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R.L.U. – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT  
P.U.Z.  ZONA PROTEJATĂ CETATEA ALBA IULIA 
 
 
Prezentul Regulament este aprobat cu Hotărârea nr. ...../............ 
a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 
 
 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Rolul, conținutul, valabilitatea și aria de aplicare ale R.L.U. 

1.1. Rolul R.L.U. 
"Regulamentul local de urbanism [...] aferent Planului urbanistic zonal cuprinde 
şi detaliază prevederile [...] Planului urbanistic zonal privitoare la modul concret 
de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a 
volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor.  
După aprobare [...] Planul urbanistic zonal [...] împreună cu regulamentele locale 
de urbanism aferente sunt opozabile în justiţie." 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 49, alin. 
2, 3. 

Prezentul R.L.U. este aferent P.U.Z. Zona Protejată „Cetatea Alba Iulia”; 
prescripţiile R.L.U. sunt obligatorii pentru întregul teritoriu care face parte 
din P.U.Z. 
Prezentul R.L.U. este complementar R.L.U. aferent P.U.G., aprobat prin 
HCLMAI nr. 158 / 30.05.2014 

1.2. Conţinutul R.L.U. 
R.L.U. se aplică în corelare cu părțile desenate ale P.U.Z. Zona Protejată 
“Cetatea Alba Iulia”, la care face referire. 

1.3. Perioada de valabilitate a R.L.U. 
a. R.L.U. este valabil atât timp cât este valabil şi P.U.Z. Zona protejată 

“Cetatea Alba Iulia”, conform prevederilor HCLMAI nr. …./……  
b. Schimbarea condiţiilor particulare de construire din teritoriul delimitat prin 

P.U.Z. sau schimbarea condiţiilor generale de construire dintr-un teritoriu 
mai amplu pot determina aprobarea unor P.U.Z. care vor prevedea explicit 
modificările aduse prezentului R.L.U. Aceste P.U.Z. trebuie avizate şi 
aprobate în acelaşi mod cu P.U.Z. actual. Pentru anumite amplasamente și 
situații bine determinate în prezenta documentație, condițiile de construire 
pot fi modificate sau precizate prin documentații de urbanism de tip P.U.D. 
Documentațiile P.U.D. și P.U.Z. se vor elabora și aproba în condițiile Art. 3 
din prezentul R.L.U. 
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1.4. Teritoriul de aplicare a R.L.U. 
a. Prezentul R.L.U. se aplică în imobilele care sunt cuprinse în P.U.Z. şi care 

sunt figurate în planşele aferente acestuia.  
b. Imobilele care sunt cuprinse în P.U.Z. fac parte, din punct de vedere al 

proprietăţii, din: 
1. Domeniul public al statului român (de interes naţional): în teritoriul P.U.Z. 

sunt cuprinse imobile întregi. 
2. Domeniul public al Judeţului Alba (de interes judeţean): în teritoriul 

P.U.Z. sunt cuprinse imobile întregi. 
3. Domeniul public al Municipiului Alba Iulia (de interes local): în teritoriul 

P.U.Z. sunt cuprinse imobile întregi, precum şi parcele operaţionale care 
cuprind părţi din străzi, pieţe, parcuri, elemente ale fortificațiilor. 

4. Domeniul privat al persoanelor fizice și juridice: în teritoriul P.U.Z. sunt 
cuprinse imobile întregi. 

c. Teritoriul P.U.Z. este format din 3 Zone Istorice de Referinţă (Z.I.R.) care, 
pentru a uşura operarea, a fost împărţită în 21 Subzone Istorice de 
Referinţă (S.I.R.), astfel: 
Z.I.R. 1: Orașul medieval sau Orașul de sus – 12 S.I.R.: 

 SIR 1.1: Nucleul medieval (Catedrala Sf. Mihail, Bastionul 
Sfânta Trinitate / Bastionul Bethlen, palatele) 

 SIR 1.2: Bastionul Sf. Eugen (Eugeniu de Savoia) / Bastionul 
Sașilor 

 SIR 1.3: Instituțiile orașului princiar (Colegiul Bethlen, 
Monetăria, Manutanța) 

 SIR 1.4: Instituțiile culturale (Universitatea, Seminarul și 
Batthyaneum) 

 SIR 1.5: Locuințe din orașul princiar 
 SIR 1.6: Piața orașului și muzeele 
 SIR 1.7: Catedrala ortodoxă 
 SIR 1.8: Bastionul Sf. Mihail, spitalul militar 
 SIR 1.9: Bastionul Sf. Carol Borromeul (Împăratul Carol al VI-

lea) 
 SIR 1.10: Bastionul Sf. Elisabeta (Împărăteasa Elisabeta - 

Cristina) 
 SIR 1.11: Bastionul Sf. Ioan Capistrano (Transilvaniei) 
 SIR 1.12: Bastionul Sf. Ștefan (Contele de Steinville) 

 
Z.I.R. 2: Amenajările de apărare ale cetății stelate – 5 S.I.R.: 

 SIR 2.1: Șanțul interior, cleștii, cazematele, ravelinele, 
contragărzile 

 SIR 2.2: Accesul la poarta de vest a cetății 
 SIR 2.3: Mitropolia ortodoxă medievală și locuințele 
 SIR 2.4: Sistemul de apărare spre zona de câmpie (escarpă, 

șanț exterior) 
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 SIR 2.5: Sistemul de apărare spre zona de platou (șanț 
exterior, contraescarpă) 

 
Z.I.R. 3: Orașul contemporan – 4 S.I.R.: 

 SIR 3.1: Parcul Marii Uniri 
 SIR 3.2: Locuințele pe loturi (prima jumătate a sec. XX) 
 SIR 3.3: Locuințele colective (a doua jumătate a sec. XX) 
 SIR 3.4: Orașul de jos 

 
d.  Teritoriul P.U.Z. este în totalitate acoperit de zonele de protecţie ale 

monumentelor istorice (stabilite conform prevederilor Legii nr. 422/2001).  
e. Teritoriul P.U.Z. cuprinde părţi din mai multe ansambluri și situri înscrise în 

L.M.I. 2010, conform Anexei 4 la prezentul R.L.U.: 
I. Monumente, ansambluri şi situri în Cap. I al LMI - Arheologie 

 1 sit înscris în LMI, în grupa valorică A: situl arheologic de la Alba 
Iulia (care cuprinde castrul roman şi aşezarea civilă); de menţionat 
că „aşezarea civilă” depăşeşte suprafaţa în studiu; 

 1 sit înscris în LMI, în grupa valorică B – cimitirul Catedralei „Sf. 
Mihail” 

II. Monumente, ansambluri şi situri în Cap. II al LMI - Arhitectură 
 1 sit înscris în LMI, în grupa valorică A: „situl urban” Alba Iulia; 
 2 ansambluri înscrise în LMI, în grupa valorică A –ansamblul 

„Reîntregirii Neamului” şi ansamblul Palatul Episcopiei Romano-
Catolice”; 

 1 ansamblu înscris în LMI, în grupa valorică B –„ansamblul urban 
Strada Decebal” 

 11 monumente înscrise în LMI în grupa valorica A 
 20 monumente înscrise în LMI în grupa valorica B 

III. Monumente, ansambluri şi situri în Cap. III al LMI – Monumente de for 
public 

 4 monumente înscrise în LMI în grupa valorica B 
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Art. 2. Autorizarea directă a construirii 

2.1. Condiții generale  
a. Autorizarea directă a construirii înseamnă autorizarea prin respectarea 

prevederilor prezentului R.L.U., fără a fi necesară o altă documentaţie 
de urbanism prealabilă. 

b. Autorizarea directă a construirii este permisă doar în condițiile 
respectării integrale a prevederilor prezentului R.L.U. și numai pentru 
acele amplasamente și situații pentru care R.L.U. nu menționează în 
mod explicit necesitatea elaborării avizării și aprobării unor documentații 
de urbanism P.U.D. sau P.U.Z. 

c. În cazul în care prin cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism 
se solicită o modificare de la prevederile prezentului R.L.U., Primăria 
mun. Alba Iulia are dreptul, după caz, să respingă în mod justificat 
această cerere sau să solicite elaborarea, avizarea și aprobarea unei 
documentații de urbanism P.U.D. sau P.U.Z., în condițiile Art. 3 din 
prezentul R.L.U. 

d. Autorizarea executării lucrărilor de construcție se va face cu 
respectarea dispozițiilor Legii nr. 50/1991 și a normelor de aplicare ale 
acesteia. Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism vor fi cele 
conforme cu legislația specifică, cu amendamentele specificate la Art. 2 
și Art. 3 din prezentul R.L.U. 

e. În cursul procesului de autorizare și executare a lucrărilor de 
construcție, toți factorii implicați vor respecta prevederile referitoare la 
calitatea în construcții din Legea nr. 10/1995 și din actele normative 
subsecvente acesteia.    

f. Autorizarea executării construcţiilor generatoare de riscuri se va face cu 
respectarea legislaţiei specifice.  

g. Autorizarea executării construcţiilor sau amenajărilor pe terenurile 
situate în zonele de siguranţă ale altor funcţiuni, precum şi a celor 
situate în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu 
energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de 
canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se 
realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare (zone de 
protecţie, distanţe de siguranţă etc. – Anexa 5 a R.L.U., precum cele 
prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997).  

h. Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări pe terenurile 
rezervate pentru lărgirea unor artere, realizarea unor artere noi 
carosabile sau pietonale, modernizarea intersecţiilor şi realizarea 
parcajelor. 
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2.2. Autorizarea directă a construirii pentru imobile clasate sau 
propuse spre clasare în L.M.I. 

a. Imobilele clasate și cele propuse spre clasare în Lista Monumentelor 
Istorice prin prezentul P.U.Z. sunt cele menționate în Anexa 4 la R.L.U. 

b. Prevederile specifice monumentelor clasate se aplică în mod corespunzător 
și imobilelor propuse spre clasare prin prezentul P.U.Z., precum și oricărui 
imobil pentru care s-ar declanșa ulterior o procedură de clasare, până în 
momentul clasării acestuia sau, după caz, respingerii documentației de 
clasare. 

c.   Autorizarea directă a construirii pentru imobilele clasate în L.M.I. (în 
categoriile „monument” și „ansamblu”) este posibilă în condiţiile respectării 
dispoziţiilor prezentului R.L.U. şi este în competenţa  Primăriei mun. Alba 
Iulia; autorizarea se va face după următorul flux: 
1. Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism (C.U.); 
2. Eliberarea C.U., însoțit de Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric 

emisă de Direcţiei pentru Cultură a Judeţului Alba (D.C.P.N. – J.AB), 
care extrage din prezentul R.L.U. condiţiile de construire pe parcela 
respectivă şi solicită pentru Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea 
Construirii (D.T.A.C.) cel puțin următoarele avize favorabile: 
(i) Avizul M.C. pentru lucrări efectuate în imobilele monument istoric 

clasate în grupa valorică A, cu excepţia lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente ale construcţiilor din acestea (cf. Ordinului M.C.C. 
nr. 2435/25.10.2006); avizul se eliberează pe baza Studiului istoric 
de fundamentare a intervenţiilor, elaborat de un specialist atestat în 
domeniul protecției monumentelor (domeniul „studii, cercetări și 
inventariere monumente istorice”); avizul M.C. va lua în considerare 
în mod obligatoriu concluziile cercetării arheologice preventive în 
imobil, efectuate și avizate conform prevederilor legale specifice. 

(ii) Avizul D.C.P.N. – J.AB pentru imobilele monument istoric clasate în 
grupa  valorică B, precum şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente ale construcţiilor din imobilele monument istoric clasate în 
grupa valorică A (cf. Ordinului M.C.C. nr. 2435/25.10.2006); avizul 
se eliberează pe baza Studiului istoric de fundamentare a 
intervenţiilor, elaborat de un specialist atestat în domeniul protecției 
monumentelor (domeniul „studii, cercetări și inventariere monumente 
istorice”); avizul D.C.P.N. – J.AB va lua în considerare în mod 
obligatoriu concluziile cercetării arheologice preventive în imobil, 
efectuate și avizate conform prevederilor legale specifice. 

3. Cererea pentru eliberarea Autorizaţie de Construire (A.C.), bazată pe 
D.T.A.C. care respectă în totalitate condiţiile prezentului R.L.U. şi ale 
avizelor favorabile de la alin. 2. de mai sus. 

4. Eliberarea A.C., în cazul în care D.T.A.C. respectă cerinţele de la alin. 2 
de mai sus. 

d. Autorizarea desfiinţării construcţiilor anexe din imobilele clasate în L.M.I. se 
face conform aceluiași fluxului administrativ. 
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2.3. Autorizarea directă a construirii pentru imobile care nu sunt 
clasate sau propuse spre clasare în L.M.I. 

a. Autorizarea directă a construirii pentru imobilele în teritoriul studiat prin 
P.U.Z. şi care nu sunt clasate sau propuse spre clasare în L.M.I. (sau 
care fac parte dintr-un teritoriu înscris în L.M.I. în categoria „sit) este 
posibilă în condiţiile respectării dispoziţiilor prezentului R.L.U. şi este în 
competenţa Primăriei mun. Alba Iulia; autorizarea se va face după 
următorul flux: 
1. Cererea pentru eliberarea C.U.; 
2. Eliberarea C.U., care extrage din prezentul R.L.U. condiţiile de 

construire pe parcela respectivă şi solicită pentru D.T.A.C. cel puțin 
următoarele avize favorabile: 
(i) Avizul D.C.P.N. – J.AB. Avizul se eliberează pe baza Studiului 

istoric de fundamentare a intervenţiilor elaborat de un specialist 
atestat în domeniul protecției monumentelor (domeniul „studii, 
cercetări și inventariere monumente istorice”), cu excepția 
cazurilor în care se solicită executarea de lucrări de tencuieli, 
zugrăveli, tâmplării și vopsitorii interioare, reparații interioare sau 
exterioare sau consolidări de urgență la clădiri existente cu 
valoare culturală mică sau nulă. De asemenea, în Z.I.R. 3 sunt 
exceptate de la obligativitatea elaborării unui Studiu istoric de 
fundamentare toate categoriile de intervenții asupra clădirilor 
identificate în Planșa 2.2. ca având valoare mică sau nulă, 
precum și realizarea de clădiri noi în imobilele în care toate 
corpurile de clădire existente în imobil și pe parcelele direct 
învecinate au valoare mică sau nulă. Avizul D.C.P.N. – J.AB va 
lua în considerare în mod obligatoriu concluziile cercetării 
arheologice preventive în imobil, efectuate și avizate conform 
prevederilor legale specifice. Cercetarea arheologică preventivă 
se va efectua și în cazul ne-elaborării unui Studiu istoric de 
fundamentare. 

3. Cererea pentru eliberarea A.C., bazată pe D.T.A.C. care respectă în 
totalitate prevederile prezentului R.L.U. şi ale avizelor  favorabile  de 
la alin. 2 de mai sus. 

4. Eliberarea A.C., în cazul în care D.T.A.C. respectă cerinţele de la 
alin. 2 de mai sus. 

b. Autorizarea desfiinţării construcţiilor se face conform aceluiași flux 
administrativ. 
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Art. 3. Autorizarea indirectă a construirii prin modificarea 
R.L.U. 

