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VOLUMUL  I 
 
 
1. INTRODUCERE 

 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

         
 
 

Denumirea lucrării:                                PLAN URBANISTIC ZONAL 

 

PUZ – STABILIRE ZONE FUNCȚIONALE – SUBZONA LOCUINȚE FAMILIALE – INTRODUCERE TEREN ÎN 

INTRAVILAN 

Amplasament:             TURDA, Str. IAZURILOR, F.N., Jud. CLUJ 

Beneficiar:                  VOVEA ANDREEA IOANA 

Turda, str. Dr. I. Rațiu, nr. 18 – 22, et. 3, ap. 16,  jud. Cluj 

 

Proiectantul general:   S.C.  IAR CONCEPT STUDIO  S.R.L., Turda,  Str. Intrarea Armatei, nr. 7, jud. Cluj    

Data elaborării :  DECEMBRIE, 2017 

 
1.2. Obiectul  PUZ 

Solicitări ale temei program: tema program propune  zonificarea funcționala a terenului studiat 

propunându-se următoarea subzonă  principală: 

 Subzona locuințe individuale 

 Introducerea terenului aferent în intravilanul municipiului TURDA 

 

1.3. Surse documentare 

- Documentaţie pentru Certificat de Urbanism 

- PUG municipiul Turda 

- Documentaţie topografică. 

 
 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1. Evoluţia zonei 

Zona Turda Nouă prezinta o continuă dezvoltare în ultimii ani atât pe plan rezidențial  cât și pe  

plan economic. 

Zona studiată face parte din teritoriul administrativ al municipiului Turda, fiind situată in partea  



 

de nord  a acestuia. Din punct de vedere socio- economic municipiul Turda este situat la aproximativ  30 

km de municipiul Cluj Napoca. 

 

2.2. Încadrarea în localitate 

 Amplasamentul studiat se află parțial în intravilanul municipiului Turda ( prima parcelă de pe str. 

Iazurilor), iar cea mai mare parte în extravilanul municipiului Turda, în partea nordică la limita 

intravilanului. 

Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii: parțial în intravilan,  la limita intravilanului. 

 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

Date privind zonarea seismică. Pe harta zonării seismice a teritoriului României perimetrul studiat 
se încadrează arealelor cu risc seismic foarte scăzut. Conform codului de proiectare seismică P 100-
1/2013 pentru zona studiată valoarea de vârf a accelerației pentru evenimente seismice având IMR 
(intervalul mediu de recurență)=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani, are valoarea ag=0,10g 
iar perioada de control (colț) Tc a spectrelor de raspuns este Tc=0,7s. 

  

Adâncimea de îngheț și date climatice generale. Adâncimea maximă de îngheţ pentru această 

zonă este de -0,80-0,90 m. Zona studiată se situează la interfața dintre sistemul climatic al Munţilor 

Apuseni și cel al Câmpiei Transilvaniei. Configuraţia aparte a văilor permite apariţia fenomenului de 

föhnizare, fapt ce duce la o topire timpurie a stratului de zăpadă în special din zonele periferice, 

depresionare sau a celor aflate de-a lungul cursurilor de apă. Văile mai largi, facilitează procesul de 

întârziere a instalării iernii în zone din profunzimea Munţilor Apuseni, stratul de zăpadă acoperind în 

primă fază doar culmile înalte. Regimul precipitaţilor reflectă dominanţa circulaţiei atmosferice vestice 

(atlantice), perpendiculară pe axa de orientare a Apusenilor (nord-sud). Temperatura medie anuală este 

dată de izoterma de +8,6 grade Celsius. Condiţiile de adăpostire oferite de rama montană a Trascăului, 

precum şi procesele foehnice explică reducerea precipitaţiilor atmosferice (sub 600 mm anual). 



 

 

Date geologice generale. Roca subiacentă pe versanţi aparține Buglovianului și este reprezentată 

de gresii și marne nisipoase (planșa 2). Sarmaţianul în partea sa bazală este constituit din sedimente 

cenuşii, uneori gălbui, marno-argiloase, cu intercalaţii de nisipuri şi tufuri vulcanice (Formaţiunea de 

Iris).  

