajare nu se depășește înălțimea cornișei nici uneia din cele două clădiri
vecine din frontul stradal.
(2) dacă strada sau segmentul de stradă este una cu atractivitate ridicată:
la nord de Criș: Republicii, Petöfi Sándor, Dunărea, Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu, Menumorut,
Szigligeti Ede, Moscovei (segmentul până la strada George Barițiu), Parcul Traian, Aurel Lazăr, Iosif Vulcan,
Piața Libertății, Piața Regele Ferdinand I, Emilian Mircea Chitul, Sf. Apostol Andrei (segmentul de la strada
Menumorut până la strada B. P. Hașdeu), Bulevardul Magheru, (a se vedea U-OR-PUZCP-II-III-13 Plan
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străzi cu atractivitate ridicată).
La sud de Criș: Principatelor Unite, Plevnei, Tudor Vladimirescu, Sulyok István (segmentul de la strada Tudor
Vladimirescu până la strada Simion Bărnuțiu), Simion Bărnuțiu (segmentul cuprins între strada Sulyok István
și strada Primăriei), Primăriei, Ion Luca Caragiale, Iuliu Maniu, Piața Unirii, Independenței, Vasile Alecsandri,
Traian Moșoiu, Piața 1 Decembrie, Cuza Vodă, Mihail Kogălniceanu, Sucevei (a se vedea U-OR-PUZCP-IIIII-13 Plan străzi cu atractivitate ridicată).

Exemplificarea raportului extindere-existent la imobil (nu ia în considerare mansarda respectiv etajul
retras):
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Anexa nr. 14
Categoriile fondului construit valoros

Clădirile cu valoare de patrimoniu au fost clasificate în cinci categorii şi marcate ca atare în planşa
U-OR-PUZCP-II-III-03.2 „Plan Reglementări Urbanistice-Propunere”, în conformitate cu Studiul
istoric de Fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent prezentului PUZCP:



(a) monumente clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice republicată în anul
2015
intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific, conform legislaţiei în vigoare.
 pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială, modificarea
expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,
intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
 intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere a aspectului /
elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje etc.) pe baza unor studii de
documentare (poze, cărţi poştale, vederi istorice, de arhivă); revenirea la aspectul
original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul oricăror intervenţii;
 se pot permite modificări la compartimentarea originală cu următoarele condiții: (1)
să nu afecteze interiorul, organizarea funcțional-spațială a interiorului, dacă
conform studiului istoric aceasta reprezintă o valoare intrinsecă a imobilului
monument (2) să nu genereze parazitarea și fragmentarea interiorului, suplimentar
situației inițiale originale. Nu se permit modificări ale elementelor istorice (decoraţii
parietale, finisaje, tâmplării etc.), se vor elimina elementele de tip parazitar;
 în principiu se urmărește conservarea stării originale a monumentelor istorice;
posibilitatea extinderii pe orizontală sau verticală a acestor clădiri ori modificarea
anvelopei poate fi pusă în discuție doar în cazuri de excepție, impuse de necesități
funcționale în care intervențiile nu alterează valorile arhitecturale și istorice ale
obiectivului și se analizează pe baza unui studiu istorico-arhitectural întocmit de
persoane atestate MCIN, cu recomandări exprese.
(b) clădiri propuse spre clasare
 intervenţiile asupra acestora se vor realiza în regim specific monumentelor istorice;
 pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială, modificarea
expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,
intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
 acestor clădiri li se vor aplica regulile de intervenţie referitoare la monumentele
istorice clasate;
 intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere a aspectului /
elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje etc.) pe baza unor studii de
documentare (poze, cărţi poştale, vederi istorice, de arhivă); revenirea la aspectul
original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de
reabilitare generală;
 se pot permite modificări la compartimentarea originală cu următoarele condiții: (1)
să nu afecteze interiorul, organizarea funcțional-spațială a interiorului, dacă
conform studiului istoric aceasta reprezintă o valoare intrinsecă a imobilului
monument, (2) să nu genereze parazitarea și fragmentarea interiorului, suplimentar
situației inițiale originale. Nu se permit modificări ale elementelor istorice (decoraţii
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parietale, finisaje, tâmplării etc.), se vor elimina elementele de tip parazitar;
 autorităţile locale vor trata cu prioritate întocmirea dosarelor de clasare ale acestor
clădiri, în colaborare cu DJC Bihor.
(c) clădiri reprezentative, cu valoare patrimonială deosebită, propusă pentru
protecţie locală
 pentru această categorie se interzice desfiinţarea totală sau parţială, modificarea
expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,
intervenţiile vor fi de tip reabilitare;
 intervenţiile asupra acestor clădiri vor fi de reabilitare şi refacere a aspectului /
elementelor istorice (decoraţii, formă, goluri, finisaje etc.) pe baza unor studii de
documentare (poze, cărţi poştale, vederi istorice, de arhivă); revenirea la aspectul
original al clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de
reabilitare generală;
 sunt permise refuncţionalizările şi recompartimentările parţiale ale acestor clădiri, cu
condiţia neafectării elementelor istorice valoroase (tâmplării, finisaje, etc.);
 este permisă extinderea pe orizontală și verticală a acestor clădiri, cu condiţia
neafectării / neacoperirii elementelor istorice valoroase (atice, balcoane, goluri cu
chenare, tâmplării, decoraţii parietale, elemente tectonice, etc.) şi doar în cazul în
care imaginea şi caracterul configuraţiei volumetrice istorice permite acest lucru,
fără ca unicitatea şi particularitatea caracterului clădirii să fie ştirbită;
 volumetria corpurilor de extindere se va relaţiona în mod armonios, neagresiv la
volumul clădirii existente, fără să o concureze prin gabarit (a se vedea Anexa 13 –
Raport extindere-existent); nu se admit pastişe şi reluări / multiplicări ale decoraţiilor
clădirii extinse, intervenţiile vor exprima clar caracterul de element adosat, distinct.
Complementar primelor trei categorii de clădiri cu valoare de patrimoniu, stabilite şi marcate ca
atare în planşa PUG_06 „Reglementări Urbanistice. Unităţi Teritoriale de Referinţă”, în conformitate