3.1. Condiții generale  
a. Autorizarea indirectă a construirii înseamnă autorizarea după 

aprobarea unei noi documentaţii de urbanism elaborate în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 350/2001, în cazul în care cererea de emitere a 
Certificatului de urbanism pentru un imobil se află în unul din 
următoarele cazuri: 
1. Solicită o derogare de la prevederile prezentului R.L.U.; 
2. Solicită construirea unui obiectiv într-un imobil care este modificat 

faţă de situaţia de la data elaborării prezentului R.L.U.;  
3. Solicită construirea într-un imobil pentru care prezenta documentație 

stabilește obligativitatea elaborării P.U.D. 
4.  Alte situații precizate explicit în prezentul R.L.U. 

b. Derogările de la prevederile prezentului R.L.U. se pot acorda, în 
condițiile Legii nr. 350/2001, ulterior elaborării, avizării și aprobării unei 
documentații de urbanism din inițiativă privată, după cum urmează: 

- pentru derogări de la prevederile R.L.U. privitoare la accesele auto 
și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale 
parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, procentul de ocupare 
a terenului (POT) (care nu poate depăși valoarea reglementată prin 
prezentul R.L.U. cu mai mult 20%, o singură dată) și modul de 
ocupare al terenului, printr-o documentație de tip P.U.D., elaborată 
conform legii și conform prevederilor Art. 3, pct. 3.2. din R.L.U. 
- pentru derogări de la prevederile R.L.U. privitoare la regimul de 
construire, funcțiuni urbanistice (cu excepția celor interzise explicit 
prin Art. 5 al prezentului R.L.U.), înălțimea maximă admisă (care nu 
poate depăși înălțimea maximă reglementată prin prezentul R.L.U. 
cu mai mult de 6m sau două niveluri supraterane), coeficientul de 
utilizare a terenului (CUT) (care nu poate depăși valoarea 
reglementată prin prezentul R.L.U. cu mai mult 20%, o singură dată) 
și retragerea față de aliniament, printr-o documentație P.U.Z., în 
baza unui aviz de oportunitate, elaborată conform legii și conform 
prevederilor Art. 3, pct. 3.3. din R.L.U..  

c.  În condițiile prezentului R.L.U., nu pot face obiectul derogării 
prevederile R.L.U. referitoare la POT și CUT (în sensul depășirii 
valorilor reglementate cu mai mult de 20%, o singură dată), înălțimea 
maximă a construcțiilor (în sensul depășirii cu mai mult de 6m sau două 
niveluri supraterane a valorii reglementate) și la funcțiunile admise (în 
sensul desfășurării unor activități sau utilizări funcționale interzise în 
mod explicit prin Art. 5 al prezentului R.L.U.). În cazul în care cererea 
pentru emiterea Certificatului de urbanism formulează astfel de 
solicitări, Primăria mun. Alba Iulia are dreptul să respingă în mod 
justificat cererea. 
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d. În cazul solicitării unei Autorizații de Construire într-un imobil care este 
modificat faţă de situaţia de la data elaborării prezentului R.L.U., 
aceasta va putea fi emisă numai după aprobarea unei documentații de 
urbanism de tip P.U.D. sau P.U.Z., după cum urmează: 

- în cazul imobilelor care rezultă din divizarea în două imobile a unui 
imobil pre-existent, se va elabora o documentație de tip P.U.D., 
conform legii și conform prevederilor Art. 3, pct. 3.2. din R.L.U. doar 
în condițiile neîncadrării în prevederile Art. 7, pct. 7.3 lit. b din 
prezentul R.L.U. În cazul elaborării, P.U.D. va prelua prevederile 
prezentului R.L.U. aplicabile parcelei divizate cu privire la regimul de 
construire, funcțiuni urbanistice, înălțimea maximă admisă, 
indicatorul CUT și retragerea față de aliniament. În cazul în care se 
dorește o derogare de la aceste reglementări, se vor aplica în mod 
corespunzător prevederile Art. 3, pct. b. din prezentul R.L.U. 
- în cazul imobilelor care rezultă din divizarea în trei sau mai multe 
imobile a unui imobil pre-existent, se va elabora o documentație de 
tip P.U.Z., conform legii și  conform prevederilor Art. 3, pct. 3.3. din 
R.L.U. Derogările de le prevederile prezentului R.L.U. aplicabile 
parcelei divizate nu vor putea viza funcțiunile urbanistice (în sensul 
reglementării unor activități sau utilizări funcționale interzise explicit 
prin Art. 5 al prezentului R.L.U.), înălțimea maximă admisă (în 
sensul depășirii înălțimii maxime reglementate prin prezentul R.L.U. 
cu mai mult de 6m sau două niveluri supraterane), și indicatorii POT 
și CUT (în sensul depășirii valorilor reglementate prin prezentul 
R.L.U. cu mai mult 20%, o singură dată). 
- în cazul imobilelor care rezultă din comasarea a două sau mai 
multe imobile pre-existente, se va elabora o documentație de tip 
P.U.D., conform legii și conform prevederilor Art. 3, pct. 3.2. din 
R.L.U., care va prelua prevederile prezentului R.L.U. aplicabile 
parcelelor comasate cu privire la regimul de construire, funcțiuni 
urbanistice (în sensul preluării unor sau utilizări funcționale și 
activități admise pentru toate parcelele comasate), înălțimea 
maximă admisă (în sensul preluării regimului de înălțime cel mai mic 
reglementat pe parcelele comasate), indicatorii POT și CUT (în 
sensul preluării valorilor celor mai mici reglementate pe parcelele 
comasate) și retragerea față de aliniament. În cazul în care se 
dorește o derogare de la aceste reglementări, se vor aplica în mod 
corespunzător prevederile Art. 3, pct. b. din prezentul R.L.U. 
- în cazul imobilelor care rezultă din aplicarea combinată a mai 
multor operațiuni din cele descrise mai sus, se aplică în mod 
corespunzător prevederile prezentului R.L.U. cu privire la comasări, 
descrise mai sus.  

e. În imobilele pentru care prin prezentul P.U.Z. se stabilește 
obligativitatea elaborării unei documentații P.U.D., identificate ca atare 
în Planșa 3.2, eliberarea oricărei Autorizații de Construire se va face 
numai după aprobarea unei documentații P.U.D., care va prelua (fără 
derogări) și detalia toate prevederile stabilite în P.U.Z. pentru acel 
amplasament (funcțiune, amplasare față de aliniament și față de alte 
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limite ale parcelei, regim de construire, înălțime maximă, indicatori 
urbanistici, după caz). P.U.D. va fi elaborat conform legii și conform 
prevederilor Art. 3, pct. 3.2. din R.L.U. 

f.  Ulterior aprobării documentațiilor de urbanism P.U.D. sau P.U.Z., 
autorizarea construcțiilor se face în conformitate cu prevederile Art. 2 
din R.L.U.  

3.2. Elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor P.U.D. 
a. Conform prevederilor Legii nr. 350/2001, prin documentații P.U.D. se 

pot stabili prevederi specifice cu privire la accesele auto şi pietonale, 
retragerile clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conformarea arhitectural-volumetrică, procentul de ocupare a terenului 
(POT) și modul de ocupare a terenului și designul spaţiilor publice. 
P.U.D. nu poate reglementa derogări de la prevederile prezentului 
R.L.U. cu privire la alte aspecte decât cele enumerate mai sus. 
Valoarea indicatorului POT reglementată prin prezentul R.L.U. poate fi 
crescută cu maxim 20% (1/5 din procentul reglementat), o singură dată. 

b. Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare 
specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Este 
interzisă elaborarea unei singure documentații P.U.D. care să 
reglementeze mai multe imobile.  

c. P.U.D. se elaborează, conform legii, după următorul flux: 
1. Cererea de eliberare a Certificatului de urbanism. 
2. Eliberarea Certificatului de urbanism pentru elaborarea P.U.D. 
3. P.U.D. modificator va fi avizat în condiţiile legii, inclusiv pentru 

problema protecţiei monumentelor istorice. 
4. Aprobarea P.U.D. modificator, numai după trecerea a minimum 12 

luni de la data aprobării altei documentaţii de urbanism 
modificatoare care cuprinde imobilele pe care s-a elaborat P.U.D. 

d. În ZP „Cetatea Alba Iulia”, orice documentație P.U.D. trebuie să  fie 
elaborată de un specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România 
(exigențele E și G5) și avizată de M.C. (dacă este elaborat pentru un 
imobil înscris în L.M.I., grupa valorică A) sau D.C.P.N. – J.AB (în 
celelalte cazuri), în baza unui Studiu istoric de fundamentare elaborat 
de  un specialist atestat în domeniul protecției monumentelor (domeniul 
„urbanism istoric”). 

e. P.U.D. se va supune procedurii de informare și consultare a populației 
în conformitate cu prevederile OMDRT nr. 2701/2010. 

f. P.U.D. va include și o ilustrare de arhitectură a intervențiilor propuse, 
care va cuprinde cel puțin planul de situație (sc. 1/500), fațadele către 
domeniul public și o ilustrare tridimensională. Acestea trebuie să 
corespundă cu cele care vor fi prezentate ca parte a D.T.A.C. 
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3.3. Elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor P.U.Z. 
a. Conform prevederilor Legii nr. 350/2001, prin documentații P.U.D. se 

pot stabili prevederi specifice cu privire la regimul de construire, 
funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a 
terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea 
clădirilor faţă de aliniament şi faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor și materialele 
admise. P.U.Z. nu poate reglementa derogări de la prevederile 
prezentului R.L.U. cu privire la alte aspecte decât cele enumerate mai 
sus. Derogările de le prevederile prezentului R.L.U. nu vor putea viza 
funcțiunile urbanistice (în sensul reglementării unei activități sau 
utilizări funcționale interzise explicit prin Art. 5 al prezentului R.L.U.), 
înălțimea maximă admisă (în sensul depășirii înălțimii maxime 
reglementate prin prezentul R.L.U. cu mai mult de 6m sau două 
niveluri supraterane), și indicatorii POT și CUT (în sensul depășirii 
valorilor reglementate prin prezentul R.L.U. cu mai mult 20%, o singură 
dată). Pentru reglementarea acestui tip de derogări trebuie refăcut 
prezentul P.U.Z. în integralitatea sa. 

b. Prezentul P.U.Z. nu poate fi refăcut în integralitatea sa prin alte planuri 
urbanistice decât cele elaborate de către autorităţile publice.  

c. Documentațiile P.U.Z. din inițiativă privată se elaborează cu 
respectarea următorului flux : 
1. Cererea de eliberare a Certificatului de urbanism însoţită de 

solicitarea scrisă pentru emiterea avizului de oportunitate 
cuprinzând elementele solicitate prin Legea nr. 350/2001. 

2. Emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea P.U.Z., aviz 
elaborat de arhitectul şef al Municipiului Alba Iulia şi aprobat de 
primarul Municipiului Alba Iulia. 

3. Emiterea Certificatului de urbanism pentru elaborarea P.U.Z.. 
Terenul pe care se elaborează P.U.Z. este întregul teritoriu al 
S.I.R. în care este amplasat imobilul pentru care se solicită 
modificările, conform Planșei 3.1; în cazul în care imobilul are o 
limită care coincide cu limita S.I.R. dintre două S.I.R. vecine, avizul 
de oportunitate va putea stabili elaborarea P.U.Z. pe teritoriul 
ambelor S.I.R. 

4. P.U.Z., va fi avizat în condiţiile legii, inclusiv pentru problema 
protecţiei monumentelor istorice și inclusiv de către C.J. Alba. 

5. Aprobarea P.U.Z., numai după trecerea a minimum 12 luni de la 
data aprobării altei documentaţii de urbanism modificatoare care 
cuprinde teritoriul P.U.Z.. 

d. În ZP „Cetatea Alba Iulia”, orice documentație P.U.Z. trebuie să  fie 
elaborată de un specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România 
(exigențele D/DZ0/DZ1/DZ2, după caz, și G5) și avizată de M.C. (dacă 
include un imobil înscris în L.M.I., grupa valorică A) sau D.C.P.N. – 
J.AB (în celelalte cazuri), în baza unui Studiu istoric de fundamentare 
elaborat de  un specialist atestat în domeniul protecției monumentelor 
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(domeniul „urbanism istoric”). 
e. P.U.Z. se va supune procedurii de informare și consultare a populației 

în conformitate cu prevederile OMDRT nr. 2701/2010. 

Art. 4. Obiectivele dezvoltării urbanistice a zonei 
R.L.U. este direcţionat către transformarea şi îmbunătăţirea treptată a 
zonei cuprinse în P.U.Z., asigurându-se îndeplinirea următoarelor 
obiective: 
a. Protejarea și punerea în valoare a potențialului cultural-istoric al 

țesutului urban din Cetatea Alba Iulia și din zona sa de protecție.  
b. Păstrarea calităţilor deosebite ale mediului, în primul rând prin 

amenajarea spaţiilor plantate publice şi, în al doilea rând a spaţiilor 
plantate din parcele. 

b. Asigurarea echilibrului între funcţiunea de locuire şi alte funcţiuni 
urbanistice caracteristice centrului municipiului Alba Iulia. 

c. Respectarea calităţilor istorice ale parcelarului şi ale modului de 
formare a ţesutului urban. 

d. Asigurarea accesibilității cât mai favorabile a elementelor cu valoare 
turistică ale fortificației 

e. Determinarea volumelor maxime ale clădirilor care pot fi construite pe 
fiecare parcelă. 

f. Respectarea elementelor de arhitectură valoroase ale clădirilor 
existente şi realizarea unor clădiri noi de ridicată calitate arhitecturală. 

g. Asigurarea unui sistem de circulaţie în care circulaţia pietonală să fie 
preponderentă. 
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II. DISPOZIŢII APLICABILE ÎN ZONĂ 

II.1. Natura intervențiilor și a utilizării terenului 

Art. 5. Utilizări ale imobilelor 

5.1. Dispoziții generale 
a. În teritoriul aferent P.U.Z. ZP „Cetatea Alba Iulia”, imobilele pot avea ca 

destinație, în condițiile prezentului R.L.U.: 
1. Locuirea 
2. Alte activități / utilizări funcționale decât locuirea 

b. Funcțiunile admise și condițiile de desfășurare ale activităților pentru fiecare 
imobil sunt stabilite prin P.U.Z. (Planșa 3.2) și prin prezentul R.L.U.  

c. În cazul construcțiilor noi care se execută în perioada de valabilitate a 
P.U.Z. și R.L.U. sau al construcțiilor existente care se modifică sau își 
schimbă destinația în condițiile Legii nr. 50/1991, respectarea prevederilor 
referitoare la utilizare funcțională se verifică în momentul solicitării 
Autorizației de Construire, iar conformitatea condițiilor de desfășurare a 
activităților din imobile se verifică în momentul stabilirii punctelor de lucru ale 
agenților economici, precum și al obținerii autorizațiilor de funcționare. 

d. În cazul construcțiilor existente care nu își schimbă destinația în condițiile 
Legii nr. 50/1991 în perioada de valabilitate a P.U.Z. și R.L.U., respectarea 
prevederilor referitoare la utilizare funcțională și conformitatea condițiilor de 
desfășurare a activităților din imobile se verifică în momentul stabilirii 
punctelor de lucru ale agenților economici, precum și al obținerii sau al 
reînnoirii autorizațiilor de funcționare. 

e. Orice schimbare de destinație a imobilelor în raport cu prevederile Planșei 
3.2 se va face prin elaborarea și aprobarea unei documentații de tip P.U.Z., 
în condițiile Art. 3 din R.L.U. Această documentație nu va putea reglementa 
în imobil destinații sau activități ne-menționate la pct. 5.4 au 5.5 sau în 
Anexa 1 a prezentului R.L.U. 

5.2. Locuirea 
a  Locuirea este destinaţia parțială sau integrală a unora dintre imobilele 

situate în teritoriul aferent P.U.Z., în conformitate cu Planșa 3.2. 
b. Locuirea poate fi individuală sau colectivă. În sensul prezentului R.L.U., 

este considerată individuală locuirea care se desfășoară în imobile care 
adăpostesc cel mult 3 unități locative (apartamente). 

c. Într-un imobil, locuirea poate fi destinația exclusivă, preponderentă sau 
parțială, în funcție de valoarea raportului Sd_Loc/Sd, unde 

 Sd_Loc este suprafaţa desfăşurată totală aferentă locuinţelor, inclusiv 
anexe gospodărești; 

 Sd este suprafaţa desfăşurată totală a părţii supraterane a clădirii, 
calculată în conformitate cu Legea nr. 350/2001; Sd nu cuprinde 
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suprafaţa subsolului (definit cf. Normativului de siguranţă la foc a 
construcţiilor, indicativ P 118-99, art.1.2.23), a circulațiilor comune și a 
garajului, chiar dacă garajul este realizat în demisolul sau în parterul 
clădirii. 

În sensul prezentului R.L.U., locuirea exclusivă corespunde relației 
Sd_Loc/Sd=1, locuirea preponderentă corespunde relației 
0,5<=Sd_Loc/Sd<1, iar locuirea parțială corespunde relației 
Sd_Loc/Sd<0,5. 

d. În imobilele cu destinație exclusivă sau preponderentă de locuire, 
destinațiile pe care le pot primi părți ale acestor imobile sunt servicii de 
interes general și turistic, comerț, cazare, alimentație publică și servicii 
profesionale, cu respectarea prevederilor Art. 5, pct. 5.3 și Anexei 1 la 
R.L.U.; nicio autorizație de construire eliberată nu trebuie să conducă la 
scăderea raportului Sd_loc/Sd sub valoarea 0,5.; de asemenea, trebuie să 
fie îndeplinite simultan următoarele condiții: 

- să existe acordul proprietarului sau în cazul condominiilor, a 
adunării generale a proprietarilor; 
- funcţiunea să nu stânjenească vecinătăţile; 
- să nu fie necesară amenajarea unor locuri suplimentare de parcare 
pe domeniul public; 
- în cazul clădirilor existente, să nu se afecteze vegetaţia existentă 
pe parcelă (grădinile de faţadă şi arborii amplasaţi pe parcelă), în 
condiţiile stipulate în prezentul R.L.U. 

e. Imobilele cu destinația parțială de locuire sunt considerate, în sensul 
prezentului R.L.U., imobile cu destinație mixtă; celelalte destinații pe care le 
pot primi aceste imobile sunt cele reglementate în Planșa 3.2 și la Art. 5, 
pct. 5.3 și în Anexa 1 la R.L.U. În aceste cazuri, valoarea minimă a 
raportului Sd_loc/Sd nu este limitată. 

f. În imobilele destinate locuirii individuale preponderente este interzisă 
transformarea clădirilor în locuințe colective. 

g. În construcţiile noi se vor autoriza numai locuinţele care satisfac exigenţele 
prevăzute în Anexa 1 la Legea nr. 114/1996 şi în normele de confort și 
igienă în vigoare. 

h. În construcțiile existente situate în imobile cu destinația exclusivă, 
preponderentă sau parțială de locuință, lucrările de construire se pot 
autoriza numai dacă unităţile locative rezultate satisfac exigenţele prevăzute 
în Anexa 1 la Legea nr. 114/1996 şi în normele de confort și igienă în 
vigoare. Sunt exceptate intervențiile de conservare – restaurare - reabilitare 
(în sensul Art. 6 al R.L.U. ) întreprinse asupra construcțiilor clasate 
monument istoric sau a celor cu valoare culturală mare, conform Planșei 
2.2. 

i. În sensul prezentului R.L.U., locuirea include și căminele școlare și 
universitare, precum și, în sensul Legii nr. 114/1996, locuințele de serviciu, 
sociale, de protocol, de necesitate și de vacanță. 
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5.3. Alte activități 
a  Imobilele din teritoriul aferent P.U.Z. pot fi folosite parțial în întregime 

pentru alte activităţi decât locuirea; activităţile permise în imobilele din 
teritoriul aferent P.U.Z. sunt cuprinse în Anexa 1 – Activităţile permise 
pe teritoriul P.U.Z., cu denumirile şi codul oficial stabilit prin Clasificarea 
activităţilor din economia naţională – CAEN Revizuit 2/2007. 

b. Activităţile cuprinse în Anexa 1 sunt permise doar în anumite Z.I.R. și 
imobile, în măsura în care se încadrează și în prevederile de zonificare 
funcțională cuprinse în Planșa 3.2. și detaliate la Art. 5, punctele 5.4-
5.6 din prezentul R.L.U. 

c. Activităţile din sectorul secundar care sunt permise, notate cu (*) în 
Anexa 1, se pot desfăşura numai în cadrul microîntreprinderilor (maxim 
9 salariaţi). 

d. Activităţile care nu sunt cuprinse în Anexa 1 sunt interzise pe parcelele 
de pe teritoriul de aplicare a prezentului R.L.U. De asemenea sunt 
interzise toate activităţile astfel având această mențiune în Anexa 1. 

