ANEXA I
EXTINDERI EXTRAVILAN - «UTR Conform TEMA PROIECTARE
UTR 1
POT - 30 %
CUT-0,6
UTR-3

POT - 35 %

CUT - 0,7

UTR-6

POT - 40 %

CUT -1,5

UTR-9

POT -30 %

CUT-1,0

UTR- 10

POT - 35 %

CUT-0,7

UTR-13

POT - 60 %

CUT -1,6

UTR-15

POT - 25 %

CUT -1,2

UTR-16

POT - 35 %

CUT-0,9

UTR- 24

POT - 25 %

CUT - 0,6

• UTR-1,2,8,

POT - 15%

CUT-0,3

•UTR-6,9

POT - 20 %

CUT - 0,4

•UTR-3,4,5,7,

POT - 25 %

CUT-0,5
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Rolul regulamentului local de urbanism
1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de
realizare si utilizare a construcţiilor pe intreg teritoriul municipiului ORŞOVA.
Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea
executării construcţiilor in limitele teritoriului administrativ a oraşului.
1.2. Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu
caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General al Municipiului
-ORŞOVA.
1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei
publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50, republicata, de către Consiliul Local -municipiul
ORŞOVA cu nr ....................... din................................................
1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in
condiţiile in care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General
de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General şi
implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu
respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentaţia
iniţiala.
1.5. Daca prin prevederile unor documentaţii pentru parti componente ale teritoriului
municipiului se schimba concepţia generala care a stat la baza Planului
Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesara
elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.
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2. Baza legala
La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului
Urbanistic General Municipiul ORŞOVA (actualizat) sta Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor
(republicata). Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de
autorizare si continutul documentelor, precum şi alte acte legislative. Regulamentul
General de urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996. Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul. Ordinul MLPAT 13/N/Î999, Ordinul MLPAT
21/N/2000
In vederea asigurarii dezvoltarii coerente si durabile, corelarii prioritatilor de
dezvoltare si eficientizarii investitiilor publice, valorificarii resurselor naturale si
culturale, autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor
administrativ-teritoriale din cadrul aglomerarilor urbane si zonelor metropolitane
definite conform legii, elaboreaza strategia de dezvoltare teritoriala zonala
periurbana/metropolitana ca documentatie de planificare teritoriala integrata pentru
fundamentarea planurilor urbanistice generale, din OUG 7/2011 privind modificarea
si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
2.1. Regulamentul local de Urbanism detaliaza prevederile Regulamentului General
de Urbanism in conformitate cu condiţiile specifice municipiului ORŞOVA.
2.2. In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al municipiului ORŞOVA se
preiau toate prevederile cuprinse in documentaţiile de urbanism sau amenajarea
teritoriului elaborate anterior şi aprobate conform Legii:
• PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
• PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN MEHEDINŢI
• PLANURI URBANISTICE ZONALE aprobate de Consiliul Local al
municipiului ORŞOVA.
• PLANUL DE MANAGEMENT AL PARCULUI NATURAL PORTILE DE
FIER
3. Domeniul de aplicare
3.1. Planul Urbanistic General impreuna cu Regulamentul Local de
Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea
executării construcţiilor pe orice categorie de teren, atat in intravilan, cat
şi in extravilan, in limitele teritoriului administrativ aprobat prin lege al
localitatii.
3.2. Intravilanul aprobat conform legii şi figurat in planşa cu Reglementari
Urbanistice a Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren, prin
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borne, potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 şi
constituie limita in care se aplica prevederile Regulamentului Local de
Urbanism.
3.3.
Suprafaţa intravilanului existent al municipiului ORŞOVA la data
inceperii elaborarii PUG-ului era de 498,18 ha Suprafaţa intravilanului propus este de
519,68 ha.
3.4.
Zonificarea funcţionala a municipiului ORŞOVA, s-a stabilit in
conformitate cu planşa de Reglementari a P.U.G. - ului, in funcţie de categoriile de
activitati pe care le cuprinde localitatea şi de ponderea acestora in teritoriu in
conformitate cu prevederile art. 14 din R.G.U. S-au stabilit condiţiile de amplasare şi
de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica in cadrul fiecărei zone funcţionale.
3.5.
Impartirea teritoriului in unitati teritoriale de referinţa s-a făcut
conform planşei cuprinzând delimitarea UTR - urilor, care face parte integranta din
prezentul Regulament.
3.6.
Unitatea teritoriala de referinţa (U.T.R.- ul) este o reprezentare
convenţionala a unui teritoriu avand o funcţiune predominanta, omogenitate
funcţionala sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale, fiind delimitat
prin elemente fizice existente in teren (limite de proprietate, ape, străzi, etc.).