Toate formaţiunile ce apar pe amplasament şi au fost interceptate în foraj aparţin cuaternarului. 

Depunerile cuaternare noi (Holocen) acoperă sedimentele mai vechi  prin depozite deluvio-coluviale, cu 

textură în general grea şi sunt formate din argile și argile nisipoase cu intercalații foarte subțiri de nisip. 

 

Cadrul geomorfologic, hidrografic și hidrogeologic, climatic. Perimetrul studiat este situat pe 

partea dreaptă a pârâului Valea Caldă în cartierul Turda Nouă și aparține zonei mediane a interfluviului 

dintre Valea Racilor și Valea Caldă.  

Formele de relief din cadrul complexelor interfluviale au luat nastere prin eroziune selectivã. Se 

întâlnesc suprafeţe structurale, braie şi martori stucturali, cornişe reziduale si microdepresiuni de 

eroziune, localizate la obârşiile pâraielor torenţiale.  

Nivelul hidrostatic în zonă oscilează în funcţie de frecvenţa şi densitatea precipitaţiilor. Drenajul 

extern este în general moderat solul menţinându-se umed o perioadă scurtă de timp.  Apele izvoarelor 

din zona versanţilor de deal sunt în general sălcii conținând săruri de calciu (sulfaţi şi carbonaţi) în doze 

mici pînă la moderate. Izvoarele de la baza versanţilor conţin doze mari de NaCl şi doze mai reduse de 

sulfaţi. 

 

Istoricul amplasamentului. Amplasamentul are o înclinare de la SV la NE cu o pantă medie de 

cca. 7,5 – 10 %.  

 

Încadrarea obiectivului in „zone de risc„ (cutremur, alunecări de teren, inundații) care formează 

„Planul de amenajare a teritoriului național – sectiunea V – zone de risc. 



 

În conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/22.10.2001 - privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a: Zone de risc natural.  

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane şi materiale pe o 

perioada de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru Municipiul Turda se 

încadrează în zona cu: 

- risc redus de producere a unor cutremure de pământ de mare intensitate; 

- risc de inundaţii datorat revarsării apelor unui râu; 

- risc de alunecări primare sau reactivate – redus la mediu. 

                                                                      

 

Pentru zona amplasamentului studiat considerăm risc redus de producere a unor cutremure, risc 

inexitent de producere de inundații și risc moderat de alunecări primare/reactivări . 

Vegetaţia este caracteristică terenurilor agricole . 

 

 



 

2.4. Circulaţia 

Accesul in zona studiata se poate realiza pe strada Iazurilor ( din str. Clujului ) situate la sud-vest  

de amplasament, cat si pe drumul de exploatare existent  situat  la nord-est de amplasament. 

Terenul studiat este amplasat cu latura scurta paralela la strada Iazurilor, accesul la zona studiata  

se realizeaza de pe aceasta cat si de pe drumul de exploatare existent la nord- est. Traficul din zonă este 

redus, fiind frecventat de utilaje agricole si riverani. 

Drumurile nu sunt modernizate, starea lor este corespunzătoare unui trafic cu viteza maximă de  

40 km/h.    

 
2.5. Ocuparea terenurilor 

Caracteristica funcţiunilor ce ocupă zona studiată este de ‘’ teren arabil ’’ în cea mai mare parte  

cat si fonduri construite. 

În zonă nu sunt servicii . 

 
2.6.  Echiparea edilitară 

       Stadiul echipării edilitare a zonei  este caracteristic zonelor urbane , cu reţele de transport 

energie electrică, apa ( fara canalizare), gaz. 

 
2.7.  Probleme de mediu 

 În stadiul actual relaţia cadru natural – cadru construit este corespunzătoare unei bune 

desfăşurări a activităţilor rezidentiale, agricole, zootehnice şi gospodăreşti, neexistând probleme de 

mediu în zonă. 