5.4. Funcțiuni admise ale imobilelor 
a  În funcție de încadrarea funcțională a imobilelor evidențiată în Planșa 

3.2, și corelat cu activitățile menționate în Anexa 1, sunt admise 
următoarele utilizări funcționale: 
1. Administrație și servicii publice 

Instituţii publice reprezentative de importanţă judeţeană, 
municipală şi sedii ale unor organisme regionale, naţionale şi 
internaţionale. 
Instituții, servicii şi echipamente publice ale autorităţilor publice 
locale sau centrale 
Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale 
de legătură, fie între obiective economice şi sociale, fie între 
două subzone funcţionale. 
Spaţii plantate. 
Parcaje la sol şi subterane.  

2. Servicii de interes general și turistic, comerț, cazare, alimentație 
publică, servicii profesionale 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; 
Servicii de formare – informare; 
Servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, 
profesionale, sociale; 
Servicii pentru cercetare-dezvoltare; 
Servicii financiar-bancare şi de asigurări; 
Servicii de interes turistic și de informare 
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Servicii şi echipamente pentru activităţi socio-culturale; 
Servicii culturale, muzee, spaţii pentru expoziţii (altele decât 
showroom); 
Galerii comerciale, comerţ specializat; 
Comerț de utilitate cotidiană; 
Alimentaţie publică; 
Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale 
de legătură fie între obiective economice şi sociale, fie între două 
subzone funcţionale. 
Spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii; 
Parcaje la sol şi subterane; 

3. Locuire individuală preponderentă 
Locuinţe individuale (clădiri cuprinzând maximum 3 unități 
locative / apartamente). 
Spaţii plantate – grădini de fațadă, grădini tratate peisager în 
interiorul parcelelor (v. Planșa 3.2), alte grădini. 
Parcaje la sol şi subterane. 

4. Locuire colectivă 
Locuinţe colective (clădiri cuprinzând mai mult de 3 unități 
locative / apartamente) 
Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale 
de legătură fie între obiective economice şi sociale, fie între două 
subzone funcţionale. 
Spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii. 
Parcaje la sol, supraterane şi subterane. 

5. Funcțiuni de cult 
Construcții și amenajări pentru desfășurarea activităților de cult, 
indiferent de confesiune. 
Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale 
de legătură fie între obiective economice şi sociale, fie între două 
subzone funcţionale. 
Spaţii plantate; 
Parcaje la sol, strict necesare pentru funcțiunea principală; 

6. Funcțiuni culturale 
Servicii şi echipamente pentru activităţi socio-culturale; 
Servicii culturale, muzee, spaţii pentru expoziţii (altele decât 
showroom); 
Servicii pentru cercetare-dezvoltare 
Spații amenajate pentru spectacole; 



 

 

 

 
19 

Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale 
de legătură fie între obiective economice şi sociale, fie între două 
subzone funcţionale. 
Spaţii plantate; 
Parcaje la sol şi subterane; 

7. Învățământ 
Servicii şi echipamente pentru activităţi educaționale la toate 
nivelurile; 
Servicii culturale, spaţii pentru expoziţii (altele decât showroom); 
Servicii pentru cercetare-dezvoltare 
Circulaţii pietonale majore de tip promenadă şi circulaţii pietonale 
de legătură fie între obiective economice şi sociale, fie între două 
subzone funcţionale. 
Spaţii plantate; 
Parcaje la sol şi subterane; 

8. Ocrotirea sănătății 
Servicii şi echipamente pentru activităţi de ocrotire a sănătății la 
toate nivelurile; 
Servicii pentru cercetare-dezvoltare; 
Spaţii plantate; 
Parcaje la sol şi subterane; 

9. Spații plantate publice amnajate: parcuri, scuaruri, piațete, plantații 
de aliniament etc 

Spaţii plantate cu acces nelimitat. 
Circulaţii pietonale şi ciclabile din care unele ocazional 
carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la 
activităţile permise.  
Amenajări pentru joacă şi odihnă. 
Fântâni, cişmele, foişoare, amenajări pentru belvedere. 
Grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

10. Spații plantate publice amenajate turistic – parc cultural-istoric 
Spaţii plantate cu acces limitat sau nelimitat. 
Circulaţii pietonale şi ciclabile din care unele ocazional 
carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la 
activităţile permise.  
Grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

11. Spații verzi amenajate peisager, cu acces public limitat 
Spaţii plantate amenajate peisager sau pentru stabilizarea 
versanților, cu acces limitat, exclusiv pentru întreținere. 
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12. Spații amenajate pentru sport și agrement 
Construcţii şi amenajări pentru sport (terenuri de sport, piscine, 
săli de sport, tribune, gradene, terenuri echitație etc.) şi 
agrement.  
Circulaţii pietonale şi ciclabile din care unele ocazional 
carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la 
activităţile permise (întreţinere, aprovizionate etc.)  
Amenajări pentru joacă şi odihnă. 
Grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 
Spaţii plantate. 

13. Spații amenajate turistic, aferente fortificației 
Servicii de interes turistic și de informare 
Alimentaţie publică 
Spații de expunere în aer liber 
Comerţ specializat 
Circulaţii pietonale majore de tip promenadă, circulații ciclabile. 
Spaţii plantate cu acces limitat sau nelimitat, amenajări 
peisagere specifice. 
Locuri de joacă pentru copii 
Grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere. 

b. În zonele mixte sunt admise utilizările aferente tuturor zonelor 
funcționale care le compun. 

5.5. Funcțiuni ale imobilelor admise cu condiționări 
a  În funcție de încadrarea funcțională a imobilelor evidențiată în Planșa 

3.2, și corelat cu activitățile menționate în Anexa 1, sunt admise cu 
condiționări următoarele utilizări funcționale:  
1. Administrație și servicii publice 

Locuinţe de serviciu (în acelaşi corp de construcţie cu funcţiunea 
principală sau în corpuri de construcţie separate). 
Comerţ/alimentaţie publică pentru personalul angajat şi clienţi. 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate 
pentru deservirea funcțiunii principale. 

2. Servicii de interes general și turistic, comerț, cazare, alimentație 
publică, servicii profesionale 

Activităţi de producţie, distribuţie şi comercializare a materialelor 
şi bunurilor produse, ateliere de manufactură, desfăşurate pe 
suprafeţe şi în clădiri de mici dimensiuni, legate de funcţionarea 
zonei centrale; 
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Conversia locuinţelor în alte funcţiuni compatibile cu locuirea sau 
cu profilul zonei (turistice. comerciale, alimentaţie publică şi 
servicii profesionale), în condițiile pct. 5.2; 
Utilizările, altele decât locuirea, dar care funcţionează în acelaşi 
corp de clădire să aibă un grad redus de perturbare a locuirii, în 
condițiile pct. 5.2;; 
Activităţi cu caracter comercial în aceeaşi clădire cu locuirea, la 
parter, în condițiile pct. 5.2, cu condiţia să se asigure un acces 
separat de cel al locatarilor şi cu acordul acestora; 
Cazinouri - în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate 
pentru deservirea funcțiunii principale. 

3. Locuire individuală preponderentă 
În condițiile Art. 5, pct. 5.2. din RLU sunt admise următoarele 
utilizări: 

Funcţiuni comerciale, alimentaţie publică şi servicii 
profesionale. 
Schimbarea destinaţiei apartamentelor, prin integrarea de 
activităţi pentru servicii specializate şi profesionale private 
cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de 
activitate de 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de 
exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, 
consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii 
imobiliare etc. 

Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate 
pentru deservirea zonelor de locuinţe. 

4. Locuire colectivă 
În condițiile Art. 5, pct. 5.2. din RLU sunt admise următoarele 
utilizări: 

Schimbarea destinaţiei apartamentelor, prin integrarea de 
activităţi pentru servicii specializate şi profesionale private 
cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de 
activitate de 10 ore pe zi (între orele 8.00 şi 18.00), de 
exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, 
consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii 
imobiliare etc. 
Schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul 
clădirilor de locuinţe colective pentru categoriile descrise 
mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial, cum 
ar fi comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, 
librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. şi 
cu condiţia asigurării unui acces separat de cel al 
locatarilor. 
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Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate 
pentru deservirea zonelor de locuinţe. 

5. Funcțiuni de cult 
Servicii de interes turistic și de informare, servicii culturale, spaţii 
pentru expoziţii, comerț specializat, cu condiția să fie în strictă 
legătură cu funcțiunea principală și nu stânjenească în niciun fel 
desfășurarea acesteia; 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru 
deservirea funcțiunii principale. 

6. Funcțiuni culturale 
Servicii de interes turistic și de informare, comerț specializat, 
alimentaţie publică, cu condiția să fie în strictă legătură cu funcțiunea 
principală și nu stânjenească în niciun fel desfășurarea acesteia; 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru 
deservirea funcțiunii principale. 

7. Învățământ 
Servicii de interes turistic și de informare, comerț specializat, 
administrație, cu condiția să fie în strictă legătură cu funcțiunea 
principală și nu stânjenească în niciun fel desfășurarea acesteia; 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru 
deservirea funcțiunii principale. 

8. Ocrotirea sănătății 
Servicii de învățământ și administrație, cu condiția să fie în strictă 
legătură cu funcțiunea principală și nu stânjenească în niciun fel 
desfășurarea acesteia; 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru 
deservirea funcțiunii principale. 

9. Spații plantate publice amenajate: parcuri, scuaruri, piațete, plantații de 
aliniament etc. 

Amenajări şi construcţii pentru monumente de for public, expoziţii 
temporare, activităţi socio – culturale în aer liber, cu condiţia ca 
suprafaţa acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi 
menţinută, la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor, 
să nu depăşească 15% din suprafaţa totală a spaţiului verde. 

10. Spații plantate publice amenajate turistic – parc cultural-istoric 
Activități conexe specifice profilului cultural – istoric al Cetății Alba 
Iulia (parc și tabără arheologică, activități culturale monumente de for 
public, expoziţii temporare, activităţi socio – culturale în aer liber, 
campare, servicii turistice, alimentație publică), conform specificului 
subzonelor mixte identificate în Planșa 3.2, , cu condiţia ca suprafaţa 
acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la 
cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor, să nu 
depăşească 15% din suprafaţa totală a spaţiului verde (în zonele cu 
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destinația e spații plantate), respectiv 25% (în zonele mixte). 
Amenajări pentru joacă şi odihnă, fântâni, cişmele, foişoare, 
amenajări pentru belvedere, în măsura în care nu stânjenesc 
activitatea conexă (v. Planșa 3.2). 

11. Spații verzi amenajate peisager, cu acces public limitat 
Circulaţii pietonale pentru traversarea zonelor, în măsura în care 
sunt identificate explicit în Planșa 3.2.  

12. Spații amenajate pentru sport și agrement 
Spaţii comerciale şi servicii de alimentaţie publică cu utilizare 
ocazională, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestora să nu 
depăşească 5% din suprafaţa totală a parcelei. 
Parcaje la sol, dimensionate strict pentru nevoile tehnice și 
administrative ale parcelei. 

13. Spații amenajate turistic, aferente fortificației 
Amenajări interioare sau temporare exterioare cu profil cultural, 
comercial, educațional și de servicii, compatibile cu prestigiul și 
vizibilitatea zonei turistice și care să permită readucerea terenului la 
starea inițială după desființarea amenajărilor. 
Construcţii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru 
deservirea funcțiunilor principale. 

b. În zonele mixte se preiau condiționările aferente tuturor zonelor funcționale 
care le compun. 

5.6. Funcțiuni interzise ale imobilelor 
a  Toate utilizările funcționale ne-menționate la pct. 5.4 și 5.5 sunt interzise în 

zonele funcționale corespunzătoare.  
b. În zonele mixte se consideră a fi interzise acele utilizări care nu sunt 

menționate la pct. 5.4 și 5.5 pentru niciuna din zonelor funcționale care le 
compun. 

c. Suplimentar, pe întreg teritoriul P.U.Z. este interzisă schimbarea destinației 
și utilizării spațiilor plantate, identificate ca atare în Planșa 3.2., prin 
diminuarea acestora, precum și orice activitate care degradează cadrul 
natural sau construit, care impune noi servituți de utilizare parcelelor 
învecinate (ne-reglementate prin prezentul R.L.U.), care generează 
incompatibilități funcționale cu activități reglementate prin prezentul R.L.U. și 
care se desfășoară pe parcele învecinate sau pe domeniul public sau care 
degradează spațiile publice sau generează riscuri naturale sau antropice cu 
efect asupra spațiilor publice și private. 

d. Prevederile de la lit. c nu pot face obiectul derogărilor de la R.L.U. care se 
pot obține prin P.U.Z. conform Art. 3 din R.L.U. Reglementarea acestui tip 
de activitate / utilizare funcțională nu se pateu face decât prin refacerea 
integrală a prezentului P.U.Z. și R.L.U., din inițiativă publică, în conformitate 
cu Art. 3, pct. 3.3, lit. a și b. 
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Art. 6. Tipuri de intervenții și lucrări admise în zona ZP „Cetatea 
Alba Iulia” 

6.1. Valoarea culturală a construcțiilor și amenajărilor 
a. Valoarea culturală complexă a construcţiilor şi amenajărilor din ZP 

„Cetatea Alba Iulia” este determinată pentru următoarele componente 
ale imobilelor: 

1. Clădiri, corpuri de clădire, dependinţe şi anexe gospodăreşti; 
2. Spaţii libere şi plantate. 

b. Determinarea valorii culturale complexe s-a făcut în conformitate cu 
O.M.C.C. nr. 2260/2008 şi a respectat următoarele criterii: 

1. Vechimea; 
2. Valoarea arhitecturală, artistică, şi urbanistică; 
3. Frecvenţa (raritatea şi unicitatea); 
4. Valoarea memorial – simbolică. 

 Încadrarea valorică a unei clădiri sau a unui corp de clădire poate fi 
modificată în mod justificat, după analizarea aprofundată a clădirii sau 
corpurilor de clădire şi a spaţiilor interioarelor ale acestora; Studiul 
istoric de fundamentare, care conţine justificarea modificărilor, va fi 
avizat de D.C.P.N. – J.AB. 

c. Valoarea culturală a construcţiilor și amenajărilor este indicată în 
Planşa 2.2 și în Anexa 2 la R.L.U. Construcţiile și amenajările 
enumerate sunt împărţite, după valoarea culturală, în următoarele 
categorii de valoare: 

1. valoare mare; 
2. valoare medie; 
3. valoare mică; 
4. fără valoare. 

d. Monumentele istorice clasate în L.M.I. în categoria „monument” sunt 
încadrate automat în categoria de valoare „mare” 

6.2. Protecția construcțiilor și amenajărilor 
a. Construcţiile şi amenajările din ZP “Cetatea Alba Iulia” impun 

următoarele grade de protecţie: 
1. Grad mare de protecţie – construcţiile cu valoarea culturală 

mare  
2. Grad mediu de protecţie – construcţiile cu valoare culturală 

medie  
3. Grad redus de protecţie – construcţiile cu valoarea culturală 

mică sau fără valoare 
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b. Spaţiile libere şi plantate din teritoriul Zonei Construite Protejate 
impun următoarele grade de protecţie: 

1. Grad mare de protecţie – suprafeţele libere şi plantate cu 
valoarea culturală complexă mare  

2. Grad mediu de protecţie - suprafeţele libere şi plantate cu 
valoarea culturală complexă medie  

3. Grad redus de protecţie – suprafeţele libere şi plantate care nu 
sunt încadrate în categoriile de mai sus. 

6.3. Tipurile de intervenţii şi lucrări permise în ZP „Cetatea Alba 
Iulia” 

a. Tipurile de lucrări de construire permise în imobilele din ZP „Cetatea 
Alba Iulia” sunt: 

1. Intervenții asupra construcțiilor și amenajărilor existente 
2. Executare a unor construcții și amenajări noi  

b.  Intervențiile permise asupra construcțiilor și amenajărilor existente în ZP 
“Cetatea Alba Iulia” sunt următoarele: 

