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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 – Parcul Național Vânători Neamț 

I.3. Zone funcţionale 

 

IS   – Zonă pentru instituţii şi servicii 
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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 

IS. d) Funcţiunile complementare admise ale zonei 

 Accese pietonale şi carosabile 

 Recreere 

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 publ ice 

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

existente. 

 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. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
 

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