cu Studiul istoric de Fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent Planului Urbanistic
Zonal ZCP-01, subzonele SZCP-01, SZCP02, SZCP 04, SZCP-20, SZCP-31,SZCP-32, municipiul
Oradea, se va diferenția cea de-a patra categorie, astfel introducându-se următoarele două
categorii de clădiri cu valoare de patrimoniu: clădiri cu valoare ambientală relevantă, respectiv
clădiri cu valoare ambientală redusă.
(d) clădiri cu valoare arhitecturală sau ambientală relevantă în context:
 se definește drept categoria de imobile care prin valențele lor arhitecturale sau de
poziționare în contextul urban - elemente stilistice și tectonice, plastică și expresie
arhitecturală, prezență definitorie în context (volumetrie, elemente de unicat,
valoare memorială, valoare de accent,/reper vizual relevant) – se remarcă în cadrul
categoriei clădirilor cu valoare ambientală, se ridică peste media acestora;
 în cazul acestor clădiri se protejează materializarea semnificativă a valorii culturale,
prin următoarele elemente: vechime, volumetrie și mod de ocupare a terenului,
caracteristice în context, planimetrie, fațade cu elemente stilistice relevante, valoare
memorială, care contribuie toate împreună la conturarea imaginii caracteristice a
străzii, frontului sau cvartalului respectiv a memoriei locului;
 pentru această categorie nu se permite desfiinţarea integrală şi/sau alterarea
elementelor arhitecturale caracteristice, dar se permite desființarea parțială,
extinderea sau reamenajarea interioară, după caz, numai pe baza unor proiecte
avizate de DJC Bihor;
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 intervențiile privind clădirile cu valoare ambientală relevantă în context vor fi de tip
restaurare și vor urmări reabilitarea structurii portante și a fațadelor, cu refacerea
tuturor elementelor de finisaje și componente artistice, eliminarea elementelor
parazitare sau a intervențiilor ulterioare neadecvate (inclusiv tâmplării, jaluzele,
placări, reconfigurări de goluri etc.).
 extinderea în plan, supraînălțarea, modificarea configurației volumetrice sau
reamenajarea interioară se va putea realiza după caz, doar în condițiile impuse prin
reglementările din prezentul Regulament Local de Urbanism și de CZMI și cu
păstrarea elementelor patrimoniale valoroase ale clădirii cu respectarea
coeficienţilor urbanistici şi a tipologiilor specifice (mod de ocupare a terenului);
 demolarea clădirilor cu valoare ambientală relevantă în context, este permisă doar
în situații de excepție, temeinic justificate de un studiu istoric privind parcela,
vecinătățile relevante și contextul ei, întocmit de un specialist atestat de MCIN,
însoțit cu recomandări exprese privind noua mobilare propusă a parcelei. Nu se
permite demolarea clădirilor cu valoare ambientală relevantă, în cazurile în care
prezența lor este definitorie în context, dacă constituie unicate în context, dacă
zona este lipsită de clădiri cu valoare ambientală sau dacă prin dispariția lor
caracterul segmentului de front stradal relevant se modifică semnificativ;
 la intervenţiile de construire asupra acestor clădiri revenirea la aspectul original al
clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de reabilitare
generală sau de restructurare, în cazul în care acest aspect reprezintă o valoare de
patrimoniu conform studiului istoric;
(e) clădiri cu valoare arhitecturală sau ambientală redusă în context:
 se definește drept categoria de imobile care datorită morfologiei lor, a
caracteristicilor volumetriei, a modului de mobilare a frontului stradal, a plasticii
arhitecturale, a aspectului fațadei și finisajelor, a elementelor stilistice sunt
purtătoare de resurse culturale, care definesc profilul / contextul urban aferent unui
cvartal, front sau segment de front stradal, fără să iasă din tiparul standard al
arhitecturii, să se remarce în mod special prin calitate și să întrunească criteriile
necesare incadrării în categorii valorice superioare;
 în cazul acestor clădiri se protejează materializarea valorii culturale, prin aceleași
elemente, ca și în cazul clădirilor cu valoare ambientală relevantă în context:
vechime, configurație spațială, stil, valoare memorială, aport pozitiv la conturarea
imaginii ambientului urban;
 intervențiile privind clădirile cu valoare ambientală redusă în context vor fi în
principiu de tip restaurare, cu refacerea elementelor de finisaje și componente
istorice, eliminarea elementelor parazitare sau a intervențiilor ulterioare neadecvate
(inclusiv tâmplării, jaluzele, placări, reconfigurări de goluri etc.);
 extinderea în plan, supraînălțarea, modificarea configurației volumetrice sau
reamenajarea interioară se va putea realiza după caz, doar în condițiile impuse prin
reglementările din prezentul Regulament Local de Urbanism și de CZMI și cu
păstrarea elementelor patrimoniale valoroase ale clădirii cu respectarea