1. Conservare – restaurare – reabilitare a construcțiilor existente 
2. Remodelare – restructurare a construcțiilor existente  
3. Desființare parțială sau totală a construcțiilor  

c. Intervenţiile de conservare – restaurare – reabilitare a construcțiilor și 
amenajărilor existente constau într-un ansamblu organizat de lucrări 
care presupun respectarea elementelor tipologice, formale şi structurale 
ale imobilului şi conduc la conservarea şi punerea în valoare a 
caracterului său, astfel încât să permită utilizarea adecvată a 
caracteristicilor sale intrinseci prin următoarele măsuri, după caz: 
identificarea relevantă şi recuperarea completă a elementelor de natură 
tipologică, structurală şi morfologică a fondului construit; asigurarea 
funcţionalităţii prin respectarea elementelor tipologice, formale şi 
structurale ale fondului construit ce permit destinaţii de utilizare 
compatibile cu ele; consolidarea, renovarea şi înlocuirea elementelor 
constitutive ale clădirii, introducerea elementelor secundare de 
echipament şi de instalaţii conform exigenţelor de utilizare; desfiinţarea 
şi eliminarea elementelor nocive prin îndepărtarea lor de fondul 
construit originar. Intervențiile de conservare – restaurare – reabilitare 
nu modifică indicatorii urbanistici (POT / CUT / înălțime maximă) ai 
imobilului.   

d. Intervenţiile de remodelare-restructurare a construcțiilor și amenajărilor 
existente constau dintr-un ansamblu organizat de lucrări care urmăresc 
atât protecţia, punerea în valoare şi conservarea caracterului pe care 
acestea îl deţin, cât şi dezvoltarea fondului construit în limitele permise 
de reglementările corespunzătoare ale zonei construite protejate din 
care face parte, astfel încât să permită utilizarea adecvată a 
caracteristicilor intrinseci ale sale şi ale zonei, prin următoarele măsuri, 
după caz: identificarea relevantă şi recuperarea completă a elementelor 
de natură tipologică, structurală şi morfologică a fondului construit; 
asigurarea funcţionalităţii prin respectarea elementelor tipologice, 
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formale şi structurale ale fondului construit ce permit destinaţii de 
utilizare compatibile cu ele; consolidarea, renovarea şi înlocuirea 
elementelor constitutive ale clădirii, introducerea elementelor secundare 
de echipament şi de instalaţii conform exigenţelor de utilizare; 
desfiinţarea şi eliminarea elementelor nocive prin îndepărtarea lor de fondul 
construit originar; modificarea volumului construcțiilor, prin extinderi, 
mansardări, supraetajări (intervențiile de extindere, mansardare și 
supraetajare presupun adăugare de volume construite noi unei clădiri 
existente, ale cărei volum, structură și compartimentare se păstrează 
integral); modificări ale compartimentărilor și distribuției interioare a spațiilor, 
pentru adaptarea la destinații noi sau pentru ameliorarea condițiilor de 
desfășurare ale activităților existente.. 

e. Intervenţiile de desființare parțială sau totală a construcțiilor și amenajărilor 
existente constau dintr-un ansamblu organizat de lucrări care urmăresc 
eliberarea imobilelor de acele construcții sau corpuri de clădire care nu mai 
corespund condițiilor contemporane de siguranță sau confort, cu 
obligativitatea înlocuirii lor cu construcții care respectă caracterul zonei, prin 
următoarele măsuri, după caz: identificarea relevantă şi recuperarea 
completă a elementelor de natură tipologică, structurală şi morfologică a 
fondului construit; punerea în siguranță a părților de construcție care se 
păstrează sau a construcțiilor învecinate, prin măsuri constructive specifice; 
desfiinţarea şi eliminarea unor construcții sau părți de construcții.  

f. Executarea construcțiilor și amenajărilor noi constau dintr-un ansamblu 
organizat de lucrări care urmăresc realizarea unor clădiri și amenajări noi în 
imobile libere de construcții sau deja ocupate de alte construcții 
(independent și separat de construcțiile existente care se păstrează), prin 
următoarele măsuri, după caz: identificarea modalităților posibile de 
construire în imobile, cu integrarea caracterului zonei și cu respectarea 
valorii culturale a construcțiilor învecinate; punerea în siguranță a 
construcțiilor învecinate, prin măsuri constructive specifice; executarea 
construcțiilor noi cu respectarea condițiilor impuse de prezentul R.L.U. și de 
studiile de fundamentare, în conformitate cu Art. 2 și 3 din R.L.U. 

6.4. Tipuri de intervenții asupra construcțiilor și amenajărilor 
existente admisibile în funcție de gradul de protecție a clădirilor  

a. Intervențiile permise prin R.L.U. pentru construcții și amenajări cu grad de 
protecție mare sunt:  

1. Conservare – restaurare – reabilitare a construcțiilor existente 
În cazul construcţiilor şi spaţiilor care au fost alterate prin intervenţii nocive, 
prin intervenţiile permise se va urmări refacerea integrităţii construcţiilor şi 
spaţiilor, conform bunelor practici de restaurare. 
Stabilirea condiţionărilor locale de intervenție se face prin Studiul istoric de 
fundamentare, elaborat și avizat în condițiile stabilite de Art. 2 din prezentul 
R.L.U., precum și prin expertiza tehnică asupra construcțiilor; concluziile 
avizate ale studiului istoric și expertizei se preiau întocmai în cuprinsul 
D.T.A.C. 
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b. Intervențiile permise prin R.L.U. pentru construcții și amenajări cu grad de 
protecție mediu sunt:  

1. Conservare – restaurare – reabilitare a construcțiilor existente 
2. Remodelare – restructurare a construcțiilor existente 

În cazul construcţiilor şi spaţiilor care au fost alterate prin intervenţii 
nocive, prin intervenţiile permise se va urmări refacerea integrităţii 
construcţiilor şi spaţiilor, conform bunelor practici de restaurare. 
Stabilirea condiţionărilor locale de intervenție se face prin Studiul istoric 
de fundamentare, elaborat și avizat în condițiile stabilite de Art. 2 din 
prezentul R.L.U., precum și prin expertiza tehnică asupra construcțiilor; 
concluziile avizate ale studiului istoric și expertizei se preiau întocmai în 
cuprinsul D.T.A.C. 

c. Intervențiile permise prin R.L.U. pentru construcții și amenajări cu grad 
de protecție redus sunt:  

1. Conservare – restaurare – reabilitare a construcțiilor existente 
2. Remodelare – restructurare a construcțiilor existente 
3. Desființare parțială sau totală a construcțiilor  

În cazul construcţiilor şi spaţiilor care au fost alterate prin intervenţii nocive, 
prin intervenţiile permise se va urmări refacerea integrităţii construcţiilor şi 
spaţiilor, conform bunelor practici de restaurare. 
Stabilirea condiţionărilor locale de intervenție se face prin Studiul istoric de 
fundamentare, elaborat și avizat în condițiile stabilite de Art. 2 din prezentul 
R.L.U., precum și prin expertiza tehnică asupra construcțiilor; concluziile 
avizate ale studiului istoric și expertizei se preiau întocmai în cuprinsul 
D.T.A.C. 

d. Dacă prin Studiul istoric de fundamentare elaborat și avizat conform 
prevederilor Art. 2 din R.L.U. se constată necesitatea reîncadrării valorice a 
construcții într-o categorie superioară sau inferioară, permisivitatea de 
intervenție se modifică în conformitate cu prevederile prezentului articol. 

6.5. Executarea construcțiilor și amenajărilor noi  
a. Executarea construcțiilor și amenajărilor noi se face prin autorizare directă 

sau indirectă, în conformitate cu prevederile Art. 2 și 3 din R.L.U. 
b. Stabilirea condiționărilor locale de intervenție se face prin Studiul istoric de 

fundamentare, elaborat și avizat în condițiile stabilite de Art. 2 din prezentul 
R.L.U.; concluziile avizate ale studiului istoric și expertizei se preiau 
întocmai în cuprinsul D.T.A.C.  

c. Studiul istoric de fundamentare stabilește, în limitele prevăzute de prezentul 
R.L.U., condițiile de amplasare și dimensionare a construcțiilor noi, precum 
și servituțile de protecție a valorilor culturale prezente în imobil și în imobilele 
învecinate și cărora trebuie să li se supună construcțiile noi. 

d. Prin Studiul istoric de fundamentare nu se pot face derogări de la 
prevederile prezentului R.L.U. Acestea pot fi reglementate numai prin 
elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism, conform 
prevederilor Art. 3. 
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e. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2, în cazul în care situația actuală a ocupării și utilizării 
imobilului nu este conformă cu condițiile R.L.U. referitoare la dimensiunea 
parcelelor, regim de construire, utilizare funcțională, înălțime maximă, POT 
sau CUT, autorizarea de construcții noi va fi în mod obligatoriu precedată 
de elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism P.U.D. sau 
P.U.Z., în condițiile R.L.U. 

f. În Z.I.R. 2 nu este permisă autorizarea de clădiri noi, cu excepția imobilelor 
cu destinația preponderentă de locuire și a celor de cult, cultură, sport și 
agrement, identificate ca atare în Planșa 3.2, și numai în condițiile 
prezentului R.L.U. 
 

II.2. Condiții de ocupare a terenului 

Art. 7. Caracteristici ale parcelelor 

7.1. Dispoziții generale 
a. Construibilitatea parcelei este calitatea parcelei de a permite 

construirea pe suprafaţa ei cel puţin a unei clădiri principale noi. 
b. Clădirea principală de pe o parcelă este aceea care adăposteşte fie 

locuinţe, fie una sau mai multe dintre activităţile permise conform Art. 5 
din prezentul R.L.U. 

c. Clădirea secundară de pe o parcelă este aceea care adăposteşte 
activităţi auxiliare celor permise, spre exemplu, garaj, cabină portar, 
magazie pentru unelte gospodăreşti, pavilion pentru recreere ş.a. 

d. Pe o parcelă construibilă poate fi autorizată realizarea clădirilor 
principale, direct sau indirect, în condițiile prezentului R.L.U. 

e. Pe o parcelă neconstruibilă pot fi autorizate numai lucrări de intervenție 
asupra construcțiilor existente și lucrări de realizare a clădirilor 
secundare, fără modificarea indicatorilor și indicilor urbanistici, în 
condițiile prezentului R.L.U. 

f. În unele cazuri bine determinate prin prezentul R.L.U., o parcelă 
neconstruibilă poate deveni construibilă prin elaborarea și aprobarea 
unei documentații de urbanism. 

7.2. Condiții de construibilitate a parcelelor 
a. Construibilitatea parcelelor se determină în funcție de satisfacerea 

cumulată a următoarelor categorii de criterii: 
1. Accesibilitate 
2. Suprafață 
3. Caracteristici geometrice 
4. Ocupare și utilizare actuală 

b. Pentru ca o parcelă să fie construibilă, aceasta trebuie să aibă cel puţin 
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un acces carosabil din stradă, care poate fi: 
1. Prin aliniamentul parcelei (limita parcelei către stradă) 
2. Prin altă parcelă, cu servitute de trecere legal constituită; în 

acest caz, stabilirea condițiilor de amplasare și dimensionare a 
construcțiilor se face prin elaborarea și aprobarea unei 
documentații P.U.D. 

Caracteristicile geometrice ale accesului sunt stabilite prin Art. 13 al 
prezentului R.L.U. Lipsa unui acces carosabil corespunzător este un 
element determinant al neconstruibilității parcelei, derogări de la 
această prevedere neputând fi obținute în condițiile prezentului R.L.U. 

c. Pentru ca o parcelă să fie construibilă, aceasta trebuie să aibă cel puţin 
următoarele suprafețe: 

1. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2: min. 250mp pentru imobile cu destinația 
preponderentă de locuire și min. 400mp pentru imobile cu alte 
destinații; 

2. În Z.I.R. 3: min. 200mp pentru imobile cu destinația 
preponderentă de locuire și min. 300mp pentru imobile cu alte 
destinații Prin aliniamentul parcelei (limita parcelei către 
stradă). 

Aceste caracteristici trebuie respectate și în cazul divizării sau modificării 
parcelelor existente, sub sancțiunea neconstruibilității, precum și în cazul 
schimbării de destinație a clădirilor existente. 
În Z.I.R. 3, o parcelă neconstruibilă din cauza unei suprafețe insuficiente 
poate deveni construibilă prin comasarea cu o parcelă învecinată sau prin 
elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.D. care să demonstreze 
posibilitatea construirii în condiții de legalitate și igienă. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2, 
o parcelă neconstruibilă din cauza unei suprafețe insuficiente poate deveni 
construibilă doar prin comasarea cu o parcelă învecinată. 

d. Pentru ca o parcelă să fie construibilă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele condiții de conformare geometrică: 

1. Să aibă deschiderea (lungimea aliniamentului) de 12m / 10m / 7m 
(pentru regim de construire izolat / cuplat / înșiruit) în imobilele cu 
destinația preponderentă de locuire, sau, respectiv, de 15m / 12m / 
9m (pentru regim de construire izolat / cuplat / înșiruit) în imobilele 
cu alte destinații. 

2. Raportul laturilor (deschidere / adâncime) să fie cuprins între 1/1 și 
1/5. 

În cazul parcelelor cu cordon de acces dinspre stradă („parcele-lopată”), 
aceste prevederi se aplică doar zonei construibile a parcelei. Cordonul de 
acces trebuie să aibă o lățime minimă de 3m pe lungime maximă de 25m 
(după această lungime, se aplică prevederile pentru zona construibilă a 
parcelei, inclusiv lungimea aliniamentului, care este măsurată, în acest caz, 
în punctul în care se termină cordonul de acces). 
O parcelă neconstruibilă din cauza conformării geometrice poate deveni 
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construibilă prin modificarea geometriei sau prin elaborarea și aprobarea 
unei documentații P.U.D. care să demonstreze posibilitatea construirii în 
condiții de legalitate și igienă. 

e. Pentru ca o parcelă să fie construibilă, trebuie ca indicatorii săi de ocupare 
și utilizare POT și CUT să nu depășească valorile normate valabile pentru 
amplasarea și regimul parcelei respective, așa cum sunt ele stabilite prin 
prezentul R.L.U.  
Prin excepție de la aceste prevederi, sunt permise intervențiile asupra 
construcțiilor existente conform Art. 6, pct. 6.3, cu condiția ca indicatorii 
urbanistici ce se modifică să nu fie cei care depășesc deja valorile normate. 
De asemenea, sunt  
O parcelă neconstruibilă din cauza ocupării și utilizării actuale poate deveni 
construibilă prin comasarea cu o parcelă învecinată sau prin elaborarea și 
aprobarea unei documentații P.U.D. sau P.U.Z., în condițiile Art. 3 din 
prezentul R.L.U.  

7.3. Condiții de divizare și comasare a parcelelor 
a. În teritoriul ZP “Cetatea Alba Iulia” sunt posibile alipiri şi dezlipiri ale 

parcelelor sau ale unor părţi de parcelă, în condițiile Legii nr. 7/1996 și a 
Legii nr. 350/2001. 

b. Este obligatorie emiterea Certificatului de urbanism (conf. Legii nr. 
350/2001) şi întocmirea unei documentaţii de urbanism (conf. prezentului 
R.L.U.) pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, 
respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când 
operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele 
solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii sau de infrastructură, 
precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 
Certificatul de Urbanism eliberat pentru legalizarea actelor de partajare sau 
comasare a bunurilor imobile, în conformitate cu Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cuprinde elementele necesare pe 
fiecare suprafaţă distinctă de parcelă (adică pe suprafeţele existente 
înaintea comasării). 

c. În cazul în care o parcelă construibilă este divizată în 2 (două) parcele, 
ambele îndeplinind condițiile de construibilitate din prezentul R.L.U., nu este 
necesară solicitarea unui Certificat de urbanism elaborarea unei 
documentații de urbanism. Prevederile R.L.U. pentru parcela divizată se 
aplică în mod corespunzător parcelelor rezultate. 

d. O parcelă construibilă devine neconstruibilă în cazul desfășurării unor 
operațiuni de divizare, comasare sau modificare a caracteristicilor 
geometrice neconforme cu prevederile prezentului R.L.U. sau în cazul 
încălcării prevederilor pct. a 

e. Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost 
epuizată (prin utilizarea la maxim a POT sau a CUT) restul terenului rămâne 
neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 
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Art. 8. Amplasarea clădirilor față de aliniament 
a. Aliniamentul parcelei este linia de demarcaţie între parcelă şi domeniul 

public. La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie 
perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi. În sensul 
prezentului articol, nu este considerat aliniament linia de demarcație 
între parcelă și o un imobil aparținând domeniului public, însă destinat 
unei folosințe private (sau publice limitate): incinte ale unor instituții 
publice, unități militare etc. 

b. Alinierea clădirilor este linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele 
clădirilor spre domeniul public; poate coincide cu aliniamentul sau poate 
fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor R.L.U. În cazul retragerii 
obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, în spaţiul dintre aliniament şi 
alinierea clădirilor este permisă construirea  împrejmuirilor, acceselor şi 
a teraselor ridicate cu cel mult 0,50 m faţă de cota terenului. În măsura 
în care în Planșa 3.2 este identificată această necesitate, spațiile 
rămase între aliniere și aliniament trebuie amenajat peisager.  

c. Prevederile prezentului R.L.U. privitoare la alinieri se aplică doar 
imobilelor care satisfac condițiile Art. 7, pct. 7.2, lit. d.1. În cazul 
amplasării clădirilor pe mai multe rânduri în imobilele cu un singur 
aliniament, prevederile e se aplică doar primului rând de clădiri. În cazul 
amplasării clădirilor pe mai multe rânduri în imobilele cu un două 
aliniamente opuse, prevederile se aplică în mod corespunzător ambelor 
aliniamente. 

d. Prin prezentul R.L.U. distanța dintre aliniere și aliniament poate fi 
reglementată, după caz, în două feluri:  

1. Alinieri obligatorii 
2. Retrageri minime față de aliniament 

e. Alinierea obligatorie stradă impune clădirilor condiția ca faţada dinspre 
stradă să formeze un plan vertical a cărui proiecţie pe pământ trebuie 
să coincidă cu alinierea impusă pe o lungime totală de minimum 2/3 din 
lungimea limitei dinspre stradă a edificabilului parcelei. Este permisă 
retragerea de la aliniere a faţadei către interiorul parcelei, pe o lungime 
totală de maximum 1/3 din lungimea limitei dinspre stradă a 
edificabilului parcelei. Aplicarea acestei prevederi nu trebuie să aibă ca 
efect lăsarea de calcane vizibile din spațiul public ale clădirilor 
învecinate realizate din materiale durabile sau cu valoare culturală 
medie sau mare. 

f. Retragerea minimă față de aliniament impune clădirilor condiția ca 
fațada dinspre stradă să formeze un plan vertical a cărui proiecţie pe 
pământ să nu depășească linia imaginară paralelă cu aliniamentul 
parcelei, situată la o distanță de acesta egală cu retragerea minimă 
impusă. 

g. Alinierile obligatorii și retragerile minime față de aliniament pentru unele 
imobile sunt marcate ca atare în Planșa 3.2. Intervențiile asupra 
clădirilor existente cu valoare medie și mare, în sensul Art. 6 din 
prezentul R.L.U., implică menținerea obligatorie a alinierii existente. 
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h. Amplasarea de construcții noi în alte imobile decât cele menționate la 
punctul f, trebuie să respecte următoarele condiții referitoare la aliniere. 