 
2.8.  Opţiuni ale populaţiei 

Atât populaţia din zonă cât şi administraţia publică locală încurajează politica de dezvoltare în 

concordanţă cu standardele Uniunii Europene. 

 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare 

 

În urma analizei sectorului rezindetial, se impune reglementarea zonelor situate la limita 

intravilanului. 

Se propune extinderea intravilanului in zona studiata ( 5000 mp) in scopul construirii de locuinte 

unifamiliale sau collective si funcțiuni complementare locuirii, fara a se afecta functiunea de baza a zonei 

( zona locuinte si functiuni complementare). 

 

 Subzona locuinte individuale    

 

Subzona este amplasata in zona nord - estică a străzii Iazurilor. 

Va cuprinde : 6 parcele cu locuinte unifamiliale si/sau colective. 



 

Zona va deservi activitati de locuire.  

Subzona va fi introdusa in intravilan si  POT , CUT si regim de inaltime maxim se vor stabili prin 

prezentul  PUZ. 

Se propune realizarea a sase locuinte familiale, cate una pe fiecare parcele si de asemenea 

introducerea terenului studiat in intravilanul localitatii. 

Regimul de inaltime propus va fi S+P+2E. 

Se vor amenaja  alei de acces pietonale, alei carosabile, o parcare de minim 1 loc in incinta 

fiecarei parcele. 

Se vor inierba taluzurile, se va planta vegetatie joasa si medie pentru creerea unui ambient cat 

mai placut. 

Toate constructiile propuse in viitorul apropiat vor fi realizate din materiale de calitate superioara 

si vor respecta distantele minime cerute conform legislatiei in vigoare fata de limitele de proprietate cat 

si fata de constructiile invecinate. 

  

3.2. Valorificarea cadrului natural 

Terenul din zona  studiată este amplasat pe latura nord – estica a  str. Iazurilor, condiţiile de 

fundare fiind bune, iar una din parcele este situata perpendicular pe strada Iazurilor.  

Nu se va deteriora cadrul natural , interventia fiind specifica zonelor rezidentiale. 

 
3.3. Modernizarea circulaţiei 

 
Circulatia din zona nu va fi afectata deoarece fluxul suplimentar creat prin construirea celor sase 

locuinte nu va afecta semnificativ traficul redus din zona. 
Accesul se va realiza de pe drumul de servitute pentru toate cele șase locuințe. 
Drumul de exploatare situat la nord - est de parcele deserveste activitatile agricole. 
Căile de acces şi de legătură dintre construcţiile propuse, în incintă, vor fi pietruite si pavate . 

 
3.4. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

 
Principalele funcţiuni propuse ale zonei vor fi :  
 
Subzona locuinte individuale = 2838 mp 
S teren parcela = 473 mp 
L      -subzona locuinte individuale    =  2838 mp 
T      -subzona de circulaţie publică   = 2162 mp 

 

 
 
 
 
 
 



 

BILANŢ TERITORIAL 

Propus  

 

Zone funcţionale mp  % 

Subzona locuinte 
individuale 

  

Zona studiată PUZ 5000,00 100 

Locuinte individuale            
– S+P+2E 

588  11,76 

Alei semicarosabile in incinta 156,00 3,12 

Parcare in incinta 252,18 5,04 

Zone verzi in incinta 1841,82 36,84 

Zona circulatie publică 2162,00 43,24 

POT  zonă studiata=  - 11,76 

CUT  zonă studiata=  - 0,470 

POT  max teren =  - 40 

CUT  max teren =  - 1,60 
 
S constr. propusa  = 588 mp  ( S+P+2E ) 
Sdesf. propusa      = 2352 mp 
P.O.T. propus     = 11,76 % 
C.U.T. propus     = 0,470 

Indici teritoriali Subzona Locuinte individuale 
P.O.T. maxim     = 40 % 
C.U.T. maxim     = 1,60 
Regim maxim de inaltime : S+P+2E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilant teritorial pe parcela  
 

Zone funcţionale mp  % 

Adm-Subzona 
administrativa 

  

Zona studiată 473 100 

Constructii propuse  
 – S+P+2E - 

98  20,72 

Alei semicarosabile 26,00 5,50 

Parcare  42,03 8,88 

Zone inierbate  306,97 64,90 

POT  zonă studiata=  - 20,72 

CUT  zonă studiata=  - 0,829 

POT  max teren =  - 40 

CUT  max teren =  - 1,60 
 

 
3.5. Dezvoltarea echipării edilitare 

     
Imobilele propuse se vor racorda la toate retelele edilitare existente in zona, respectiv retea energie 

electrica, gaz si apa . 