coeficienţilor urbanistici şi a tipologiilor specifice (mod de ocupare a terenului);
 demolarea clădirilor cu valoare ambientală modestă este permisă în situații
justificate de un studiu istoric privind parcela, vecinătățile relevante și contextul ei,
întocmit de un specialist atestat de MCIN, însoțit cu recomandări exprese privind
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noua mobilare propusă a parcelei. Nu se recomandă demolarea clădirilor cu
valoare ambientală modestă, în cazurile în care prezența lor este definitorie în
context, ori dacă zona este lipsită de clădiri cu valoare ambientală sau dacă prin
dispariția lor caracterul segmentului de front stradal relevant se modifică
semnificativ;
 la intervenţiile de construire asupra acestor clădiri revenirea la aspectul original al
clădirii se impune în mod obligatoriu în cazul unor intervenţii ample, de reabilitare
generală sau de restructurare, în cazul în care acest aspect reprezintă o valoare de
patrimoniu conform studiului istoric;
 sunt permise refuncţionalizările şi recompartimentările parţiale sau totale ale acestor
clădiri, cu condiţia neafectării elementelor istorice valoroase (tâmplării, finisaje,
etc.);
(f) pentru toate categoriile de clădiri de la punctele (a), (b), (c), (d), (e):
 nu este admisă parazitarea acestor clădiri cu anexe inadecvate, copertine, carcase,
conducte sau cutii tehnice ale aparaturii de măsurat, evacuare, distribuţie ale
reţelelor de utilităţi pe faţade. Intervențiile la aceste imobile (reabilitare, restaurare,
extindere etc.) vor fi condiționate de restaurarea imobilului existent valoros, măsură
ce va include și deparazitarea acestora. Caracterul parazitar al clădirilor va fi stabilit
prin studiul istoric și confirmat de CZMI. În cazuri de excepție, semnalate prin
studiul istoric și confirmate de CZMI, unele anexe istorice pot fi considerat valori
arhitecturale-memoriale, caz în care aceste anexe istorice vor fi păstrate și
conservate-restaurate, fiind permisă folosirea lor în volumul existent, fără ca acest
lucru să însemne extinderea-modernizarea lor.
 mansardarea acestor clădiri se va permite în cazul în care amenajarea podului
poate fi efectuată fără intervenţii semnificative asupra structurii şarpantei istorice
valoroase, fără modificarea volumetriei acoperişului şi doar în cazul în care soluţia
de luminare a spaţiilor mansardate nu implică alterarea imaginii de ansamblu a
faţadelor relevante, nu contravine plasticii arhitecturale; în cazul îndeplinirii
condiţiilor de mansardare, pe frontul de stradă se vor utiliza ferestre în planul
acoperişului aşezate în axul golurilor faţadei sau în cazuri specifice benzi vitrate. Se
va recurge la luminarea mansardei dinspre stradă doar în cazul în care nu există
altă alternativă. Nu se permite demontarea sau modificarea şarpantelor mai vechi
de 1820. Pe frontul de stradă se permite utilizarea de lucarne doar în cazul în care
se revine la starea inițială.
 nu se vor construi anexe (depozite, garaje, etc.), care prin aspect, materiale,
culoare, mod de ocupare a terenului au caracter de parazit sau sunt străine imaginii
istorice tradiţionale a gospodăriilor zonei.
 cutiile tehnice ale aparaturii de măsurat, evacuare, distribuţie ale reţelelor de utilităţi
se vor monta mascat, în nişe, ambrazuri sau ganguri, fără să afecteze/acopere
elemente arhitecturale decorative sau de ritmare.
 se recomandă refacerea / restaurarea elementelor de componente istorice.
 se interzice placarea cu polistiren a fațadelor clădirilor din categoriile (a)-(e), cu
excepția acelor segmente / zone de fațade dinspre curte aferente imobilelor din
categoriile (c), (d) și (e), pe care nu există elemente de ritmare sau decorative
(inclusiv chenare, cornișe)
Complementar acestor 5 categorii de fond construit valoros se definește categoria de clădiri
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agresive față de context,
(g) clădiri agresive în context:
 se definește drept categoria de imobile care datorită morfologiei lor, a
caracteristicilor volumetriei, a modului de ocupare a terenului, a modului de
mobilare a frontului stradal, a plasticii arhitecturale, a aspectului fațadei și
finisajelor, a elementelor stilistice nu se încadrează în context, afectând negativ
imaginea urbană a centrului istoric al orașului, patrimoniul arhitectural-urbanistic
valoros dintr-un cvartal, front sau segment de front stradal;
la care se poate interveni prin:
 intervenții de demolare totală sau parțială, reconfigurare volumetrică, refațadizare și
refinisare eliminarea acelor aspecte, care sunt considerate agresive din punct de
vedere morfologic, volumetric, stilistic: coeficienți urbani, regim de înălțime, mod de
ocupare a terenului, aliniere la front, relaționare la vecinătăți, configurație
volumetrică, raport plin-gol, materiale și finisaj, cromatică etc.