1. În cazul amplasării în regim cuplat sau înșiruit, se va prelua 
alinierea clădirii / clădirilor cu care se realizează cuplarea. 

2. În cazul amplasării în regim izolat. Se va prelua alinierea 
caracteristică a străzii. În cazul în care nu poate fi 
identificată o aliniere caracteristică, se va prelua alinierea 
uneia dintre clădirile principale (viabile realizate din 
materiale durabile) de pe parcelele direct învecinate, la 
alegere. În cazul în care nu există astfel de construcții pe 
parcelele învecinate, clădirea se poate amplasa pe 
aliniament sau retras, dar nu cu mai mult de 5m. 

3. Amplasarea construcțiilor noi nu trebuie să aibă ca efect 
lăsarea de calcane vizibile din spațiul public ale clădirilor 
învecinate realizate din materiale durabile sau cu valoare 
culturală medie sau mare. 

i. Suplimentar față de condițiile de mai sus, amplasarea și conformarea 
clădirilor trebuie să respecte următoarele reguli: 

1. Balcoanele, consolele şi bovindourile nu pot depăşi cu mai 
mult de 0.90 m planul vertical al faţadei, amplasat conform 
prevederilor R.L.U., şi trebuie să aibă intradosul la cota 
minimă de 3,00 m faţă de cota terenului amenajat; 

2. Suprafaţa totală a părţilor ieşite din planul faţadei se 
măsoară pe fiecare etaj al clădirii şi este, pentru fiecare etaj 
în parte, de maximum 1/3 din suprafaţa totală a faţadei 
clădirii; 

3. Profilaturile faţadelor şi ancadramentele golurilor nu pot 
depăşi cu mai mult de 0.20 m planul vertical al faţadei; 
copertinele nu pot depăşi cu mai mult de 0.90 m planul 
vertical al faţadei; 

4. Porticele realizate la parter şi tuburile de ascensor se 
introduc în suprafaţa construită la sol și se iau în 
considerare în stabilirea alinierii clădirilor. 

5. În cazul clădirilor la care faţada dinspre stradă coincide cu 
aliniamentul parcelei se interzice construirea de tuburi de 
ascensor sau trepte care să reprezinte corpuri ieşite din 
planul faţadei şi care ocupă domeniul public. 

 

Art. 9. Amplasarea clădirilor față limitele laterale și posterioare 
ale parcelei 

a. Limitele laterale ale parcelei sunt liniile de demarcație între parcelă și 
alte imobile din domeniul privat (sau din domeniul public, dar cu 
folosință privată sau publică limitată, ex: incinte ale unor instituții 
publice, unități militar etc.) și care sunt adiacente aliniamentului sau 
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urmează o direcție perpendiculară (sau cvasi-perpendiculară) pe 
acesta. 

b. Limitele posterioare ale parcelei sunt liniile de demarcație între parcelă 
și alte imobile din domeniul privat (sau din domeniul public, dar cu 
folosință privată sau publică limitată, ex: incinte ale unor instituții 
publice, unități militare etc.) și care nu se intersectează cu acesta și 
urmează o direcție paralelă (sau cvasi-paralelă) cu acesta.  

c. Liniile de demarcație între parcelă și alte imobile din domeniul privat 
(sau din domeniul public, dar cu folosință privată sau publică limitată, 
ex: incinte ale unor instituții publice, unități militare etc.) care nu pot fi 
clar calificate conform lit. a și b se consideră limite posterioare. 

d. Dispunerea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei 
este linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele clădirilor principale 
spre parcelele învecinate; poate coincide cu aceste limite (retragere 
inexistentă / cuplare) sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform 
prevederilor R.L.U. În cazul retragerii clădirilor faţă de limitele laterale 
sau posterioare, în spaţiul dintre limită și clădire este permisă 
construirea  împrejmuirilor, acceselor, a teraselor ridicate cu cel mult 
0,50 m faţă de cota terenului sau a clădirilor secundare, în sensul pct. 
7.1, cu respectarea prevederilor prezentului R.L.U.  

e. Prin prezentul R.L.U. distanța dintre limitele laterale / posterioare ale 
parcelei și clădiri poate fi reglementată, după caz, în două feluri:  

1. Cuplare obligatorie la calcanul unei construcții învecinate / 
dispunere obligatorie pe limita de proprietate 

2. Retrageri minime  
f. Cuplarea obligatorie la calcanul unei construcții învecinate / dispunerea 

obligatorie pe limita de proprietate se face fie în cazurile explicit 
indicate în Planșa 3.2, fie dacă pe una sau mai multe dintre limitele de 
proprietate cu parcela vecină se găseşte calcanul unei construcţii 
viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural 
urbanistică mare sau medie. Se va evita realizarea de calcane noi 
vizibile din spațiul public. În Z.I.R. 3, lungimea maximă a calcanelor noi 
este limitată la 15m. Dispunerea unei clădiri pe limita laterală sau 
posterioară a unei parcele fără cuplarea la un calcan existent este 
permisă doar prin elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.D. În 
cazul din care din aplicarea prevederilor prezentului articol rezultă 
necesitatea realizării unei clădiri în regim înșiruit, iar lungimea 
aliniamentului parcelei depășește 12m, amplasarea clădirii față de 
limitele laterale ale parcelei se va reglementa prin P.U.D.  

g. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de la punctul f, clădirea se 
va dispune retras față de limita laterală și posterioară a parcelelor. 
Retragerile minime sunt fie cele explicit indicate în Planșa 3.2 prin 
figurarea edificabilului, fie se stabilesc în condițiile prezentului R.L.U. 
sau prin elaborarea sau aprobarea unei documentații P.U.D. 
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h. În condițiile prezentului R.L.U., retragerea minimă a clădirilor față de 
limitele laterale și posterioare ale parcelei se stabilește cu respectarea 
cumulată a următoarelor condiții: 
1. În Z.I.R. 1, clădirile noi se vor amplasa retras față de limitele 

laterale și posterioare ale parcelei cu nu mai puțin de 2m (pentru a 
nu se construi calcane vizibile depărtate faţă de limitele parcelei, în 
conformitate cu Art. 615 din Codul Civil), numai în cazurile în care 
între limita laterală a parcelei şi faţada laterală paralelă cu aceasta 
nu este necesară o trecere carosabilă. În cazul în care este 
necesară o trecere carosabilă, retragerea va fi de cel puțin 3m. 

2. În Z.I.R. 2 și Z.I.R. 3, clădirile principale noi și extinderile celor 
existente se vor amplasa retras față de limitele laterale și 
posterioare ale parcelei cu o distanță minimă egală cu ½ din 
înălțimea la cornișă a construcției, însă nu mai puțin de 3m (față de 
limitele laterale), respectiv 5m (față de limita posterioară). 

3. Se vor respecta distanţele minime faţă de limitele laterale şi 
posterioare ale parcelelor necesare intervenţiilor în caz de 
incendiu, în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U., după 
caz., precum și distanțele stabilite prin normativul P100/2004. Se 
vor respecta prevederile Codului Civil referitoare la servitutea de 
vedere (Art. 615). 

4. Acordul proprietarului imobilului vecin, exprimat în formă autentică, 
este necesar în următoarele cazuri: 

- pentru orice lucrări de construire (construcții secundare, 
terase etc.) executate la mai puțin de 60cm de limita de 
proprietate, conform Art. 612 din Codul Civil;  
- pentru orice lucrări executate asupra construcției existente 
pe limita de proprietate (consolidări calcan, subzidiri etc.); 
- pentru executarea împrejmuirilor pe limita de proprietate; 
- pentru executarea de goluri sau deschideri în zidul comun, 
cu respectarea prevederilor Codului Civil referitoare la 
servitutea de vedere; 
- pentru lucrările de săpătură care, conform normativelor 
specifice, pot afecta construcțiile de pe parcela vecină. 

Pentru realizarea de construcții pe alipite la limita de proprietate cu 
respectarea condițiilor din prezentul R.L.U. nu este necesar 
acordul vecinului. 

j. Suplimentar față de condițiile de mai sus, amplasarea și conformarea 
clădirilor trebuie să respecte următoarele reguli: 

1. Balcoanele, consolele şi bovindourile nu pot depăşi cu mai 
mult de 0.90m planul vertical al faţadei, amplasat conform 
prevederilor R.L.U., şi trebuie să aibă intradosul la cota 
minimă de 3m faţă de cota terenului amenajat; se vor 
respecta prevederile Codului Civil referitoare la servitutea 
de vedere (Art. 615).  
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2. Suprafaţa totală a părţilor ieşite din planul faţadei se 
măsoară pe fiecare etaj al clădirii şi este, pentru fiecare etaj 
în parte, de maximum 1/3 din suprafaţa totală a faţadei 
clădirii. 

3. Porţiunile din clădirile noi care se alipesc prin calcan la 
clădirile existente pe parcelele vecine trebuie să preia cât 
mai exact forma calcanului clădirii existente. În acest scop, 
în Certificatul de urbanism se poate înscrie dispoziţia ca 
D.T.A.C. pentru o clădire de pe o anumită parcelă să 
cuprindă şi releveul calcanelor clădirilor de pe parcelele 
vecine la care se alipeşte. 

4. Profilaturile faţadelor şi ancadramentele golurilor nu pot 
depăşi cu mai mult de 0.20m planul vertical al faţadei; 
copertinele nu pot depăşi cu mai mult de 0.90m planul 
vertical al faţadei. 

 

Art. 10. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași 
parcelă 

a. În conformitate cu prevederile prezentului R.L.U., pe parcelele aferente 
imobilelor cu destinația preponderentă de locuire se pot amplasa cel 
mult două clădiri principale distincte. Pe parcelele cu alte destinații 
numărul maxim de clădiri principale care se pot amplasa în conformitate 
cu prevederile R.L.U. nu se limitează. 

b. Pentru amplasarea a mai mult de două clădiri principale distincte pe 
parcelele aferente imobilelor cu destinația preponderentă de locuire se 
va elabora o documentație P.U.D. 

c. Sunt considerate clădiri distincte acele clădiri principale noi care nu 
reprezintă extinderi ale clădirilor existente (respectiv în condițiile în care 
sunt complet autonome funcțional față de clădirile existente). Extinderile 
clădirilor existente nu se supun prevederilor lit. a și b ale prezentului 
articol. 

d. În condițiile Art. 2 din prezentul R.L.U., amplasarea de construcții noi în 
imobilele clasate în L.M.I. sau în imobilele care conțin sau se 
învecinează cu construcții având valoare culturală mare sau medie se 
va face doar cu respectarea concluziilor avizate ale unui Studiu istoric 
de fundamentare.  

e. Clădirile principale distincte noi se pot amplasa alipit uneia sau mai 
multora dintre clădirile existente pe parcelă sau izolat față de acestea. 

f. Alipirea de o construcție existentă se va face doar cu respectarea 
concluziilor unei expertize tehnice și, după caz, ale Studiului istoric de 
fundamentare, fără degradarea valorii culturale a acesteia. 

g. Amplasarea în regim izolat față de clădirile principale existente pe 
parcelă presupune respectarea unei distanțe minime egală cu 2/3 din 
înălțimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele (în Z.I.R. 1), respectiv 
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egală cu înălțimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele (în Z.I.R. 2 și 
Z.I.R. 3), dar nu mai puțin de 5m. 

h. Distanța de mai sus se poate reduce la ½ din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele, dar nu mai puțin de 3m, dacă pe faţadele 
opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să 
lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente sau de 
locuit. 

i. În toate cazurile, amplasarea clădirilor pe aceeaşi parcelă trebuie să 
asigure distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu în 
conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U. conform avizului, după 
caz. De asemenea, distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi 
parcelă trebuie să asigure condiţiile de iluminare naturală, însorire, 
salubritate, securitate în caz de seism conform legislaţiei în vigoare. 
 

Art. 11. Înălțimea clădirilor 

11.1. Dispoziții generale 
a. Înălţimea clădirilor noi poate fi stabilită prin R.L.U. prin doi indicatori 

corelaţi care nu trebuie depăşiţi prin propuneri:  
1. Înălţimea propusă, exprimată prin numărul de niveluri 

supraterane permis;  
2. Înălţimea maximă la cornișă a clădirii, exprimată în metri. 
3. Corelarea celor doi indicatori de mai sus este următoarea: 
Înălţimea în număr de niveluri 

supraterane 
Înălţimea maximă  

la cornișă a clădirii (m) 
1 nivel suprateran 4,50 m 

2 niveluri supraterane 8,00 m 
Fiecare nivel suprateran 

suplimentar +3,50 m 

b. Pe oricare dintre parcelele cuprinse în teritoriul aferent P.U.Z. se pot 
autoriza direct construcţii cu o înălțime mai mică decât înălțimea 
maximă permisă prin R.L.U. Clădirile noi trebuie să respecte 
concomitent valorile celor doi indicatori maximali. Excepţiile sunt 
permise după cum urmează: 

1.  Realizarea unei clădiri noi cu un număr de niveluri supraterane 
mai mic decât cel permis; în acest caz, înălţimea clădirii noi 
trebuie să se înscrie în înălţimea maximă permisă pentru 
numărul de niveluri care se realizează. 

2.  Realizarea unei clădiri noi cu înălţimea totală mai mică decât 
înălţimea maximă permisă. 

c. Măsurarea înălţimii la cornișă se face pe muchia verticală a clădirii care 
are nivelul finit al terenului situat la cea mai joasă cotă. În cazul 
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construcţiilor mansardate, înălţimea se măsoară până la cota muchiei 
orizontale de frângere a pantei acoperişului. 

d. Înălţimile nivelurilor suplimentare permise de R.L.U. pentru anumite 
clădiri existente se includ în înălţimea totală a clădirii, după cum 
urmează: 

1.  Etajul suplimentar, cu înălţimea maximă de 3,50m; 
2.  Mansarda, cu înălţimea maximă de 3,00m, măsurată până 

la muchia orizontală de frângere a pantei acoperişului. 
e. Înălţimea minimă interioară a nivelului construit care are destinaţia de 

locuinţă trebuie să fie minimum 2,55m, conform cu Legea nr. 114/1996, 
Anexa 1. 

f.  Demisolul se consideră nivel suprateran al clădirii. Demisolul este 
nivelul construit 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. 

g. Mansarda se consideră nivel suprateran al clădirii. Mansarda este 
spaţiul funcţional amenajat total sau parțial în volumul acoperișului 
clădirii. 

h.  Supraetajarea este intervenția de adăugare a unuia sau mai multor 
niveluri unei clădiri existente, prin executarea unor planșee 
suplimentare. Supraetajarea poate fi totală sau parțială. 

i.  Mansardarea este intervenția de adăugare a unui singur nivel unei 
clădiri existente, fără executarea unui planșeu suplimentar (prin 
transformarea unui pod nelocuibil, cu sau fără modificarea geometriei 
acoperișului, sau prin realizarea unui acoperiș la o construcție acoperită 
în terasă). Mansardarea poate fi totală sau parțială.  

j.  Panta maximă a acoperișurilor clădirilor noi este de 45º. Prin excepţie, 
se pot admite acoperişuri cu un unghi mai mare de 45º în cazul în care 
clădirea în cauză se alipeşte unei clădiri cu valoare culturală mare sau 
medie de pe acelaşi imobil sau de pe un imobil vecin, unghiul 
acoperişului va putea fi realizat similar cu cel al acoperişului clădirii cu 
care se alipeşte, într-un mod care se va preciza prin Studiul istoric de 
fundamentare elaborat și avizat conform prevederilor prezentului R.L.U. 
Aceeași regulă se aplică și acoperișurilor rezultate din supraetajări.  

k. în cazul mansardărilor unor clădiri existente, unghiul dintre panta 
învelitorii şi planul orizontal va fi acela al acoperişului clădirii existente, 
dacă acesta permite – parţial sau total – realizarea de încăperi locuibile 
la nivelul podului. În caz contrar, învelitoarea etajului suplimentar va 
putea avea un unghi cuprins în intervalul 65º ÷75º între panta învelitorii 
şi un plan orizontal, cu condiția ruperii pantei și a scăderii unghiului 
acesteia sub 30º după atingerea unei înălțimi libere interioare de cel 
mult 2,80m. 

