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Extras din plansa U03_4-Reglementari urbanistice- unitati teritoriale de referinta,conform Planului Urbanistic
General al Municipiului Timisoara nou (Hotararea Consiliului Local 107/11.03.2014 privind prelungirea Planului
Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002)

Extras din plansa U02-Reglementari urbanistice- zonificarea teritoriului intravilan revizie 3, conform Planului
Urbanistic General al Municipiului Timisoara nou (Hotararea Consiliului Local 107/11.03.2014 privind prelungirea
Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002)

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara nou (Hotararea Consiliului
Local 107/11.03.2014 privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.157/28.05.2002), plansa U02-Reglementari urbanistice- zonificarea
teritoriului intravilan revizie 3, terenul se incadreaza in zona de urbanizare locuinte cu
dotari de interes local

ULI/c ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI
COLECTIVE MICI

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara nou, plansa U03_4-
Reglementari urbanistice- unitati teritoriale de referinta, terenul se incadreaza in zona
functionala ULI/c-Zona locuinte individuale, semicolective si colective mici

Amplasamentul face parte din subzona
aferenta locuintelor colective mici  (ULi/c_b)

Utilizările admise se refera la:
- Locuinte colective mici, cuprinzand maximum 6
unitati locative pe o parcela.
- Alternativ, pe o parcela se poate amplasa un
grup de locuinte colective mici incluzand fiecare
maximum 6 unitati locative, grupate in jurul unui
spatiu verde comun, caz in care pentru fiecare
ansamblu se va elabora un PUD.

Inaltimea maxima admisa:
-  Regimul de inălţime maxim admis este de trei
niveluri supraterane (parter şi două etaje, parter,
etaj şi mansardă). Suplimentar faţă de acestea,
este admis un demisol, ce va fi destinat în
exclusivitate garajelor şi altor funcţiuni conexe, nu
locuirii. Totalizat, regimul de înălţime nu poate
depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+
1 +M, (S)+P+2, D+P+1 +M, D+P+2 (S - subsol, D
- demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel
retras).
-  Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată
la aticul ultimului nivel sau la coama acoperişului,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m.

Extras din Planul Urbanistic General-
Regulamentul Local de Urbanism

ULi/c // Zona de urbanizare - Locuinte cu regim
redus de inaltime - individuale si colective mici