La toate cele 5 categorii de fond construit valoros, la orice tip de intervenție se va avea în vedere și
renovarea corpului de imobilul existent/istoric. Nu se permit situațiile de restaurare/restructurare a
imobilului prin care s-ar păstra doar fațada, această ”fațadizare” echivalându-se de fapt cu
demolarea imobilului în cauză.
(2) Intervențiile subterane asupra imobilelor aflate în zonele construite protejate sau în zona de
protecție a monumentelor LMI respectiv zonele arheologice protejate, aferente siturilor arheologice
înregistrate RAN (Repertoriul Arheologic Național)- marcate ca atare în planşa PUG_06
„Reglementări Urbanistice. Unităţi Teritoriale de Referinţă”, în conformitate cu Studiul istoric de
Fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent Planului Urbanistic Zonal ZCP-01 vor fi
avizate obligatoriu de Comisia Națională de Arheologie, conform Legii nr. 22 al Monumentelor
Istorice. În aceste situații este obligatorie supravegherea și/sau cercetarea arheologică, care se va
face în conformitate cu legislația de specialitate în vigoare, urmând ca, în cazul descoperirii unor
vestigii arheologice să se dispună măsurile de protecție și de valorificare conform avizului Comisiei
Națională de Arheologie.
(3) Studiul istoric se va completa, se va corecta în cazul unor date suplimentare, ulterior apărute.
Având în vedere limitările accesului în anumite zone ale SZCP care constituie subiectul PUZCP, în
special în incinte private și în interiorul clădirilor private, și implicit asumarea inerentă a lacunelor
legate de eventualele distorsionări ale analizei corecte a tuturor obiectelor din teritoriu, există
posibilitatea evaluării greșite sau a subestimării unor obiective purtătoare de valențe culturale
respectiv a incadrării în categoriile valorice definite în art. 7 din Partea II. Ca atare în cursul
efectuării în viitor a unor analize de către specialiști a elementelor fondului construit cu scop
științific, de inventariere sau legat de avizarea a unor intervenții, există posibilitatea reevaluării
anumitor construcții sau a anumitor zone lipsite anterior de interes arheologic. În aceste cazuri –
sesizate de autoritățile locale, de DJC, de autori ai unor proiecte, de specialiști atestați de MC sau
de ONG-uri cu activitate desfășurată în domeniul protecției monumentelor - se impune întocmirea
unor studii istorico-arhitecturale sau arheologice care să fundamenteze incadrarea corectă a