11.2. Reglementarea înălțimii maxime a clădirilor 
a. Pentru anumite imobile, în Planșa 3.2 sunt prevăzute explicit înălțimile 

maxime ale clădirilor care se pot realiza pe suprafețele edificabile 
determinate. Clădirile realizate pe aceste amplasamente trebuie ă 
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respecte întocmai parametrii din Planșa 3.2, fără posibilitatea de 
derogare.   

b. Pentru imobilele care nu se încadrează în condițiile de la lit. a, înălțimea 
maximă se va stabili în condițiile prezentului R.L.U., după cum 
urmează: 
În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2: 

1. Construcțiile noi nu vor depăși regimul de înălțime al 
construcțiilor existente și menținute pe parcelă și care au 
valoare culturală medie sau mare decât cu cel mult un nivel 
suprateran, în condițiile Studiului istoric de fundamentare 
elaborat și avizat conform prevederilor prezentului R.L.U. 

2. În cazul inexistenței unor astfel de clădiri pe parcelă, 
construcțiile noi nu vor depăși regimul de înălțime al 
construcțiilor existente pe parcelele învecinate și care au 
valoare culturală medie sau mare decât cu cel mult un nivel 
suprateran, în condițiile Studiului istoric de fundamentare 
elaborat și avizat conform prevederilor prezentului R.L.U. 

3. În cazul neîncadrării în prevederile punctelor 1 și 2, 
construcțiile noi nu vor depăși 3 niveluri supraterane (înălțime 
maximă 11,50m) în Z.I.R. 1, respectiv 2 niveluri supraterane 
(înălțime maximă 11,50m) în Z.I.R. 2. 

4. Cu condiția încadrării în prevederile punctelor anterioare și în 
condițiile Studiului istoric de fundamentare elaborat și avizat 
conform prevederilor prezentului R.L.U., este permisă 
mansardarea sau (alternativ) supraetajarea cu un nivel a 
construcțiilor existente cu valoare culturală mică sau medie, 
precum și a celor fără valoare culturală. 

5. În situaţia în care construcţia nouă este alipită unei construcţii 
cu valoare culturală medie sau mare, se va prelua înălţimea 
acestei clădiri pe o lungime a fațadei de cel puțin 3m. În acest 
caz, sunt admise derogări de cel mult 1m de la prevederile 
pct. 7.1, lit. a pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate. 
În nici un caz nu vor putea fi realizate construcții care dau 
naștere unor calcane noi, vizibile din spațiul public. 

În Z.I.R. 3: 
1. Înălțimea maximă a construcțiilor noi se limitează după cum 

urmează: 
- imobile cu destinația preponderentă de locuire (locuințe 
individuale): P+1 (2 niveluri supraterane / 8m) 
- imobile cu destinația de locuire colectivă: se menține situația 
exsitentă, sunt admise doar mansardări ale construcțiilor 
existente;  
- imobile cu funcțiuni mixte (locuire / servicii): P+2 (3 niveluri 
supraterane / 11,5m) 
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- imobile cu destinație administrativă și de servicii publice: 
P+2 (3 niveluri supraterane / 11,5m) 
- imobile cu alte destinații: se menține regimul maxim de 
înălțime actual din imobil. 

2. Înălțimile maxime stabilite mai sus vor putea fi depășite, 
pentru construcții noi, cu un singur nivel suprateran, în 
condițiile elaborării și avizării în acest sens a unui Studiu 
istoric de fundamentare, în condițiile Art. 2 din prezentul 
R.L.U. Această condiție se aplică și supraetajării clădilor 
existente. Mansardările clădirilor existente sunt scutite de 
obligativitatea elaborării Studiului istoric de fundamentare 
dacă se efectuează prin transformarea unui pod nelocuibil. 

3. În situaţia în care construcţia nouă este alipită unei construcţii 
cu valoare culturală medie sau mare, se va prelua înălţimea 
acestei clădiri pe o lungime a fațadei de cel puțin 3m. În acest 
caz, sunt admise derogări de cel mult 1m de la prevederile 
pct. 7.1, lit. a pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate. 
În nici un caz nu vor putea fi realizate construcții care dau 
naștere unor calcane noi, vizibile din spațiul public. 

4. Înălţimea maximă construcţiilor, măsurată în planul faţadei 
acestora, nu va depăşi distanţa dintre ele şi alinierea 
construcţiilor situate pe partea opusă a străzii. Derogarea de 
la această prevedere va putea fi acordată doar după 
elaborarea unui studiu de însorire care să demonstreze 
satisfacerea condițiilor de însorire din O.M.S. nr. 536/1997.  

 

Art. 12. Aspectul exterior al construcțiilor 

12.1. Dispoziții generale 
a. Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul şi 

reprezentativitatea funcţiunii, precum și prestigiul zonei. 
Neconformitatea cu prevederile prezentului articol poate conduce la 
respingerea de către Primăria mun. Alba Iulia a cereri de autorizare a 
lucrărilor de construcții. 

b. Pentru cazurile în care, conform prevederilor prezentului R.L.U., este 
necesară elaborarea unui Studiu istoric de fundamentare, acesta va 
detalia prevederile prezentului articol cu privire la aspectul exterior al 
construcțiilor, fără a putea deroga de la ele. 

c. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2, pentru verificarea conformității propunerii de 
arhitectură, Primăria mun. Alba Iulia va putea solicita, ca parte a 
D.T.A.C., suplimentar față de conținutul cadru normat în anexele Legii 
nr. 50/1991, următoarele tipuri de materiale suplimentare, după caz: 
desfășurări de fronturi construite, ilustrări tridimensionale, caracteristici 
tehnice ale materialelor folosite, precizarea culorilor utilizate prin coduri 
RAL sau echivalente acestora. 
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12.2. Reglementări specifice privind aspectul exterior al 
construcțiilor 

a. Faţadele clădirilor noi trebuie să aibă finisaje opace pe o suprafaţă de 
minimum 70% din suprafaţa fiecărei faţade (proporţia golurilor nu 
trebuie să depăşească 30% din suprafaţa fiecărei faţade).  

b. Se va evita folosirea materialelor nepotrivite zonei (pereţi cortină, 
placaje de faţadă din materiale plastice etc). 

c. Se interzice modificarea aspectului clădirilor existente prin tratarea 
diferită a finisajului parterului de cel al nivelurilor superioare. 

d. Se interzice folosirea azbocimentului şi a materialelor strălucitoare (ex. 
tablă zincată sau de aluminiu) pentru acoperirea clădirilor şi anexelor 

e. Pentru construcțiile noi, vor evita pastişele şi imitaţiile unor stiluri 
arhitecturale existente. 

f. Se interzice utilizarea de materiale de finisaj pentru fațade și învelitori 
care imită materiale naturale (lemn, piatră etc.). 

g. Pentru toate elementele exterioare ale clădirii, este interzisă folosirea 
culorilor saturate sau aflate în evidentă disonanţă cu caracterul zonei. 
În condițiile prezentului R.L.U., pentru tratarea suprafeţelor opace din 
faţade, se vor folosi exclusiv culori din gamele RAL 1000 și RAL 2000 
(sau echivalent). Folosirea oricărei alte culori va fi condiționată de 
elaborarea și aprobarea, în condițiile prezentului R.L.U., a unei 
documentații PUD însoțite de ilustrare de arhitectură, bazate pe un 
Studiu istoric de fundamentare. 

h. Faţadele clădirilor vor fi tratate în mod egal având în vedere atât 
imaginea construcţiei din spațiile publice. Pentru conformarea fațadelor 
și învelitorilor clădirilor din Z.I.R. 3 se va ține seama de vizibilitatea 
acestora de pe platoul Cetății și din zona fortificațiilor. 

i. În cazurile în care din spaţiul public sunt vizibile calcane existente de 
dimensiuni mari, Primăria mun. Alba Iulia poate solicita proprietarilor 
clădirilor cu calcane tratarea decorativă a acestora (ex. decoraţii 
aplicate, vegetaţie căţărătoare ş.a.) 

j. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2 se interzice montarea pe clădiri sau pe elemente 
ale fortificației a materialelor publicitare (mesh-uri, panouri etc.), cu 
excepția celor temporare aflate în strictă legătură cu funcționarea 
turistică a zonei protejate, montate la inițiativa administrației publice 
locale sau a reprezentanților cultelor religioase.  

k. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2 se interzice montarea pe clădiri în locuri vizibile din 
spațiul public a unităților exterioare de climatizare, a firmelor luminoase 
și a antenelor de recepție a semnalului TV.  

l. În Z.I.R. 3, se recomandă ca asigurarea coerenţei amplasării 
materialelor publicitare pe arterele principale să se facă pe baza unor 
studii suplimentare. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2 se recomandă ca firmele și 
orice alte materiale referitoare la activitățile publice care se desfășoară 
în clădire să se execute pe baza unui concept unitar (culori, dimensiuni, 
caracter de literă etc.), stabilit pe baza unor studii suplimentare. 
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m. În cazul faţadelor clădirilor care sunt amplasate pe aliniamentul parcelei 
sau care mărginesc spaţiul public, este obligatorie protecţia pietonilor 
împotriva intemperiilor, prin scurgerea apelor meteorice de pe 
acoperişuri, balcoane, logii în interiorul parcelei sau într-un sistem de 
evacuare la canalizarea publică, prin montarea opritoarelor de 
zăpadă/gheaţă la marginile acoperişurilor cu pante mai mari de 20% și 
prin evitarea scurgerii în stradă a condensului aparatelor de climatizare. 

n. În cazul clădirilor ce adăpostesc locuințe colective, operațiunile de 
mansardare, termoizolare sau de închidere cu structuri fixe a 
balcoanelor sau logiilor se vor realiza concomitent și similar pentru 
întregul corp de clădire.  

a. Pentru clădirile cu valoare medie sau mare situate în Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2, 
în cazul extinderilor, mansardărilor sau supraetajărilor, părțile de clădire 
adăugate trebuie să fie realizate într-o expresie stilistică şi cu materiale 
de finisaj care să asigure compatibilitatea cu părțile păstrate păstrate 
ale clădirii, diferențiindu-se, în același timp, intervenția nouă de clădirea 
existentă. 

o. Intervențiile asupra construcțiilor monument istoric și a celor asimilate 
acestora potrivit P.U.Z. (propuse spre clasare sau cu valoare culturală 
mare) vor respecta bunele practici și doctrina de intervenție specifica 
reglementate prin documente naționale și internaționale, în special prin 
Carta de la Veneția (1964). Se recomandă: 

1. Păstrarea aspectului, stilului, materialelor componente şi 
culorilor în cazul faţadelor şi al tâmplăriilor.  

2. Păstrarea formei acoperişului şi folosirea materialelor de 
învelitoare originare sau tradiţionale 

3. Păstrarea amenajărilor exterioare – suprafeţele plantate, 
elementele de agrement (bazine, terase, statui), aleile şi 
pavajele, împrejmuirile. 

Aceste recomandări vor fi detaliate prin Studiul istoric de fundamentare 
care va preceda intervenția, elaborat și avizat în condițiile Art. 2 din 
R.L.U. 
 

Art. 13 Circulații și accese, staționarea autovehiculelor 

13.1. Circulații și accese 
a. Accesele pietonal şi carosabil pe suprafaţa fiecărei parcele sunt 

permise din domeniul public adiacent parcelei. În cazul în care o 
parcelă are mai multe aliniamente, pe laturi paralele sau concurente, 
prin Certificatul de urbanism se vor stabili aliniamentele prin care se 
face accesul din spaţiul public pe parcela respectivă. 

b. Este obligatorie asigurarea a cel puţin unui acces carosabil pentru 
fiecare parcelă. De regulă, acest acces se va realiza direct din drumul 
public şi va avea o lăţime minimă de 3,0m.  
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c. În cazul imposibilității constituirii unui acces carosabil direct din drumul 
public, acesta se poate face prin intermediul unei servituți de trecere 
legal constituite prin traversarea altei parcele, conform Art. 617 din 
Codul Civil. Lăţimea minimă a terenului pe care se constituie dreptul de 
trecere  este 3,00 m  în cazul în care trecerea are traseul rectiliniu; în 
cazul în care trecerea are un traseu frânt, lăţimea terenului pe care se 
constituie dreptul de trecere se calculează în aşa fel încât să fie posibilă 
circulaţia vehiculelor. Aceeași conformare geometrică se aplică și 
cordonului de acces definit conform Art. 7, pct. 7.2 din prezentul R.L.U., 
precum și acceselor realizate prin ganguri.  

d. În toate situaţiile, caracteristicile acestor accese trebuie să permită 
intervenţia vehiculelor de stingere a incendiilor (în conformitate cu 
prevederile Regulamentului general de urbanism și Normativului de 
siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99) și vehiculelor 
utilitare. 

e. Pentru amenajarea acceselor carosabile se va solicita avizul 
administratorului drumului. 

f. În cazul clădirilor noi care au garaje amenajate la demisol sau subsol, 
accesul în rampă la garaje trebuie construit în întregime în interiorul 
parcelei. 

g. În cazul clădirilor înşiruite, este obligatorie asigurarea unui acces 
carosabil și pietonal (prin gang sau circulaţie publică) în zona din spate 
a parcelei. 

h. Gangurile de trecere prin construcţiile noi vor avea, după caz, 
următoarele dimensiuni libere minime: 

1. Gang exclusiv pietonal – lăţime 2m; înălţime 2,5m; 
2. Gang ocazional carosabil – lăţime 3m; înălţimea trebuie să 
permită trecerea vehiculelor (3,5m înălțime dacă este necesar 
accesul autospecialelor în caz de incendiu, conform legislației în 
vigoare). 

În cazul în care este necesară limitarea accesului într-un gang, prin 
porţi sau uşi, deschiderea lor se va face în totalitate în interiorul 
parcelei, fără a obtura prin deschidere spaţiul public. 

i. Dacă există activităţi de lucru cu publicul, accesele pietonale pe parcelă 
şi în clădirile respective vor fi conformate astfel încât să permită 
circulaţia persoanelor cu dificultăţi de deplasare, conform normelor în 
vigoare. Acolo unde este posibil, se recomandă realizarea unei 
accesibilităţi pietonale cât mai mari a parcelei, prin crearea pasajelor şi 
deschiderea curţilor cu funcţiuni atractive pentru pietoni.  

j. Curţile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m2 şi închise pe 
toate laturile de construcţii, situate la nivelul terenului sau al circulaţiilor 
carosabile adiacente, ori la o diferenţă de nivel mai mică de 0,50 m faţă 
de aceste circulaţii, se prevăd obligatoriu cu accese carosabile pentru 
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu; accesele au 
dimensiunile de minimum 3,00 m lăţime şi 3,50 m înălţime. Pentru 
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curţile interioare menţionate, situate la diferenţe de nivel mai mari de 
0,50 m (fără acces carosabil), se asigură numai acces pentru 
personalul de intervenţie (treceri  pietonale), cu lăţimea de minim 1,50 
m şi înălţimea de 1,90 m. 

13.2. Staționarea autovehiculelor 
a. Autorizarea executării construcţiilor noi care, prin destinaţie, necesită spaţii 

de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în 
afara domeniului public, conform prevederilor din prezentul R.L.U.  

b. Sunt exceptate de la această obligație lucrările de intervenție la construcții 
existente, numai dacă ele nu au ca efect creșterea suprafeței desfășurate a 
acestora.  

c. Sunt, de asemenea, exceptate de la această obligație, în condițiile stabilite 
la lit. e, construcțiile cu altă destinație decât locuirea situate în Z.I.R. 1 și 
Z.I.R. 2, precum și acele situații în care asigurarea locurilor de parcare nu 
se poate face decât prin afectarea unor clădiri cu valoare culturală medie 
sau mare. 

d. Sunt complet exceptate de la obligația de asigura locurile de parcare pentru 
vizitatori / invitați / clienți construcțiile aferente activităților cu caracter public 
din Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2. 

e. În situațiile de la lit. c, autorizația de construire poate fi acordată în 
următoarele condiții: 

1. Pentru clădiri executate în imobile aparținând domeniului public: 
asigurarea numărului corespunzător de locuri de parcare (prin 
rezervare exclusivă) într-un alt imobil aparținând domeniului 
public, situat la o distanță de cel mult 200m; 

2. Pentru construcții executate în imobile aparținând domeniului 
privat: concesionarea sau închirierea, pe o durată minimă de 10 
ani, a numărului corespunzător de locuri de parcare într-un alt 
imobil aparținând domeniului public sau privat, situat la o distanță 
de cel mult 200m; 

f. Numărul de locuri de parcare minim obligatoriu de asigurat în condițiile de 
mai sus este diferit în funcție de destinația a imobilului, după cum urmează: 

1. Pentru apartamente în locuințe individuale / colective: 1 loc de 
parcare / locuinţă (apartament) sub 100mp suprafaţa utila, 2 locuri de 
parcare / locuinţă (apartament) peste 100mp suprafaţa utilă; 

2. Pentru clădiri administrative / de servicii publice sau profesionale: 
1 loc de parcare / 10 salariați + 10% pentru vizitatori; 

3. Pentru spații de cazare: conform legislației specifice de 
clasificare a structurilor turistice de primire; 

4. Pentru spații comerciale sau de alimentație publică: 1 loc de 
parcare / 15 salariați + 1 loc de parcare / 50mp suprafață 
aferentă funcțiunii principale pentru clienți; 
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5. Pentru construcții de cult, cultură, sport și agrement: 1 loc de 
parcare / 5 salariați + 20% pentru vizitatori; 

6. Pentru construcții de învățământ și ocrotirea sănătății, cultură: 1 
loc de parcare / 10 salariați + 20% pentru vizitatori. 