3.7.
U.T.R. - ul poate cuprinde mai multe subzone din cadrul
aceleasizone funcţionale sau zone funcţionale diferite şi este suportul grafic pentru
exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile pieselor desenate.
3.8.
Teritoriul municipiului ORŞOVA, s-a impartit in U.T.R. - uri,
incepand cu U.T.R. 1 - ZONA CORAMNIC si terminând cu UTR _____ ZONA
INDUSTRIALA NORD.
3.9.
Limitele
U.T.R. - urilor si zonificarea funcţionala din cadrul
acestora se regăsesc in planşele desenate care fac parte integranta din prezentul
Regulament.
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II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORŞOVA
4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului şi protejarea patrimoniului
natural şi construit.
4.1. Terenurile agricole extravilan - s-au delimitat conform planşei IT. ÎNCADRAREA IN TERITORIUL ADMINISTRATIV al oraşului si se supun
prevederilor art. 3 din R.G.U. (Regulamentul General de Urbanism).
Din suprafaţa totala de 4314,59 ha, care reprezintă teritoriul administrativ al
municipiului ORŞOVA, 1159,28 ha sunt terenuri agricole, 1957,00 ha fond forestier;
1198,31 ha alte folosinţe (intravilan, ape, drumuri, etc.).
Suprafaţa totala de 1159,28 ha terenuri agricole se imparte in : 184,28 ha teren
arabil; 365,00 ha pasuni; 580,00 ha fanete; 8,00 ha vii; 22,00 ha livezi.
Utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, in limitele teritoriului
administrativ al municipiului ORŞOVA» se poate face numai cu respectarea
prevederilor Legii 50/1991 (republicata) si a Legii 18/1991 (republicata). In
conformitate cu Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului National- Secţiunea a IH-a Zone Protejate teritoriul Municipiului Orşova
este inclus in Parcul Natural Porţile de Fier.
Pe teritoriul Parcului exista 14 zone naturale de interes naţional (rezervaţii
naurale) Acestea au fost declarate prin Hotarari ale Consiliilor Judeţene Caras Severin si Mehedinţi intre anii 1973 si 1994 excepţie facand locul Fosilifer Bahna ,
declarat in 1955 printr-o Hotarare la nivel ministerial. Pe teritoriul municipiului se
intinde Rezervaţia naturala Dealul Duhovnei (50 ha) ce cuprinde o parte din dealul
Alionului obiectul ocrotirii constituindu-l pădurile seculare de alun turcesc (Corylus
colurna)in amestec cu gorun (Quercuspetraea)-păduri de osiecL
O arie speciala de conservare este amplasata in partea de nord vest a
teritoriului administrativ - versantul nordic al vaii Eselnita - Dealul Moşului
Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de el. I si II de
calitate, pe cele amenajate cu imbunatatiri funciare, precum si pe cele plantate cu vii şi
livezi, este interzisa.
Autorizarea oricărui fel de constructie in extravilan, va avea in vedere
prevederile Ordinului nr. 34/N/M30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MAPN, MI,
SRI, pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului.
-In acelasi timp avand in vedere Legea 49/2011 de aprobare si modificare a
OUG 57/2007 Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala,
precum si cele de utilizare a resurselor naturale din aria naturala protejata vor fi
armonizate de catre emitent cu planurile de management al Parcului Natural Porţile
de Fier. Pentru orice tip de constructie-investitie efectuata in intravilan sau extravilan
este necesar avizul Administratiei Parcului Natural Portile de Fier.
Obiectivele Parcului Natural Porţile de Fier sunt: conservarea elementelor de
peisaj, a biodiversitatii, a valorilor etnofolclorice si culturale, dezvoltarea relaţiilor
armonioase intre natura si societate prin promovarea activitatilor fora impact asupra
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mediului si cooperarea internaţionala in domeniul conservării biodiversitatii
biologice in bazinul fluviului Dunarea.
In zonele tampon respectiv in zonele de conservare durabila si de management
durabil este interzisa realizarea de constructii cu excepţia celor ce servesc strict
administrării ariei naturale protejate sau prevenirii unor calamitati naturale.
Pentru terenurile din ariile naturale protejate detinute in regim de proprietate
privata sau concesionate, proprietarii sau concesionarii vor primi compensaţii pentru
respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale
protejate ori pentru masurile de conservare constituite.
Conservarea diversitatii biologice se realizeaza prin intermediul Reţelei
Ecologice "Natura 2000" scopul Reţelei Natura 2000 este de a proteja biodiversitatea
Europei si de a promova activitati economice pentru biodiversitate.
Reţeaua Natura 2000 este alcatuita din:arii speciale de conservare, pentru
conservtrea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice - incluse in Directiva
"Habitate" nr.92/43/EEC si arii de proiecţie speciala avifaunistica pentru
conservarea păsărilor salbatice - incluse in Directiva "Pasari " nr. 79/409/EEC.
Ambele directive au fost transpuse in legislaţia naţionala prin O.U.G. nr.57 /
2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, iar Romanía, ca stat membru, are obligaţia protejării si
conservării durabile a speciilor si habitatelor periclitate.
Din Centralizatorul Suprafeţelor Parcului Natural Porţile de Fier potrivit
zonării interioare rezulta pentru Municipiul Orşova urmatoarele:
.
- Protecţie integrala
- Management durabil
- Dezvoltare durabila