Regulament Local de Urbanism

297

acestora și supunerea analizei de către Comisia Zonală a Monumentelor, a CIMEC sau după caz a
Comisiei de Evidență a Ministerului Culturii a studiului respectiv. Avizarea unor intervenții asupra
acestor obiective reevaluate va ține cont în mod obligatoriu de concluziile studiului istoric.
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Anexa nr. 15
Zonificarea teritoriului ZCP privind structura spațial-morfologică ( înălțimea
caracteristică), categorii de zone determinate în funcție de nivelul de conservare
propus

Din punctul de vedere al distribuției spațial-morfologice a fondului construit din teritoriul
delimitat de SZCP01, SZCP02, SZCP04, SZCP020, SZCP031 și SZCPO32, se pot determina patru zone
distincte, marcate prin caracteristici morfotipologice comune, detectabile la nivelul regimului de înălțime, al
densității fizice, al modului de ocupare a terenului, al densității valorice ridicate, al parcelarului și în mai mică
măsură al funcțiunilor.
I. Zona ultracentrală, cuprinzând aria acoperită de Piața Unirii, Piața Ferdinand, strada Republicii
(întrega SZCP31) cu anumite segmente ale străzilor adiacente, cvartalurile delimitate de malul Crișului
Repede și Aleea Emanoil Gojdu, Parcul 1 Decembrie, str. Traian Moșoiu, zona străzilor Libertății, Iosif
Vulcan, Parcul Traian, caracterizată de regimul mare de înălțime, prezența accentuată a funcțiunilor publice
(administrative, comerciale), densitatea mare de valori patrimoniale, coeficienți urbanistici mari, volume
compacte cu ocupare a terenului în formă de U, C sau O, front continuu cu ganguri înglobate în parterul
clădirilor, curți comune de dimensiuni reduse, clădiri de raport, condiții de însorire limitate, zonă închegată și
dezvoltată preponderent între 1890-1914, prin reciclarea în mare măsură a fondului construit anterior, baroc
și eclectic, cu inserții moderne, inclusiv blocuri de locuit. Datorită multitudinilor de configurații planimetrice și
volumetrice, stiluri arhitecturale, alternanțe de spații de diferite tipuri, alăturări de regimuri de înălțime diferite,
contraste generate de inserții moderne, zona este cea mai eterogenă.
Parcelarul este în proporție covârșitoare moștenirea secolului al XVIII-lea, cu excepția Pieței
Ferdinand, a unor zone ale Parcului Traian și a str. F. Schubert (Parcelarea Palatului Klobusiczky), respectiv
a unor loturi născute prin comasări pentru a asigura spațiu necesar unor clădiri mari (Palatul Justiției,
clădirile liceelor E. Gojdu, Ady Endre, M. Eminescu, Oltea Doamnă, fabrica de pe str. V. Alecsandri,
Magazinul Crișul și blocurile de locuințe ridicate în anii 1970-80). Fronturi de străzi cu cornișe continue, cu
înălțimi mai mari, cu aspect ce relevă un grad ridicat de urbanitate găsim pe anumite segmente ale str.
Republicii, I. Vulcan, Libertății, R. Ciorogariu, Independenței, Aleea E. Gojdu, Piața Ferdinand. În această
zonă, datorită regimului general mare de înălțime, prezența unor clădiri mici, parter între sau lângă calcane
(exemple pe str. A. Lazăr, T. Moșoiu, Primăriei, R. Ciorogariu), generează discontinuități deranjante,
secvențe incoerente, astfel necesitatea de a realiza cornișe continue impune înlesnirea posibilităților de
supraetajare a clădirilor parter sau P+1 la front de stradă, cu valoare ambientală sau chiar deosebită
(raportul extindere-existent putând să ajungă la 2:1 sau 3:1 în cazul celor ambientale).
Se protejează: parcelarul istoric, fondul construit cu cea mai mare densitate de valori din Ansamblul
Urban Centrul Istoric, piețele, spațiile publice și amenajările urbane istorice (Piața Unirii, Piața Ferdinand,
Parcul Traian, Piața Rahovei, zidul de spriijin al malului Crișului din dreptul Primăriei și a străzii Libertății,
amenajările malurilor) sub aspectul configurațiilor planimetrice, volumetrice, a elementelor de mobilier urban
istoric respectiv a imaginii, dominantele perspectivelor către cele două piețe și malurile Crișului, pozițiia
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dominantă și perspectivele către accentele istorice (turnul Primăriei, bisericile romano catolice Sf. Sf.
Ladislau, Pogorârea Sf. Spirit, Sf. Ana a ursulinelor, Maica Îndurerată a paulinilor, Îngerii păzitori a
mizericordienilor, Vizita Sf. Fecioare a capucinilor, ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, greco catolică Sf.
Nicolae respectiv a Seminarului, reformată din Orașul Nou, evanghelică, sinagoga neologă, Teatrul de Stat,
Palatul Vulturul Negru, Palatul Ullmann), aliniamentele de arbori de pe malurile Crișului, str. M. Eminescu,
str. Ep. M. Pavel, T. Vladimirescu, toate monumentele de for public clasate, vegetația din Parcul Libertății și
Parcul Traian – jumătatea vestică, pozițiile podurilor Sf. Ladislau și Paralelor, sarcina arheologică aferentă
jumătății vestice a orașului medieval (cartierele Olosig și Péntekhely/Târgul de Vineri, biserica Sf. Egidiu din
zona bisericii greco catolice a Seminarului și biserica Sf. Nicolae a augustinilor).
Grad de protecție: foarte mare, cu posibilități foarte mici de inserții sau reconversii funcționale.
II. Zona pericentrală de tranziție, preponderent rezidențială, cu clădiri aflate în vecinătatea zonei
ultracentrale sau intercalate în țesutul zonei caselor cu grădini, cuprinzând loturi de mărime mică sau medie,
cu curți sau grădini mici, POT relativ mare, ori parcele cu mică adâncime, cu case construite între mijlocul
sec. XIX și perioada interbelică, caracterizat de regimul de înălțime cuprins între S+P și S+P+1, densitate
mai mică de valori patrimoniale (ambientale relevante), volume relativ compacte, case cu mai multe