  

Art. 14 Echiparea edilitară 
a. Autorizarea executării construcţiilor noi este permisă doar dacă există 

posibilitatea racordării acestora la reţelele de apă, canalizare, gaze naturale 
şi energie electrică şi numai în cazul în care capacitatea acestora permite 
racordarea de noi consumatori, cu respectarea prevederilor din avizele 
specifice.  

b. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate 
în zone de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie 
electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare şi a altor 
lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în 
vigoare (zone de protecţie, distanţe de siguranţă etc. conform Anexei 5 a 
prezentului R.L.U.) 

c. Lucrările de proiectare și executare a rețelelor publice de apă, canalizare, 
gaze naturale, telecomunicații şi energie electrică se suportă de către 
deținătorul sau administratorul rețelei respective, după caz. Lucrările de 
construcții pentru realizarea / extinderea rețelelor edilitare se execută, de 
regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / 
modernizare / reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele 
anuale sau multianuale ale autorităților administrației publice. Lucrările de 
branşare şi de racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime 
de beneficiar.   

d. Pe domeniul public, lucrările de construcţii pentru realizarea / înlocuirea / 
extinderea reţelelor edilitare se vor executa în varianta de amplasare 
subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. Pe traseele 
rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de 
identificare pentru reperarea poziției acestora în caz de necesitate.  

e. Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor 
tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, 
termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru 
semnalizare rutieră. Montarea acestor echipamente tehnice se execută în 
varianta de amplasare subterană, sau după caz, în incinte sau nişe ale 
construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. În mod excepţional, este 
admisă amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente reţelei 
de distribuţie a energiei electrice, fără afectarea circulaţiei publice, cu 
respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice 
standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană a acestora 
este imposibilă sau nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, cf. 
prevederilor din Legea nr. 123/2012. 

f. Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi 
de distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de 
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faţadă ale imobilelor. Reţelele aeriene existente de telecomunicaţii vor fi 
reamplasate subteran. 

g. Este interzisă direcționarea artificială a apelor meteorice pe parcelele 
vecine sau pe suprafața domeniul public.  

h. Este interzisă dirijarea apelor meteorice de pe domeniul privat către 
canalizarea publică. Fac excepție clădirile amplasate pe aliniament, unde 
scurgerea apelor pluviale se va face prin racordarea burlanelor pe sub 
trotuare la canalizarea publică. În măsura posibilului, se recomandă 
dirijarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile mineralizate de 
pe domeniul public către zonele plantate și nu către canalizarea publică.  

i. Procesul de colectare a deşeurilor va avea în vedere evacuarea deşeurilor 
menajere din zonele de locuit, servicii publice şi activităţi economice, 
precum și de pe domeniul public, corespunzător normelor şi legislaţiei în 
vigoare.  

j. Igiena stradală și colectarea deșeurilor de pe domeniul public se vor 
asigura prin contract cu un operator de salubritate și prin amplasarea de 
coşuri de gunoi proiectate în cadrul unui proiect de mobilier urban pentru 
întreaga zonă. Se interzice amplasarea toaletelor ecologice şi a 
containerelor pentru deşeuri pe spaţiul verde. 

k. Colectarea deșeurilor de pe domeniul privat se va asigura de către 
proprietari. Se recomandă colectarea selectivă. Este interzisă depozitarea 
pe domeniul public a deșeurilor menajere sau rezultate din alte activități. 
Autorizarea lucrărilor de construcții se face după asigurarea contractuală a 
posibilității evacuării rapide a deșeurilor rezultate din aceste activități. 

 

Art. 15 Amenajabilul parcelei, spații libere și spații plantate 
a. Amenajabilul parcelei este suprafaţa din parcelă cuprinsă între limitele 

acesteia şi clădirea principală sau clădirile principale; în această suprafaţă 
se pot construi: clădiri secundare care adăpostesc funcţiuni auxiliare 
activităţilor permise (conform Art. 7, pct. 7.1), alei, platforme, instalaţii 
supraterane şi subterane, jocuri de copii, spaţii plantate, bazine, terase, 
scări exterioare, împrejmuiri ş.a. 

b. Clădirile secundare care sunt lucrări de construcţii cu caracter provizoriu se 
autorizează conform Legii nr. 50/1991. Partea supraterană a acestor clădiri 
va avea înălţimea maximă de 2.50 m (măsurată la partea cea mai înaltă a 
acoperişului). 

c. Este interzisă amplasarea construcțiilor provizorii pe aliniamentul parcelei, 
în spațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor principale, precum și alipite 
clădirilor cu valoare culturală mare. Se recomandă amplasarea și 
conformarea clădirilor secundare astfel încât acestea să nu fie vizibile din 
spațiul public. 

d. Spațiile libere de pe parcelă sunt acele suprafețe pe care nu există clădiri 
principale sau secundare. Spațiile libere pot fi plantate sau mineralizate. 

e. În sensul prezentului R.L.U., sunt considerate spații plantate acele 
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suprafețe de pământ vegetal natural pe a căror verticală nu se găsesc 
amplasate construcții subterane  (subsoluri, canale betonate, construcții 
subterane cunoscute, inclusiv patrimoniu arheologic etc.). Nu sunt 
considerate spații plantate jardinierele și suprafețele pavate sau dalate, 
indiferent de natura pavajului sau dalajului (inclusiv dale înierbate). 

f. Procentul de spații plantate este indicele care măsoară raportul dintre 
suprafața spațiilor plantate și suprafața terenului, după formula (Sp/St) x 
100, unde Sp este suprafața spațiilor plantate și St este suprafața totală a 
terenului. 

g. Autorizarea lucrărilor de construire se poate face numai în condițiile 
asigurării pe suprafața parcelei a unui indice PSP de cel puțin 15% (în 
Z.I.R.1), respectiv 20% (în Z.I.R. 2 și Z.I.R. 3). Acest procent poate fi 
diminuat cu 5 puncte procentuale (la 10%, respectiv 15%) prin elaborarea și 
aprobarea unei documentații P.U.D. care să demonstreze imposibilitatea 
satisfacerea condiției inițiale din motive ce țin de condițiile specifice ale 
imobilului. 

h. Sunt exonerate de la asigurarea PSP conform condițiilor de mai sus 
intervențiile asupra clădirilor existente care nu modifică suprafața construită 
a acestora. 

i. Conformarea spațiilor plantate noi va ţine seama de exigenţele de siguranţă 
ale construcţiilor de pe parcela în cauză şi de pe parcelele învecinate, de 
necesităţile de iluminare ale acestora, precum și de prevederile Codului 
Civil. 

j. Este interzisă diminuarea spațiilor plantate amenajate din imobilele 
aparținând domeniului public al mun. Alba Iulia. Este interzisă schimbarea 
destinaţiei terenurilor încadrate în categoria spaţiilor verzi publice. Este 
obligatorie conservarea și restaurarea spațiilor plantate cu grad de protecție 
mare și mediu, indiferent de regimul de proprietate. Întreţinerea şi 
amenajarea spaţiilor verzi publice este în sarcina deţinătorului sau 
administratorului fiecărui teren în parte, conform destinaţiei acestora. 

k. În Z.I.R. 1 este interzisă desființarea arborilor de talie mare (cu înălțimea 
mai mare de 5m), cu excepția cazului în care această acțiune este 
necesară pentru siguranța publică. În întreg teritoriul ZP “Cetatea Alba 
Iulia”, desființarea arborilor este condiționată de plantarea în același imobil a 
altor arbori (de aceeași specie sau de o specie cu potențial de creștere 
similar sau mai mare arborilor desființați), într-un raport de 2 arbori noi / 
arbore desființat (pe domeniul privat), respectiv 4 arbori noi / arbore 
desființat (pe domeniul public). În parcările publice se va planta cel puțin un 
arbore la 4 locuri de parcare. 

l. În spațiile identificate ca atare în Planșa 3.2 este obligatorie amenajarea 
peisageră a grădinilor private vizibile din zona fortificată. 
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Art. 16 Împrejmuiri 
a. Fiecare parcelă construibilă sau construită trebuie să aibă împrejmuiri 

pe toate limitele care nu sunt ocupate cu faţade sau calcane; 
împrejmuirile reprezintă lucrări de construcţii care se autorizează 
conform Legii nr. 50/1991. 

b. Sunt exceptate de la obligația realizării împrejmuirii următoarele 
categorii de limite de imobile: 

1. Limitele către domeniul public ale imobilelor adăpostind 
sedii ale instituțiilor publice cu acces public nelimitat.  

2. Limitele către domeniul public ale imobilelor adăpostind 
spații plantate publice și amenajări turistice și sportive. 

3. Limitele către domeniul public ale imobilelor adăpostind 
funcțiuni de cult și culturale. 

4. Limitele dintre imobile având același proprietar. 
5. Imobilele adăpostind locuințe colective. 

c. Împrejmuirile se realizează după cum urmează: 
1. Împrejmuirea către domeniul public se construieşte în 

întregime pe suprafaţa parcelei şi are înălţimea maximă de 
2,0m (din care maximum 0,6m soclu opac, iar diferenţa 
până la 2,0m împrejmuire transparentă); deschiderea 
porţilor de acces pe parcelă se face în mod obligatoriu spre 
interiorul parcelei; prevederile referitoare la transparență se 
aplică în mod corespunzător și porților de acces. 

2. Împrejmuirile spre parcelele vecine se amplasează în 
conformitate cu Art. 660-666 Cod Civil şi au înălţimea, în 
care este inclusă şi coama zidului, de maximum de 2,0m. 

d.  Intervențiile asupra împrejmuirilor imobilelor care conțin clădiri cu 
valoare culturală mare (construire / modificare / desființare) se 
realizează în conformitate cu prevederile Studiului istoric de 
fundamentare elaborat și avizat conform prevederilor Art. 2 din R.L.U. 
cu grad mare sau mediu de protecţie se restaurează sau se refac în 
conformitate cu proiectele autorizate. 

e.  La realizarea sau modificarea împrejmuirilor și porților de acces se 
interzice folosirea sârmei ghimpate, a suprafețelor din policarbonat și 
PVC, precum și a materialelor care imită materiale naturale (lemn, piatră 
etc.). 

f.  Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta 
prevederile Codului Civil cu privire la prezumţia de coproprietate asupra 
despărţiturilor comune și la executarea de goluri în zidul comun. 
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Art. 17 Organizarea și utilizarea spațiilor publice 
a. În sensul prezentului R.L.U., constituie spații publice acele suprafețe 

neocupate de clădiri, aparținând domeniului public al statului, al jud. Alba 
sau al mun. Alba Iulia și care, prin destinația lor sau prin natura activităților 
care au loc acolo, beneficiază de acces public nelimitat. 

b. Proprietarii sau administratorii spațiilor publice sunt responsabili de 
funcționarea în bune condiții și de calitatea estetică a acestora. Primăria 
mun. Alba Iulia este responsabilă pentru crearea condițiilor optime pentru 
punerea în valoare a tuturor spațiilor publice din ZP “Cetatea Alba Iulia”, 
indiferent de proprietar.  

c. În acest scop, suplimentar față de obligațiile impuse prin celelalte articole 
ale prezentului R.L.U., proprietarii sau administratorii imobilelor care includ 
spații publice sau, după caz, Primăria mun. Alba Iulia, vor lua următoarele 
categorii de măsuri (materializarea în teritoriu a unora dintre aceste măsuri 
este indicată în Planșa 3.2): 

17.1. Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 
a. Se vor reabilita și pune în valoare, conform concluziilor Studiilor istorice de 

fundamentare, fațadele vizibile din spațiile publice și spațiile interioare 
valoroase ale clădirilor clasate în L.M.I., propuse spre clasare și ale clădirilor 
cu valoare culturală mare. În acest sens, Primăria mun. Alba Iulia se va 
putea implica financiar și operațional, în limitele legii. 

b. Se va pune în valoare patrimoniul arheologic cunoscut și cercetat, prin una 
sau mai multe dintre următoarele categorii de măsuri: 

1. Indicarea sau semnalarea poziției și configurației vestigiilor 
subterane, precum și descrierea acestora în locuri vizibile 
publicului 

2. Marcarea în pavajele sau în amenajările plantate ale spațiilor 
publice a urmelor unor clădiri istorice dispărute sau a vestigiilor 
subterane 

3. Lăsarea la vedere a unor vestigii subterane sau a unor etape 
ascunse de evoluție ale unor construcții și amenajări, în condițiile 
protejării acestora de efectele intemperiilor și ale acțiunii altor 
factori potențiali de degradare 

4. Amenajarea vizitării unor vestigii subterane, eventual asociată 
altor activități cu caracter public 

În sensul punerii în practică a măsurilor de mai sus, este interzisă realizarea 
unor construcții cu caracter permanent a căror înălțime să depășească cu 
mai mult de 50cm cota terenului amenajat sau care să constituie pastișe ale 
unor stiluri arhitecturale istorice. 

c. Se vor conserva și restaura amenajările publice și spațiile plantate 
valoroase aflate în domeniul public. 



 

 

 

 
49 

17.2. Organizarea circulației 
a. Se vor respecta profilele transversale ale arterelor de circulație, așa cum 

sunt ele propuse în Planșa 5.1 din P.U.Z.  
b. Accesul auto și parcarea autovehiculelor în Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2 se vor face în 

mod controlat, conform unui regulament special elaborat de Primăria mun. 
Alba Iulia.  

c. Amenajarea circulațiilor pietonale și auto publice sau semi-publice, precum 
și a spațiilor de parcare din incintele ce urmează a fi amenajate și 
transformat în spații publice se vor face conform prevederilor directoare din 
Planșele 3.2 și 5.1 din P.U.Z. Acolo unde această necesitate în acest sens 
este identificată în Planșa 4.1, se va aplica procedura exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică. 

d. Noile circulații auto, ciclabile și pietonale se vor organiza pe baza unor studii 
tehnico-economice specifice, urmând liniile directoare din P.U.Z. 

e. În Z.I.R. 2 și Z.I.R. 3, se vor asigura accese pietonale și carosabile între 
suprafețele situate la aceeași cotă sau la cote diferite în conformitate cu 
prevederile P.U.Z.  

f. Circulațiile pietonale vor fi amenajate în așa fel încât să permită accesul 
persoanelor cu dizabilități în conformitate cu prevederile P.U.Z. și ale 
legislației și cadrului normativ specific. 

g. Primăria mun. Alba Iulia va lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea 
accesului vehiculelor de intervenție către toate amplasamentele unde acest 
lucru este necesar, conform legislației în vigoare. 

h. Primăria mun. Alba Iulia va organiza cadrul regulamentar specific pentru 
desfășurarea activităţilor de curăţare – stropire a spaţiului stradal, a 
aprovizionării cu marfă a magazinelor şi a strângerii deşeurilor 
menajere de la imobilele din zonă, precum și pentru circulația de 
agrement cu alte categorii de vehicule (ex. cele cu tracțiune animală) și 
pentru organizarea marșurilor, manifestațiilor și procesiunilor. 

17.3. Activitățile din spațiul public 
a. În spaţiile publice este permisă organizarea manifestărilor ocazionale 

(târguri, pieţe volante, vânzări speciale, spectacole stradale, ceremonii 
militare şi religioase, festivităţi oficiale, concerte în aer liber, spectacole 
cu efecte pirotehnice ş.a.) între orele 6.00 – 22.00.  

b. Manifestările temporare cu caracter sezonier (ex. patinoare în aer liber) 
pot avea loc numai în condițiile în care permit readucerea spațiului la 
starea inițială după încetarea activității. 

c. Este interzisă utilizarea permanentă a spaţiului public pentru alimentaţie 
publică și pentru organizarea manifestărilor de la pct. a între orele 
22.00 – 6.00. 

d. Este interzisă organizarea și desfășurarea oricărei activități care 
generează poluare sonoră pe o rază de 100m în jurul construcțiilor de 
cult în timpul desfășurării serviciului religios. 
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e. Toate construcțiile și amenajările aferente activităților ocazionale sau 
sezoniere din spațiul public (chioșcuri, tonete, standuri, toalete publice, 
gradene, tribune, scene etc.) trebuie să fie proiectate și realizate 
conform prevederilor unui regulament specific, elaborat de Primăria 
mun. Alba Iulia. 

f. Primăria mun. Alba Iulia trebuie să asigure, în amplasamente stabilite 
prin regulamentul menționat, posibilitatea furnizării energiei electrice 
pentru desfășurarea în bune condiții a activităților permise. 

17.4. Iluminatul general și decorativ 
a. Primăria mun. Alba Iulia va asigura iluminatul stradal în condițiile normative 

specifice pe întreg teritoriul zonei. În acest sens, se vor utiliza numai corpuri 
de iluminat cu lumină albă. 

b. Primăria mun. Alba Iulia va elabora un studiu pentru iluminatul decorativ al 
monumentelor de for public, al elementelor fortificației și al clădirilor 
valoroase și va asigura punerea în practică a concluziilor acestuia. 

c. Este interzisă desfășurarea în regim permanent, în teritoriul ZP “Cetatea 
Alba Iulia”, a activităților ce presupun utilizarea nocturnă a fasciculelor de 
lumină. 

d. Se interzice orice amenajare luminoasă ocazională sau sezonieră (ex. 
lumini de Crăciun) amplasată pe construcții de cult sau pe construcții 
clasate în L.M.I.  

