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I. Delimitare şi zonificare U.T.R. 

I.1. Denumirea U.T.R. 

 

U.T.R. 24 Cetatea Neamțului 
 

I.2. Limite U.T.R. 

 
V – Parcul Național Vânători Neamț 
N – Parcul Național Vânători Neamț 
E – Parcul Național Vânători Neamț 
S – U.T.R. 3 Sub Cetate 
 

I.3. Zone funcţionale 

 

IS   – Zonă pentru instituţii şi servicii 
C    – Zonă căi comunicaţii (străzi) 
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II. Zonificare funcţională 

II.1. IS - ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE Şl SERVICII 

IS. a) Definirea zonei 

 Zona  ocupată de instituţiile publice şi serviciile de interes general aferent acestora. 

IS. b) Funcţiunea dominantă a zonei 

 Instituţii publice şi servicii de interes general.  

IS. c) Tipurile de subzone funcţionale  

 turism 

 prestări servicii 

IS. d) Funcţiunile complementare admise ale zonei 

 Spaţii verzi amenajate 

 Accese pietonale şi carosabile 

 Recreere 

 Agrement 

IS. e) Utilizările permise 

 Instituţiile publice, serviciile şi funcţiunile complementare acestora.  

IS. f) Utilizări permise cu condiţii 

 Se pot asocia construcţii şi amenajări care aparţin unor subzone diferite, dar care 

nu se jenează reciproc (ex: construcţii de cultură în zona verde,  idem amenajări 

sportive, etc.). 

IS. g) Interdicţii temporare 

 Pe terenurile neocupate, până la întocmirea unui plan de lotizare (relotizare), P.U.Z. 

IS. h) Interdicţiile permanente: 

 Se interzice orice activitate care poate constitui perturbare a confortului de locuire 

permanentă şi sezonieră sau poate constitui un pericol pentru siguranţa şi sănătatea 

locuitorilor. 

 Se interzice amplasarea construcţiilor în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără 

acordul administratorului de reţele. 

 Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie: 

                 Străzi secundare – 14 m, adică 7 m din ax de o parte şi de alta a drumului. 

 pentru construcţiile şi amenajările care nu sunt compatibile cu funcţia zonei.  

 în subzonele cu locuinţe amplasate pe terenuri cu riscuri naturale previzibile - 

zone cu alunecări de teren, care vor f i delimitate prin hotărârea 

consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice 

locale nu se vor mai autoriza construcţii noi, ci numai reparaţii la construcţii 

existente. 
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 La instalaţiile aferente lucrărilor edilitare se vor stabili prin proiecte zonele sanitare 

de protecţie şi care se vor împrejmui. Se interzice depozitarea materialelor de 

construcţie în zona aferentă drumurilor publice. 

IS. k) Accese carosabile şi pietonale 

 Orice obiectiv din această categorie va fi prevăzut cu acces auto şi pietonal . 

IS. l) Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 

 Autorizarea construcţiei obiectivelor este permisă dacă există posibilitatea  
racordării la reţelele tehnico-edilitare existente. 

 Platforma pentru gunoi va fi amplasată în aşa mod încât să permită evacuarea rapidă şi 
fără să producă disconfort vecinilor având posibilitatea ca gunoiul să fie colectat în 
pubele pe sortimente reciclabile. 

IS. m) Realizarea de reţele tehnico-edilitare 

 Construcţia de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 

contractelor întocmite cu consiliile locale.  

IS. p) Procentul de ocupare al terenului 

 POT-ul maxim va fi de max. 30%.                    

IS. q) Coeficientul de utilizare al terenului 

CUT-coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafeţele 

adunate ale tuturor nivelelor (suprafaţa desfăşurată) şi suprafaţa terenului considerat. În 

funcţie de înălţimea clădirilor ce se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului-CUT, 

poate fi: 

IS. r) Pentru zonele fără riscuri naturale previzibile: 

                 ~   0,9 mp adc/mp teren, pentru P+2E+M. 

    0,6 mp adc/mp teren pentru P+1E+M (adc=aria construită desfăşurată a 

clădirii, formată din suma suprafeţelor tuturor nivelelor).  

 0,3 mp adc/mp teren pentru P+M. 

 

II. 2. C - ZONA PENTRU CĂI  DE COMUNICAŢIE 

C. a) Tipurile de subzone funcţionale 

 căi rutiere propuse pe trasee noi; 

 căi rutiere. 

C. b) Funcţiunea dominantă a zonei 

 Căi de comunicaţie şi construcţii aferente existente. 

C. c) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

 Servicii compatibile funcţiei de bază a zonei. 
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 Reţele tehnico-edilitare. 

C. d) Utilizările permise 

 Parcaje publice şi spaţii de staţionare; platforme/alveole carosabile pentru transportul 

în comun. 

 Trotuare, refugii şi treceri pentru pietoni; zone verzi, mediane, laterale şi fâşii verzi 

intermediare. 

 Întreaga reţea de străzi din intravilan aparţinând domeniului public. 