apartamente, curți comune, funcțiuni comerciale de mai mică importanță. Zona cuprinde următoarele
microzone: zona str. Brașovului – Dunării (cu parcelare realizată parțial pe terenul traversat de Pârâul Paris,
după acoperirea fostei sale albii, în 1922-1923, str. Bărăganului, Braşovului, Rovine, V. Babeş, David
Praporgescu, Bicazului, Stânişoarei, cu un număr determinant de case interbelice), capătul estic al
cvartalului dintre str. Republicii și str. N. Jiga (case interbelice), zona străzilor G. Enescu – F. Schubert
(incluzând parcelarea post 1925 de pe str. Gh. Dima – Snagovului – F. Schubert), partea estică a cvartalului
dintre str. Libertății și Parcul Traian (parcele ale bisericii reformate, clădiri interbelice), zona dintre str. E. M.
Chitul, Ady E. și Moscovei (parcele foarte mici, multe case moderniste), zona din vestul și sudul Orașului
Nou dintre străzile Primăriei – Sucevei – M. Viteazul – Cuza Vodă – Samuil M. Klein – J. Calvin și enclava
din colțul sud estic al cvartalului dintre str. M. Kogălniceanu – Crinului – Piața 1 Decembrie 1918.
Parcelarul este foarte variat, cuprinde lotizări moștenite din secolele XVIII-XIX, dar și parcelări
interbelice, cele din urmă de dimensiuni foarte reduse. Se protejează: parcelarul istoric, fondul construit cu o
densitate medie de valori (cu o concentrație mai mare de clădiri ambientale relevante pe segmente din str.
Brașovului, Dunării, G. Enescu, Parcul Traian, Ady E., Jokai M., Samuil M. Klein, Cuza Vodă), pozițiia
dominantă și perspectivele către accentele istorice (biserica reformată din Olosig), aliniamentele de arbori de
pe str. I. Maniu, Cuza Vodă, sarcina arheologică aferentă orașului medieval (cartierul Olosig).
Grad de protecție: mare, cu posibilități mici de inserții sau reconversii funcționale.
III. Zona caselor cu grădini, cuprinzând case burgheze (în special în Olosig) cu grădini, caracterizat
de regimul de înălțime mic, aproape exclusiv P sau S+P, funcțiunea preponderent rezidențială (1-3 familii,
inițial aparținând clasei de mijloc), clădiri cu valoare ambientală și neutre în context, stil eclectic și modernist,
imagine relativ unitară a fronturilor de stradă, parcele lungi cu planuri de formă de I sau L, ocupare a porțiunii
de teren adiacent frontului de stradă, multe anexe de tip periurban, densitate mare de vegetație, condiții
bune de însorire și de intimitate, calitate/standard ridicată a vieții private, grădini proprii.
Zona cuprinde cvartaluri adiacente zonei ultracentrale și pericentrale, cu cvartaluri constituite între
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mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea și include zona străzii Nicolae Jiga, zona
vestică a Olosigului dintre străzile Deltei – Dunării – M. Eminescu – Sf. Apostol Andrei - Ady E. – Academiei,
zona vestică a Orașului Nou (str. T. Vladimirescu – Sulyok I. – Tuberozelor), zona dintre străzile Ep. M. Pavel
– J. Calvin – S. M. Klein – M. Kogălniceanu și un segment al străzii Cuza Vodă.
Se protejează în special caracterul și atmosfera specifică a zonei (rezidențial, privat/intim, regimul de
înălțime, ponderea suprafeței curții și a vegetației), omogenitatea morfologică și stilistică cu predominanța
valorilor ambientale. Se mai protejează: parcelarul istoric cu limitarea comasărilor, fondul construit cu o
densitate medie de valori (cu o concentrație mai mare de clădiri valoroase pe segmentul estic al str. M.
Eminescu și str. R. Ciorogariu, pe str. Szigligeti E., Ep. M. Pavel), pozițiia dominantă și perspectivele către
accentele istorice (biserica evanghelică, biserica reformată din Orașul Nou, bisericile ortodoxă Adormirea
Maicii Domnului și greco catolică Sf. Nicolae), aliniamentele de arbori de pe str. R. Ciorogariu, M. Eminescu,
T. Vladimirescu, Ep. M. Pavel, Cuza Vodă.
Grad de protecție: mediu, cu posibilități medii de recilcare, inserții sau reconversii funcționale
respectiv unificări de parcele, însă cu limitări de supraînălțare. Având în vedere regimul de înălțime
cvasiunitar parter (peste 90%), se propune ridicarea cu maximum un etaj + mansardă a înălțimii clădirilor.
IV. Zona periferică, parțial restructurabilă a ansamblului protejat cuprinzând zone aflate la limita
Ansamblului Urban Centrul Istoric, caracterizat de regimul de înălțime mic, predominant S+P, funcțiunea
preponderent rezidențială, clădiri fără valoare patrimonială sau cu valoare ambientală redusă, multe neutre
dpdv. stilistic, o proporție semnificativă de fond construit reciclabil, imagine mai eterogenă a fronturilor de
stradă, diversitate de tipuri de parcele, ocupare a porțiunii de teren adiacent frontului de stradă, multe anexe
de tip periurban.
Parcelarul datează în general din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu excepția cvartalurilor
dintre str. Sucevei și M. Kogălniceanu respectiv zona străzii Pitagora. Se protejează parcelarul istoric cu
limitarea comasărilor, valorile ambientale evidențiate ale fondului construit (cu o concentrație mai mare de
clădiri valoroase în cvartalul dintre str. Sucevei, Crinului, C. Tănase și M. Kogălniceanu: două clădiri propuse
pentru clasare). Având în vedere densitatea mică a valorilor fondului construit, zona se pretează reciclării
parțiale. În acest context se permite configurația cu etaj retras respectiv cu acoperiș-terasă. Comasările de
parcele sunt limitate într-o măsură mai mică.
Grad de protecție: mic, cu posibilități mari de recilcare, inserții, reconversii funcționale, supraînălțare,
unificări de parcele.
Prezenta anexă fundamentează analiza și propunerea referitoare la înălțimi minime și maxime din
desfășuratele aferente străzilor din ZCP.
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Anexa nr. 16
Punctajul verde