17.5. Monumentele de for public 
a. În sensul prezentului R.L.U., monumentele de for public sunt lucrări de 

artă plastică, artă monumentală, construcţii sau amenajări cu caracter 
decorativ, comemorativ sau de semnal, amplasate în spaţii publice. 

b. În condițiile prezentului R.L.U., noi monumente de for public pot fi 
amplasate numai pe pozițiile identificate în acest sens în Planșa 3.2. 

c. Este interzisă amplasarea monumentelor de for public, cu excepția celor 
prevăzute la lit. b, până la elaborarea unui studiu special în acest sens, 
avizat de Ministerul Culturii (atât în Comisia Națională a Monumentelor 
Istorice, cât și în Comisia Națională a Monumentelor de For Public), care să 
identifice pozițiile posibile ale unor noi monumente de for public și tematica 
acestora. 

d. Este recomandabil ca studiul elaborat conform prevederilor de la lit. c să 
identifice și acele monumente de for public existente actualmente și care 
trebuie desființate. 

e. Amplasarea și configurarea tuturor monumentelor de for public noi (atât 
conform lit. b, cât și conform lit. c) se va face doar prin concurs de soluții 
public și deschis. 
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17.6. Amenajări peisagistice, pavaje și dalaje 
a. Toate amenajările spațiilor publice și toate intervențiile asupra spațiilor 

publice existente care presupun lucrări de construire vor fi realizate pe bază 
de proiect și se vor supune avizării și autorizării, conform prevederilor 
prezentului R.L.U. și ale Legii nr. 50/1991. 

b. În amenajarea de noi spații publice sau în realizarea de plantații noi, se va 
ține cont de vizibilitatea clădirilor valoroase, precum și de axele 
compoziționale indicate în P.U.Z. 

c. În realizarea plantațiilor noi, este interzisă folosirea speciilor de arbori 
exotice sau alohtone. 

d. Este interzisă dispunerea de arbori în recipiente transportabile. Toți arborii 
vor fi plantați în pământul natural. În Z.I.R. 1, este recomandată amenajarea 
de zone de umbră în spațiile publice de mari dimensiuni. 

e. Este interzisă diminuarea spațiilor plantate amenajate din imobilele 
aparținând domeniului public al mun. Alba Iulia. Este interzisă schimbarea 
destinaţiei terenurilor încadrate în categoria spaţiilor verzi publice. Este 
obligatorie conservarea și restaurarea spațiilor plantate cu grad de protecție 
mare și mediu, indiferent de regimul de proprietate. Întreţinerea şi 
amenajarea spaţiilor verzi publice este în sarcina deţinătorului sau 
administratorului fiecărui teren în parte, conform destinaţiei acestora. 

f. Toate elementele de mobilier urban din spațiul public (bănci, coșuri de 
gunoi, stâlpi de iluminat etc.) trebuie să fie proiectate și realizate 
conform prevederilor unui regulament specific, elaborat de Primăria 
mun. Alba Iulia. 

g. Pavajele și dalajele vor fi realizate în măsură cât mai mare din materiale 
naturale. Amenajările pavate și dalate vor asigura evacuarea rapidă și 
în bune condiții a apelor meteorice. Se vor utiliza materiale cu 
proprietăți antiderapante. 

h. Este recomandată folosirea pavajelor și dalajelor (diferențe de 
materiale, culoare, nivel) pentru indicarea și marcarea traseelor turistice 
și a urmelor și amenajărilor construcțiilor dispărute, în conformitate cu 
prevederile pct. 17.1. 

17.7. Amenajări turistice și signaletică urbană 
a. Amenajările turistice și lucrările de signaletică urbană se vor autoriza în 

măsura în care se încadrează în categoria lucrărilor ce  se supun acestui 
proces conform Legii nr. 50/1991.  

b. Se vor amenaja puncte de informare turistică în amplasamentele indicate în 
Planșa 3.2. 

c. Este recomandată instalarea pe străzi şi pe clădiri a unor plăci cu 
inscripţii speciale: denumirile istorice succesive ale străzilor, explicaţii 
istorice, activităţile istorice din imobil; numele personalităţilor care au 
locuit în imobile; numele arhitecţilor proiectanţi ai clădirilor ş.a. Modelul 
acestor elemente se va stabili prin reglementări speciale. 
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d. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2 se interzice montarea pe clădiri sau pe elemente 
ale fortificației a materialelor publicitare (mesh-uri, panouri etc.), cu 
excepția celor temporare aflate în strictă legătură cu funcționarea 
turistică a zonei protejate, montate la inițiativa administrației publice 
locale sau a reprezentanților cultelor religioase.  

e. În Z.I.R. 3, se recomandă ca asigurarea coerenţei amplasării 
materialelor publicitare pe arterele principale să se facă pe baza unor 
studii suplimentare. În Z.I.R. 1 și Z.I.R. 2 se recomandă ca firmele și 
orice alte materiale referitoare la activitățile publice care se desfășoară 
în clădire să se execute pe baza unui concept unitar (culori, dimensiuni, 
caracter de literă etc.), stabilit pe baza unor studii suplimentare. 

17.8. Măsuri administrative, studii și documentații  
a. Pentru punerea în practică a obiectivelor P.U.Z., Primăria mun. Alba Iulia 

poate elabora următoarele tipuri de studii, reglementări și documentații: 
1. Master plan de mobilitate locală + Regulament privind 

accesul auto, circulația carosabilă și staționarea în Cetatea 
Alba Iulia 

2. Regulament pentru desfășurarea activităţilor de curăţare – 
stropire a spaţiului stradal, a aprovizionării cu marfă a 
magazinelor şi a strângerii deşeurilor menajere de la 
imobilele din Cetatea Alba Iulia 

3. Regulament pentru desfășurarea activităților ocazionale sau 
sezoniere în spațiul public din Cetatea Alba Iulia și pentru 
proiectarea, executarea și exploatarea dotărilor asociate 
acestor activități 

4. Regulament pentru proiectarea, realizarea și amplasarea 
materialelor publicitare și promoționale, precum și a firmelor 
și  elementelor de informare și identitate comercială în 
imobilele cuprinse în ZP „Cetatea Alba Iulia” 

5. Ghid de bune practici privind intervențiile asupra construcțiilor 
și amenajărilor din ZP „Cetatea Alba Iulia”, destinat 
proprietarilor și administratorilor de imobile 

6. Studiu pentru iluminatul decorativ al monumentelor de for 
public, al elementelor fortificației și al construcțiilor valoroase 
din Cetatea Alba Iulia 

7. Studiu privind amplasarea, tematica și configurația 
monumentelor de for public în Cetatea Alba Iulia 

8. Studiu privind amplasarea și configurația elementelor de 
mobilier urban, de signaletică și informare turistică în Cetatea 
Alba Iulia 

9. Documentații de clasare pentru clădirile propuse spre 
înscriere în L.M.I. prin prezentul P.U.Z., conform Planșei 3.2. 
și Anexei 4 la R.L.U. (în colaborare cu D.C.P.N. – J.AB.) 
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10. Obligația de folosință pentru toate imobilele clasate în L.M.I. 
din ZP „Cetatea Alba Iulia” (în colaborare cu D.C.P.N. – 
J.AB.) 

b. Reglementările elaborate de Primăria mun. Alba Iulia care au fost 
aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local pot impune restricţii altor 
persoane, în limitele legii. 

c. Toate materialele enumerate la lit. a vor avea caracter public, cu 
excepția celor de la pct. 9 și 10. 

d. Sunt interzise orice fel de lucrări (pe domeniul public sau privat) care să 
modifice intervențiile implementate prin Programul Operațional Regional 
(POR 2007-2013), în perimetrele identificate în Planșa 2.1, în termen 
de 5 ani de la recepția acestora. 
 

II.3. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului 

Art. 18 Procentul de ocupare a terenului (POT) 

18.1 Dispoziții generale 
a. Procentul de ocupare a terenului (POT) este raportul dintre 

suprafaţa construită a clădirilor principale (amprenta la sol a clădirii 
sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) 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. 

b. Calculul suprafeţelor construite ale unei construcţii se face în 
conformitate cu STAS nr. 4908-85 (Construcţii. Arii şi Volume). 

c. Dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o 
clădire care nu este destinată demolării, POT se calculează 
adăugându-se suprafaţa construite a clădirilor principale existente 
pe cele ale construcţiilor noi. 

d. Dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată 
dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în 
raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa 
planşeelor existente la cele ale noii construcţii. Pentru parcelele a 
căror capacitate de ocupare a terenului a fost epuizată (prin 
utilizarea la maxim a POT) restul terenului rămâne neconstruibil 
chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 

e. Pe parcelele pe care sunt propuse clădiri noi sau extinderi ale celor 
existente, pot rezulta în urma intervențiilor propuse valori totale ale 
POT în imobil mai mici sau egale cele prevăzute în prezentul R.L.U. 
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f.   Prin excepție, pot fi autorizate, chiar și în situația în care valoarea 
rezultată a POT depășește valorile reglementate în prezentul 
R.L.U., intervenții asupra construcțiilor existente care nu au ca 
rezultat creșterea suprafeței construite.  

g. În situația în care, în conformitate cu concluziile Studiului istoric e 
fundamentare elaborat și avizat conform Art. 2 din R.L.U., se 
desființează clădiri cu valoare culturală medie, POT rezultat prin 
orice intervenții ulterioare în imobil nu va putea depăși valoarea 
existentă anterior desființării clădirii în cauză. 

h. Orice derogări de la valorile POT reglementate prin prezentul R.L.U. 
se pot acorda numai prin elaborarea și aprobarea unei documentații 
de urbanism PUD sau PUZ, în condițiile Art. 3. 

18.2 Valori maxime reglementate ale POT 
a. În condițiile respectării tuturor celorlalte prevederi ale prezentului 

R.L.U. privitoare la construibilitatea parcelelor, tipurile de intervenții 
admise, regimul de construire, amplasarea clădirilor pe parcelă, 
amenajabilul parcelei, spațiile plantate, precum și a precizărilor de 
la pct. 18.1, valorile indicatorului POT calculate, în conformitate cu 
prevederile R.L.U., prin însumarea suprafețelor construite ale 
tuturor clădirilor principale din imobil nu pot depăși valorile din 
tabelul de mai jos, în funcție de destinația imobilului și de zona 
istorică de referință în care acesta se găsește. 

b. În cazul imobilelor cu destinație mixtă, se va lua în considerare 
valoarea POT aferentă destinației preponderente propuse. În cazul 
destinațiilor mixte care includ spații plantate sau spații amenajate 
turistic, se va lua în considerare POT aferent tipului respectiv de 
spațiu plantat, respectiv spațiului amenajat turistic, conform 
tabelului de mai jos. 
 
Destinația imobilelor  Z.I.R. 

1 
Z.I.R. 

2 
Z.I.R. 

3 
Locuire individuală (destinație 
preponderentă) 55% 45% 45% 

Locuire colectivă n.c. n.c. s.e. 
Administrații și servicii publice s.e. n.c. 50% 
Servicii de interes general și turistic, 
comerț, cazare, alimentație publică, 
servicii profesionale 

65% s.e. 55% 

Funcțiuni de cult s.e. 30% n.c. 
Funcțiuni culturale s.e. / 

c.d.a. c.d.a. s.e. 

Învățământ 50% n.c. 40% 
Ocrotirea sănătății n.c. n.c. 50% 
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Destinația imobilelor  Z.I.R. 
1 

Z.I.R. 
2 

Z.I.R. 
3 

Spații plantate publice amenajate: 
parcuri, scuaruri, piațete, plantații de 
aliniament etc. 

10% 15% 10% 

Spații plantate publice amenajate 
turistic – parc cultural-istoric 20% n.c. n.c. 

Spații verzi amenajate peisager, cu 
acces public limitat n.c. 0% n.c. 

Spații amenajate pentru sport și 
agrement c.d.a. 20% n.c. 

Spații amenajate turistic, aferente 
fortificației n.c. 15% n.c. 

s.e. – se păstrează situația existentă; c.d.a. – conform documentațiilor 
de urbanism aprobate anterior prezentului PUZ; n.c. – nu este cazul 

 

Art. 19 Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) 

19.1 Dispoziții generale 
a. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este 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 și demisolurilor 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 neamenajate, aleile de 
acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de 
protecţie. Demisolurile clădirilor existente nu se iau în considerare în 
calculul CUT.  

b. Calculul suprafeţelor construite ale unei construcţii se face în conformitate 
cu STAS nr. 4908-85 (Construcţii. Arii şi Volume). 

c. Dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire 
care nu este destinată demolării, CUT se calculează adăugându-se 
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi. 

d. Dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-
un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu 
ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente 
la cele ale noii construcţii. Pentru parcelele a căror capacitate de utilizate 
a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la maxim a CUT) restul terenului 
rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia sau a divizării 
parcelelor. 

e. Pe parcelele pe care sunt propuse clădiri noi sau extinderi ale celor 
existente, pot rezulta în urma intervențiilor propuse valori totale ale CUT 
în imobil mai mici sau egale cele prevăzute în prezentul R.L.U. 
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f.   Prin excepție, pot fi autorizate, chiar și în situația în care valoarea 
rezultată a CUT depășește valorile reglementate în prezentul R.L.U., 
intervenții asupra construcțiilor existente care nu au ca rezultat creșterea 
suprafeței desfășurate.  

g. În cazurile în care prin prezentul R.L.U. este permisă supraetajarea sau 
mansardarea unor clădiri, calculul valorii CUT se face după cum 
urmează: 

1. În cazul supraetajării, prin adăugarea la suprafaţa desfăşurată a 
clădirii a suprafeţei etajului suplimentar; 

2. În cazul mansardării, prin adăugarea la suprafaţa desfăşurată a 
clădirii a suprafeţei mansardei, dar nu mai mult de 80% din 
suprafaţa construită nivelului imediat inferior al clădirii pe care se 
execută mansarda (chiar dacă mansarda ocupă întreaga 
suprafață a nivelului imediat inferior). În situația în care 
mansarda se execută prin reamenajarea unui pod nelocuibil 
existent, suprafața rezultată prin mansardare nu se include în 
calculul CUT. 

h. În situația în care, în conformitate cu concluziile Studiului istoric e 
fundamentare elaborat și avizat conform Art. 2 din R.L.U., se desființează 
clădiri cu valoare culturală medie, CUT rezultat prin orice intervenții 
ulterioare în imobil nu va putea depăși valoarea existentă anterior 
desființării clădirii în cauză. 

i. Orice derogări de la valorile CUT reglementate prin prezentul R.L.U. se 
pot acorda numai prin elaborarea și aprobarea unei documentații de 
urbanism PUZ, în condițiile Art. 3. În urma derogării valoarea indicatorului 
CUT nu poate depăși cu mai mult 20% (o singură dată) valoarea 
reglementată prin prezentul R.L.U. În nicio situație, valoarea reglementată 
a CUT nu poate depăși 4,0. 

19.2 Valori maxime reglementate ale CUT 
a. În condițiile respectării tuturor celorlalte prevederi ale prezentului R.L.U. 

privitoare la construibilitatea parcelelor, tipurile de intervenții admise, 
regimul de construire, amplasarea clădirilor pe parcelă, înălțimea 
clădirilor, amenajabilul parcelei, spațiile plantate, precum și a precizărilor 
de la pct. 18.1, valorile indicatorului CUT calculate, în conformitate cu 
prevederile R.L.U., prin însumarea suprafețelor desfășurate ale tuturor 
clădirilor principale din imobil nu pot depăși valorile din tabelul de mai jos, 
în funcție de destinația imobilului și de zona istorică de referință în care 
acesta se găsește. Valorile din tabel nu includ suprafețele demisolurilor, 
în cazul intervențiilor asupra clădirilor existente. 

b. În cazul imobilelor cu destinație mixtă, se va lua în considerare valoarea 
CUT aferentă destinației preponderente propuse. În cazul destinațiilor 
mixte care includ spații plantate sau spații amenajate turistic, se va lua în 
considerare CUT aferent tipului respectiv de spațiu plantat, respectiv 
spațiului amenajat turistic, conform tabelului de mai jos. 
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Destinația imobilelor  Z.I.R. 
1 

Z.I.R. 
2 

Z.I.R. 
3 

Locuire individuală (destinație 
preponderentă) 1,5 (*) 0,9 (*) 0,9 (*) 

Locuire colectivă n.c. n.c. s.e. (*) 
Administrații și servicii publice s.e. n.c. 1,0 (*) 
Servicii de interes general și turistic, 
comerț, cazare, alimentație publică, 
servicii profesionale 

1,8 (*) s.e. 1,1 (*) 

Funcțiuni de cult s.e. 0,3 n.c. 
Funcțiuni culturale s.e. / 

c.d.a. c.d.a. s.e. (*) 

Învățământ 1,2 (*) n.c. 1,0 (*) 
Ocrotirea sănătății n.c. n.c. 1,2 (*) 
Spații plantate publice amenajate: 
parcuri, scuaruri, piațete, plantații de 
aliniament etc. 

0,1 0,15 0,1 

Spații plantate publice amenajate 
turistic – parc cultural-istoric 0,25 n.c. n.c. 

Spații verzi amenajate peisager, cu 
acces public limitat n.c. 0 n.c. 

Spații amenajate pentru sport și 
agrement c.d.a. 0,2 n.c. 

Spații amenajate turistic, aferente 
fortificației n.c. 0,15 n.c. 

s.e. – se păstrează situația existentă; c.d.a. – conform documentațiilor de 
urbanism aprobate anterior prezentului PUZ; n.c. – nu este cazul 
(*) În cazul mansardării construcțiilor existente prin construirea de volume 
noi, CUT maxim admis se majorează cu valoarea corespunzătoare unei 
suprafețe de 80% din suprafața ultimului nivel al clădirii. În situația în care 
mansarda se execută prin reamenajarea unui pod nelocuibil existent, 
suprafața rezultată prin mansardare nu se include în calculul CUT. 
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