-134 ha
-3730 ha
-1011 ha

4.2. Terenurile agricole din intravilan isi schimba funcţiunea conform planşei 3
REGLEMENTARI URBANISTICE si se supun prevederilor art. 4 din R.G.U.
4.3. Suprafeţele impadurite din extravilanul municipiului ORŞOVA au fost
delimitate in planşa - ÎNCADRAREA IN TERITORIU si se supun prevederilor art. 5
din R.G.U.
Suprafeţele impadurite 1957,00 ha reprezintă aproximativ 45,00 % din totalul
teritoriului administrativ. Fondul forestier a scăzut cu 2,4 procente in ultimii 10 ani.
Având in vedere extinderea intravilanului si spre suprafeţele impadurite, pentru
orice constructie care prin funcţionare poate aduce prejudicii pădurii sau care este
amplasata la distanta mai mica de 30 m de liziera si pentru care se solicita autorizaţie
de construire se va obţine in prealabil avizul proprietarului sau administratorului.
Reducerea fondului forestier proprietate publica sau privata este interzisa, cu
excepţia utilizărilor permise de Legea 26/1996 - Codul Silvic.
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4.4. Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse ale
subsolului, se supune prevederilor art. 6 din R.G.U. Planşele de ÎNCADRARE IN
TERITORIUL ADMINISTRATIV si de REGLEMENTARI prezintă MINA
TUFARI ca poziţie in teritoriu.
4.5. Autorizarea executării construcţiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de
apa si alte curentului lacului de acumulare se realizeaza in condiţiile respectării
prevederilor art. 7 din R.G.U.
In scopul asigurarii protectiei albiilor, malurilor construcţiilor hidrotehnice şi
imbunatatirii regimului de curgere a apelor, se instituie zona de protectie pentru albia
minora a cursurilor de apa (Cerna, v. Turului), suprafaţa lacului de acumulare,
suprafaţa ocupata de consolidările de maluri, lucrările de aparare impotriva
inundaţiilor conform Legii apelor nr. 107/1996 - anexa 2.
Modul de folosire a terenului va fi comunicat deţinătorilor de terenuri, in scris in
evidenta cadastrala si regim funciar, constituind servitute.
In zonele lipsite de consolidare si amenajare a malurilor se recomanda
autorizarea construcţiilor in afara albiilor majore, cu excepţiile prevăzute de lege.
4.6. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajarilor cu valoare peisagistica si in
zonele naturale protejate se realizeaza numai cu avizul Administratiei Parcului Natural
Portile de Fier si in conformitate cu prevederile art.22 din Legea 49/2011, care aproba
OUG 57/2007; zona cu valoare peisagistica si naturala protejata este pusa in evidenta
in cadrul planşei de ÎNCADRARE IN TERITORIU.
Teritoriul administrativ al municipiului ORŞOVA este integrat in PARCUL
NATIONAL "PORŢILE DE FIER".
Autorizarea executării construcţiilor se face cu avizul conform al Ministerului
Apelor Pădurilor si Protectia Mediului si al Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajarii Teritoriului.
Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea in vedere pastrarea calitatii
mediului natural şi al echilibrului ecologic.
4.7. Autorizarea executării construcţiilor in zonele care cuprind valori ale
patrimoniului cultural construit se face cu respectarea prevederilor art. 9 din R.G.U.
Pe teritoriul municipiului Orsova au fost identificate doua constructii cu
valoare arhitecturala, mentionate in Lista monumentelor istorice din judeţul
Mehedinţi:
•