 
3.6. Protecţia mediului 

 
Investiţia propusă este în conformitate cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene şi prin realizarea 

acesteia, unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene.  
Deşeurile menajere se vor colecta în saci şi se vor ridica de catre firma de salubritate ce 

deserveste zona. 

 
3.7. Obiective de utilitate publică 

 
Nu se vor efectua modificari la retelele existente in zona, exceptand racordarea viitoarelor 

constructii din subzona de locuinte individuale la reteaua electrica si la cea de apa si gaz.  
 

 
4. Concluzii 

 
In beneficiul dezvoltarii zonei se propune realizarea investitiei si introducerea in intravilan a 

suprafetei aferente de teren. 
      

      
        Întocmit, 

Arh. Robert Iozsa 
 
 

 



 

 

VOLUMUL    2__________________________________________ 

 
 
 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT  P.U.Z. 

 
Dispoziţii generale 
 
Art. 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. 
1.1. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie de urbanism cu caracter de 
reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întreaga 
suprafaţă a P.U.Z. durata de valabilitate a P.U.Z. şi R.L.U. este de până la 10 ani. 
1.2. R.L.U. aferent P.U.Z., explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale 
P.U.G., pentru municipiul TURDA şi a regulamentului aferent neaducând modificări majore acestora. 
1.3. R.L.U. aferent P.U.Z., constituie act de autoritate al Administraţiei Publice Locale a municipiului 
TURDA şi se aprobă de către Consiliul Local. 
1.4. Modificarea R.L.U. aferent P.U.Z. care detaliază prevederile P.U.G. pentru municipiul TURDA se 
poate face cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială şi pe 
baza documentaţiilor întocmite de profesionişti autorizaţi. 

 
Art. 2. Baza legală 

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii în intravilanul teritorial administrativ al zonei studiate. 
Baza legală a elaborării: Legea nr. 50/1994 (republicată), privind autorizarea executării construcţiilor, 
H.G.R. nr. 525/1996 , Ordinul 91/1991 al MLPAT, metodologia cadru vizând Regulamentul local de 
urbanism, aprobat cu Ordinul nr. 80/N/18.XI.1996 

 
Art. 3.  Domeniul de aplicare 
1. Domeniu de aplicare: planul de urbanism zonal împreună cu regulamentul , devin  
odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale pe baza cărora se eliberează 
certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pe teritoriul zonei studiate. 
2. Prezentul PUZ împreună cu R.L.U. aferent, cuprind  norme obligatorii pentru  
autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de teren din perimetrul studiat în PUZ. 

 Zona este destinată activităţilor agrozootenice si activitatilor turistice si de agrement. 

Art. 4 Corelări cu alte documentaţii 

 Prezentul P.U.Z. şi R.L.U. aferent detaliază prevederile aprobate ale P.U.G. municipiul TURDA şi 
regulamentul Local de urbanism, fără a le aduce modificări majore, (stabilire de zonă funcţională, 
întindere, etc.). 

Detalierea s-a făcut pe ridicări topografice sc. 1/500 . 

 Proiect nr. 252/2016 faza PUZ, Beneficiar VOVEA ANDREEA IOANA, aprobat cu 
nr......................................................................... 