Pe lângă spațiile publice cu componență vegetală predominantă – precum malurile Crișului, Piața
Libertății, sau parcul 1 Decembrie – și aliniamentele stradale, grădinile și curțile private caracteristice Zonei
Construite Protejate constituie o valoare deosebită și sunt parte integrată a spațiului urban și subiectul
protecției, deoarece calitatea curților constituie în mare măsură calitatea vieții în zona centrului istoric.
Tematica curților și a grădinilor este una de sănătate publică și de protecție a mediului. Păstrarea
acestora și neconstruirea lor fac posibilă crearea unor culoare de vânt și curenți de aer, iar vegetația duce la
diminuarea surselor de poluare cu particule de praf. În cadrul cvartalelor acestea formează spații verzi
calitative care duc la o reducere a temperaturii crescute în centrul istoric pe timpul verii.
În acest context „Punctajul verde” contribuie la protejarea și sporirea spațiilor verzi/cu vegetație a
curților și a grădinilor private și detaliază procentul de spații verzi și plantate din cadrul fiecărei unități
funcțional-morfologice operaționale (UFMO).
Procentul de spații verzi și plantate în funcție de UFMO:
C

15%

ED

20% (50% spre spațiul public / în zonele de retragere față de aliniament)

Gcc

15% (50% spre spațiul public / în zonele de retragere față de aliniament)

Is

15%

Lu

15%

M

15%

Sp

20% (50% spre spațiul public / în zonele de retragere față de aliniament)

Va I

15%

Va II

45%

RiEtVa-II

45%

REtM-III

20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)

RrLu-II

15%

RrLuC-I

20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)

RrLuM-II/M-III 20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)
RrLM-II/M-III

20% (POT max. 60%) sau 15% (POT max. 75%)

RrMC-I

15%

m2 care rezultă din acest procent alocat spațiilor verzi se vor transforma în puncte verzi, cu ajutorul
următorului tabel cu grila de punctare:
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Unitatea de măsură

Nr. puncte actordate

Gazon, peluze înerbate

1 m2

1

Arbori existenți

1 buc

10-20*

Arbori propuși spre plantare

1 buc

10 sau 15**

Gard viu

1 ml

5

Arbuști, liane și trandafiri

1 buc (aferent 1m2/arbust) 5

Nr. Elemente punctate
1

Suprafețe ocupate cu vegetație

Plante floricole (perene, anuale, biennale, bulboase) 1 m2

2-4***

2

Suprafețe ocupate cu apă

1 m2

3

3

Suprafețe pavate
Asfalt

1 m2

-1

Beton

1 m2

-0,8

Pavaj

1 m2

-0,5

Dale înierbate

1 m2

0,2

4

Terase înoerbate

1 m2

0,8

5

Pereți verzi, fațade verzi, acoperișuri verzi

1 m2

0,5

6

Jardiniere (peste 1 m2)

1 m2

0,2

* evaluarea materialului dendrologic existent se va face de către specialiștii din cadrul Direcției de
Mediu în urma observațiilor culese din teren.
** lista arborilor și arbuștilor propuși pentru plantare cu caracteristicile lor (de exemplu din Anexa nr.
9). Se obține punctaj minim dacă arborii propuși pentru plantare au următoarele caracteristici:
Arbori foioși: circumferința trunchiului la 1 m de sol = 14/16 cm; înălțimea punctului de altoire 22,2 m, rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu
dimensiunea de 40-60 cm, coroana formată din minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim III,
înălțimea optimă a arborelui cu tot cu coroană 3 m; exemplare fără răni provocate de boli, dăunători, agenți
fizici, chimici, mecanici.
*** pentru plante anuale și bienale se acordă 2 puncte, iar pentru bulboase și plante perene se
acordă 4 puncte.

EXEMPLU – Construcție locuință
Parcela: 754 m2
Procent spații verzi: 15%
Suprafața spații verzi: 113,1 m2
Puncte verzi: 113,1 puncte minim necesare pentru obținerea Autorizației de construire.
Pentru a obține Autorizația de construire fie se vor amenaja 113,1 m2 de gazon sau peluză înierbată
sau se vor realiza:
2 arbori existenți: +20 puncte
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3 arbori propuși: +30 puncte
6 arbuști propuși: +30 puncte
50 m2 suprafață înierbată: +50 puncte
20 m2 suprafață betonată: -16 puncte
Total puncte 114
Din acest calcul rezultă că s-a atins punctajul minim necesar pentru obținerea Autorizației de
Construire.
Aceeași grilă de punctaj se va aplica indiferent de destinația zonei în care urmează să fie amplasată
construcția.
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