BISERICA 'SFANTUL NICOLAE' - COD LMI - MH-I-s-B-10044 (Cod RAN: 109782.01)

•

CATEDRALA ROMANO CATOLICA "Neprihănita Zămislire" - COD LMI MH-II-m-B10371
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Conform LEGII nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor
istorice se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în
localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, măsurată de
la limita exterioară, de-jur-împrejurul monumentului istoric
In zonele de protectie ale monumentelor actiunea factorilor naturali si antropici
poate
avea impact negativ direct asupra acestora, cu urmatoarele efecte :
-distrugerea bunurilor construite ce constituie elementul de patrimoniu
-poluarea mediului cu efecte asupra monumentului
-degradarea peisajului inconjurator
-impiedicarea perceperii calitatii monumentului
Construcţiile noi nu trebuie sa afecteze, prin volumetrie, conformare, aspectul
exterior, obiectivele propuse spre conservare incluse in situl protejat.
Instituirea zonei de protectie a monumentelor istorice asigura conservarea si
valorificarea cadrului arhitectural si urbanistic al acestora prin controlul strict al
intervenţiilor in zona (demolări, constructii noi, modificări, ale construcţiilor).
5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor si la apararea interesului
public
5.1. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri
naturale se realizeaza in condiţiile respectării prevederilor art. 10 din R.G.U. Zonele
expuse la riscuri naturale sunt puse in evidenta in planşa ANALIZA CRITICA A
SITUATIEI EXISTENTE.
In aceste zone se pot autoriza doar construcţiile care au drept scop limitarea
riscurilor naturale. Alte categorii de constructii pot fi autorizate doar dupa eliminarea
factorilor de rise si cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.
5.2. Autorizarea executării construcţiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice,
precum si in zonele de servitute şi de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie
electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicaţie şi a altor lucrări
de infrastructura se realizeaza in condiţiile respectării prevederilor art.ll din R.G.U.
Delimitarea zonelor de servitute si de protectie se va face tinand cont si de
CONDIŢIILE DE PROTECTIE A REŢELELOR TEHNICO-ED1LITARE şi
SERVITUTILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINATATILOR, prezentate
in ANEXA (cap.V).
Zonele de servitute si de protectie ale CAILOR DE COMUNICAŢIE
RUTIERE, vor tine seama de prevederile H.G. 36/1996 administrarea drumurilor
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publice; Ordonanţa 43/1997 republicata vizand regimul juridic al drumurilor, precum
si de condiţiile de amplasare fata de drumurile publice prevăzute in art. 18 dinR.G.U.
Zonele de protecţie ale drumurilor sunt stabilite in funcţie de categorie
astfel:
o in afara localitatii autostrazi sj drumuri exprese 50 m din
ax
o drumuri naţionale 22 m din ax
o drumuri judeţene 20 m din ax
o drumuri comunale 18 m din ax.
Avizul pentru autorizarea construcţiilor in cazul drumurilor se emite in
temeiul ORD. 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări in zona
drumurilor publice şi in vecinatatea zonei de protectie a acestora, solicitantul
autorizaţiei de construire trebuie sa obtina avizul organelor publice specializate.
Amplasarea construcţiilor noi cu funcţiuni de locuire se va face cu respectarea
distantelor minime obligatorii fata de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi
categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului
de zgomot).
Clasificarea străzilor existente şi propuse din intravilanul municipiului
ORŞOVA sunt prezentate in planşa 3/C "CAI DE CIRCULAŢIE".
Amplasarea fata de CAILE NAVIGABILE - fluviul DUNAREA si GOLFUL
CERNA se va face respectând condiţiile prevăzute in art. 9 corelat cu prevederile art.
22 din R.G.U. şi cu Legea nr. 56/1992 privind Frontiera de Stat.
Construcţiile destinate altor funcţiuni decât cele aferente cailor navigabile se vor
amplasa in afara zonei fluviale, respectiv la o distanta de minimum 20,0 m fata de
aceasta. Zona fluviala este fasia de teren situata in lungul ţărmului pe o latime de 20,0
m. Construcţiile destinate altor funcţiuni nu pot fi amplasate in incintele portuare.
Zona de protectie INFRASTRUCTURI FEROVIARE va respecta prevederile
art. 20 din R.G.U. Delimitarea cadastrala a infrastructurii feroviare este in sarcina
Ministerului Transporturilor.
Zona caii ferate existente precum şi traseul propus pentru dublarea magistralei