 

Art. 5 Diviziunea terenurilor în zone şi subzone şi unităţi teritoriale de referinţă 

 Diviziunea terenului cuprins în prezentul PUZ în zone şi subzone s-a făcut având la bază 
prevederile PUG municipiul TURDA şi ale R.L.U. aferent. Pentru suprafaţa studiată ca funcţiune dominantă 



 

este cea de activităţi agricole, activitati de agrement, circulaţii şi accese, toate propuse pe o zonă 
rezervată terenurilor agricole, s-au delimitat următoarele zone: 

L -subzona locuinte individuale = 2838 mp          - INTRAVILAN 
T  -subzona de circulaţie publică   = 2162 mp 

 

Art. 6 UTR L. Utilizare funcţională 

 

Art. 7 Utilităţi admise 

Activitatea principala – subzona locuinte individuale. 

Sunt permise : amplasarea constructiilor cu destinatia de locuinte individuale si/sau collective  si 
anexe acestora si lucrari aferente acestora ( alei de intretinere , rigole, terase, taluzuri inierbate). 

Se pot utiliza lucrări noi dacă acestea urmăresc ameliorarea condiţiilor de locuire, măsuri pentru 
combaterea sau diminuarea efectelor poluante, ameliorarea aspectului estetic al zonei, al unităţii de 
locuire în ansamblu sau al unei singure construcţii. 

 

Art.8 Funcţiuni complementare admise cu condiţionări 

 Alte activitati acceptate, inafara celor de baza propuse prin PUZ, sunt cele de locuire temporara, 
administrative, alimentatie publica, spatii comerciale  si orice functiune  nepoluanta ce poate veni in 
ajutorul dezvoltarii turistice, implementarea acestor functiuni se va face pe baza intocmirii de studii de 
specialitate - PUD ( Plan Urbanistic de Detaliu). 

 Autorizaţiile de construire pentru construcţii noi şi pentru modificările la construcţiile existente se 
vor elibera numai în condiţiile existenţei unor documentatii tehnice aferente. 

 

Art.9 Utilităţi interzise 

Sunt interzise orice alte activitati mai putin cea de baza – locuire si functiuni complementare 
locuirii. 

Este interzisa amplasarea oricarui tip de constructie industriala, agricola , in afara de cele admise 
si enumerate anterior. 

 

    CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

Art.10 Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni) 

 Pentru a fi functionale, parcelele destinate activităţilor de  locuire, vor avea o suprafaţă minimă 
de 350 mp.  

 Dimensiunile minime ale parcelelor vor fi : front minim la strada de 13 m. 

 

Art.11 Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare 

 Construcţiile vor fi retrase fata de drumul de servitute cu min. 3,00 m, iar fata de  limitele 
laterale de proprietate  constructiile vor fi retrase cu  minim H/2 dar nu mai putin de 2,00 m, iar fata de 
limita inferioara cu minim H/2 dar nu mai putin de 2 m. 



 

Construcţiile noi ale unităţilor de locuire se vor amplasa în limitele existente ale terenurilor 
aferente fiecărei unităţi, cu păstrarea distanţei minime între clădiri, egală cu cel puţin jumătate din 
înălţimea la cornişă a celei mai înalte construcţii, dar nu mai puţin de 3,00 m. 

Fiecare parcelă va avea acces asigurat la o cale de circulaţie publică, fie direct, fie prin servitute. 

Art.12 Amplasarea clădirilor una faţă de altele pe aceeaşi parcelă 

Distanţa dintre clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse, dar nu 
mai puţin de 3,0 m. Se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme specifice. 

Art.13  Circulaţii şi accese 

 Pentru a fi construibile toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau 
să beneficieze de servitute de trecere legal instituită dintr-o proprietate adiacentă străzii, cu lăţimea de 
minim 4,0 m.  

Proiectele elaborate pentru construcţii noi sau reamenajări vor cuprinde prevederi privind accesul 
mijloacelor de transport specifice activităţilor unităţilor respective, accesul mijloacelor de intervenţie în 
caz de incendiu, în caz de avarii şi pentru intervenţii la reţele. 

Art.14 Staţionarea Autovehicolelor  

 Staţionarea se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul 
parcelei, spaţii de circulaţie şi manevre (întoarcere). În cazul de faţă parcarea se va face in zona special 
amenajata in incinta. 