 Lucrări de modernizare, de reparaţii şi de întreţinere a reţelei de străzi existente: 

lărgirea, alinierea, pietruirea şi asfaltarea lor. 

 Realizarea lucrărilor tehnico - edilitare aferente drumului. 

 Realizarea de perdele de protecţie spre zona de locuit. 

 Staţiile service amplasate la străzile principale sau pe un traseu de traversare vor avea 

asigurată toată suprafaţa de lucru în incintă proprie. 

C. e) Utilizări interzise 

 Nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază circulaţia şi nu asigură 

protecţia zonei de interes local. 

 Se interzice depozitarea deşeurilor şi a gunoiului menajer în zona drumului. 

 Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţii de protecţie faţă de 

infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore şi reţele de transport a 

energiei şi gazelor. 

 Se interzice orice construcţie în zonele marcate ca fiind sub interdicţie temporară de 

construire, în cazurile: 

- Trasee viitoare pentru căi de comunicaţie. 

- Amenajări intersecţii, până la precizarea soluţiilor definitive şi 

ridicarea interdicţiei temporare de construire. 

 Se interzice orice construcţie în zonele marcate ca fiind sub interdicţie definitivă de 

construire. 

 Se interzice lucrul şi parcarea pe carosabil. 

 Se interzice perturbarea traficului de către accesul la staţiile de alimentare cu 

carburanţi auto.  

C. f) Accese carosabile şi pietonale 

 Caracteristicile accesului auto trebuie să corespundă importanţei şi destinaţiei 
imobilului sau ansamblului servit şi să permită satisfacerea regulilor minime de 
securitate (protecţie contra incendiilor, protecţie civilă, ambulanţă).  

 În cazul în care se cere acces de incendiu pentru partea din spate a unei incinte 
înălţimea minimă pe calea de acces va fi de 3,5 m. 

 Locuinţele pot, în mod excepţional, să nu dispună decât de acces pietonal, sub 
rezerva posibilităţii utilizării ca acces auto ocazional pentru caz de urgenţă.  

 Orice drum public sau privat trebuie să aibă caracteristici adaptate pentru accesul 
materialelor de intervenţie contra incendiilor. 

 Pe străzile principale din orașul Târgu Neamț se vor amenaja piste de biciclişti. 
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 Trotuarele adiacente carosabiluluvor avea  lăţimi corespunzătoare categoriei de stradă 
şi fluxului de pietoni. 

C. h) Amplasarea lucrărilor edilitare în raport cu drumurile 

 Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părţii carosabile a 
drumului sau în galerii vizitabile. 

 La amplasarea instalaţiilor în sistem izolat sau combinat se va avea în vedere 
următoarea ordine de preferinţă: sub spaţii verzi, sub insule de dirijare a circulaţiei, 
sub trotuare, sub partea carosabilă (numai în cazuri excepţionale) . 

 Amplasarea reţelelor subterane se face, de regulă, în afara părţii carosabile a străzilor  
 Dacă nu este posibilă din punct de vedere tehnic amplasarea reţelelor în afara părţii 

carosabile, reţelele se vor amplasa şi în partea carosabilă respectând următoarea 
ordine de prioritate: canalizare ape pluviale, canalizare ape menajere, alimentare cu 
apă, gaze naturale, telecomunicaţii, alte reţele. 

 Reţelele subterane electrice şi de comunicaţii amplasate pe trasee paralele de lungime 
mare, se recomandă să se pozeze separat, de o parte şi de alta a străzii.  

 Reţelele de telecomunicaţii se recomandă să se pozeze în zona cuprinsă între frontul 
de aliniere a construcţiilor şi partea carosabilă a străzii. 

 Conductele reţelelor de distribuţie se montează îngropat, montajul aerian fiind admis în 
cazuri justificate tehnic şi economic. 

 Traversările instalaţiilor subterane prin conducte pentru lichide se execută la 
adâncimea minimă de 1,5 m sub cota axului drumului, şi la minim 0,8 m sub cota părţii 
de jos a şanţului. 

 Distanţele de la marginea părţii carosabile până la trunchiurile de arbori şi arbuşti 
trebuie să fie de minim 1,00 m. 

 Se va asigura la colţul străzilor şi corespunzător zonelor marcate pentru traversare 
pietonală racordarea trotuarelor la carosabil pentru a corespunde cerinţelor 
persoanelor cu handicap, cărucioarelor pentru copii. 

C. i) Amplasarea faţă de drumurile publice 

Distanţele care se vor respecta între diferite tipuri de parcaje si clădiri vor ţine 
seama de "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME ÎN 
LOCALITĂŢI URBANE " - Indicativ P 132-93 şi vor fi următoarele: 

 Parcaje pe carosabil sau pe trotuar - front cu comerţ, întreprinder i productive, 

servicii – 5 m; 

 

 

 

 

Întocmit, 
 

   Geograf,                                                                          Șef proiect, 
           Costinel Idriceanu                                                        Arh. Eugen Alexandru Micșa 
 
 