CF pe tronsonul Drobeta TR, Severin - Orşova - Timişoara prevăzute in PATN sunt
cuprinse in planşa 1. - ÎNCADRAREA IN TERITORIU si in planşa 3/C"CAI DE
CIRCULAŢIE".
5.3. Autorizarea lucrărilor de utilitate publica şi a construcţiilor de orice fel pe
terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publica, se face in condiţiile
respectării prevederilor art. 16 din R.G.U. (autostrada Drobeta Turnu Severin Timişoara - Stamora Moravita); magistrala CF. (dublare); Dn 57 drum expres tronson
ocolitor Orşova; dezvoltarea şi extinderea reţelei stradale; dezvoltarea şi extinderea
alimentarii cu apa şi canalizare; institutii publice şi sociale necesare ; zonele de
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protectie sanitara a surselor, reţelelor, a statiei de epurare).Lucrarile de utilitate publica
s-au prevăzut in planşa nr. 5 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SI
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA din P.U.G.
5.4. Asigurarea echipării edilitare, se va realiza conform planşelor Alimentarea cu apa si
canalizare; Alimentarea cu energie electrica, telefonie, din cadrul P.U.G.-ului.
In vederea asigurarii echipării tehnico edilitare, autorizarea executării construcţiilor se
face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U.
In acelasi timp se vor aplica prevederile Hotararii Guvernului 490 / 2011 de
modificare a HG 525/1996 prin care reţelele edilitare care se vor executa in intravilanul
localitatilor se vor poza supteran.
Reţele edilitare se vor executa in extravilan in mod obligatoriu in canale subterane.
Canalele subterane se pot amplasa in zona drumului cu aprobarea administratorului
acestuia.
Proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI
6. Zone şi subzone funcţionale
6.1. Zonele funcţionale ale municipiului ORŞOVA s-au stabilit conform punct. 3.3 din
R.L.U. sunt puse in evidenta in planşa de REGLEMENTARI URBANISTICE din P.U.G. si
in planşele desenate la cap. V ce cuprinde unitatile teritoriale de referinţa.
6.2. In vederea asigurarii compatibilitatii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor se
face pe baza analizei raportului intre constructia propusa şi structura funcţionala a zonei, in
cadrul documentaţiilor de urbanism. Pentru integrarea in zona a construcţiilor noi se va tine
seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 art. 3-5.
Art. 7-11, art. 13-15.
Având in vedere art. 11, distantele minime de protectie sanitara intre o serie de unitati
care produc disconfort si unele activitati din teritoriul municipiului Orşova sunt:
- statia de epurare a apelor uzate
300 m
- cimitire
50 m
- rampe de gunoi
1000 m
- baze de utilaje a întreprinderii de transport
50 m
Aceste distante pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute
specializate.
6.3. Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni
specializate. Ele sunt marcate in cadrul unitarilor teritoriale de referinţa cap. V.
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6.4. Municipiul Orşova care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are
urmatoarele zone şi subzone funcţionale, fiecare zona fiind reprezentata printr-o culoare in
planşa ce cuprinde schema impartirii localitatii in UTR - uri
- Zona centrala - zona multifuncţionala formata din subzone funcţionale diferenţiate
facand parte in special din categoria instituţiilor publice si serviciilor (I.S.).
L - Zona rezidenţiala
L.M. - Zona rezidenţiala cu clădiri P, P + 1. P + 2 L.L - Zona
rezidenţiala cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri LS. - Zona pentru
Institutii Publice şi Servicii de interes general
Subzone : - a. administrative si financiar bancare
- c. - constructii comerciale
- c.c - constructii de cult
- ct - constructii de cultura
- i - constructii de invatamant
- s - constructii de sanatate
- t - constructii pentru turism
- sp - constructii pentru amenajari sportiv
- x - alte categorii institutii publice sau servicii
I. Zona unitatilor industriale si de depozitare
P. - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie.
Subzone: - p. - parcuri
- ps - complexe sportive
- pt - turism baze de agrement
- pp - perdele de protectie
- pl - plantarii propuse
- G.C. - Zona de gospodărie comunala
- T.E. - Zona pentru echipare tehnico-edilitara
-C.C- Zona pentru cai de comunicaţie şi constructii aferente
Subzone
R- Cai de comunicaţie rutiera
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F - Cai de comunicaţie feroviare
N - Cai de comunicaţie navale
S. - Zona cu destinaţie speciala
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