Art.15 Înălţimea maximă a clădirilor 

Regimul maxim de inaltime acceptat in subzona de agrement este de S+P+2E. 

Inaltimea maxima la streasina calculata de la cota +-0.00 va fi de 10,00 m, iar inatimea maxima a 
constructiilor propuse va fi de 12,00 m de la cota +-0.00 

Art.16 Aspectul exterior al clădirilor (suprafete, forme, dimensiuni) 

          Constructiile din subzona locuintelor individuale vor fi de tip max. S+P+2E, prevazute cu cai de 
acces. Constructiile vor adaposti toate activitatile necesare bunei functionari a activitatilor de locuire. 
          Dimensiunile in plan ale unei constructii variaza in functie de cerinte, dar cu respectarea tuturor 
indicilor urbanistici : POT, CUT regim de inaltime si distante fata de vecinatati. Forma planului 
constructiilor variaza in functie de solutia constructiva aleasa. 
          Regimul maxim de inaltime este S+P+2E. 

    Solutiile constructive propuse pentru aceste constructii sunt urmatoarele: 
      - constructiile vor fi realizate din : B.A., zidarie caramida caramida, lemn, etc. 
     - cromatica finisajelor exterioare- materialele si culoarea peretiilor exteriori ai  

constructiilor si tamplariile exterioare se vor alege de catre beneficiar si proiectant, astfel incat sa se 
incadreze in mediul inconjurator, fara a avea impact vizual negativ asupra zonei studiate.Se vor folosi 
finisaje de calitate : tencuieli decorative, placari cu piatra natura si lemn, pavaje de piatra si gresie de 
calitate superioara. Invelitoarea se va realiza din tigla ceramica sau metalica fara a se folosi culori care 
nu se incadreaza in ambientul natular al zonei. 

 

 

Art.17 Condiţii de echipare edilitară 

Construcţiile noi şi reamenajarea celor existente se vor autoriza în condiţiile racordării acestora la 
utilităţile unităţilor de producţie învecinate. 

 



 

Art.18 Spaţii libere şi spaţii plantate 

Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi inierbate. Suprafeţele libere 
neocupate de circulaţii şi platforme vor fi înierbate, se vor asigura minim 20 % spaţii verzi în proporţii 
variabile. 

 
Art.19 Imprejmuiri 

Zonele de locuire vor fi imprejmuite cu gard din stâlpi si soclu de beton sau stalpi metalici şi plasă 
din sârmă împletită sau panouri de lemn. 

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 
Art.20 Procentul maxim de ocupare a terenului    40% 

 
Art.21 Procentul maxim de utilizare a terenului    1,60  ADC 
 

 
Art.22 UTR T – Zonă circulaţie auto şi pietonale 
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 
Art.23 Utilizări admise 

Lucrări şi amenajări specifice menite să asigure o circulaţie fluentă şi sigură pentru toţi 
participanţii la trafic 

Lucrări edilitare sau racordurile pentru reţele edilitare. 

 
Art.24 Utilzări interzise 

Orice construcţie definitivă sau provizorie care ar putea afecta zona de siguranţă carosabilă. 

 
DISPOZIŢII FINALE 
 

Situaţii când se pot admite derogări de la regulament : 
Orice modificare a prezentului Regulament se va putea face numai împreună cu modificarea 

Planului Urbanistic Zonal şi numai în spiritul şi limitele Regulamentului Local de Urbanism, urmând aceeaşi 
filieră de avizare şi aprobare pe care au urmat-o documentaţia de faţă. 

Modificări se vor admite numai dacă se vor constata aspecte speciale, referitoare la natura 
geotehnică a terenului sau dacă vor interveni date de temă ulterioare aprobării PUZ   incompatibile cu 
prezentele prevederi. 

Derogările se vor propune şi aviza de către Consiliul Local, după care se vor putea opera 
modificările respective, care pot fi referitoare la condiţiile de amplasare, conformare şi echipare a 
construcţiilor. 

 
 
Întocmit 

        Arh. Robert Iozsa                                                
            
 

Turda, decembrie 2017 


