
CAPITOLUL XII 

ROLUL �I IMPORTAN�A REALIZ�RII �I IMPLEMENT�RII PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL (ZONAL �I DE DETALIU) 

 
Planul Urbanistic General împreun� cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde 

norme obligatorii pentru autorizarea execut�rii construc�iilor pe orice categorie de teren, atât în 
intravilan, cât �i în extravilan, în limitele teritoriului administrativ aprobat prin lege al localit��ii. 

Intravilanul aprobat conform legii �i figurat în plan�a cu REGLEMENT�RI a Planului 
Urbanistic General, va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului �i publicit��ii 
imobiliare nr. 7/1996. Suprafa�a intravilanului existent al municipiului TIMI�OARA la data 
începerii elabor�rii PUG-ului era de 6944,16 ha. Suprafa�a intravilanului propus este de 6870,21 ha. 

Zonificarea func�ional� a municipiului TIMI�OARA, s-a stabilit, în func�ie de categoriile de 
activit��i pe care le cuprinde localitatea �i de ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu 
prevederile art. 14 din R.G.U. �i este eviden�iat� în plan�a de REGLEMENT�RI, pe baza acestei 
zonific�ri s-au stabilit condi�iile de amplasare �i de conformare ale construc�iilor ce se vor aplica în 
cadrul fiec�rei zone func�ionale. 

Împ�r�irea teritoriului în unit��i teritoriale de referin�� s-a f�cut conform plan�ei cuprinzând 
delimitarea UTR – urilor, care face parte integrant� din prezentul Regulament. Unitatea teritorial� 
de referin�� (U.T.R.) este o reprezentare conven�ional� a unui teritoriu având o func�iune 
predominant�, omogenitate func�ional�, caracteristici morfologice unitare sau pentru care sunt 
necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu, fiind delimitat prin limitele fizice existente în 
teren (limite de proprietate, ape, str�zi etc.). U.T.R. – ul poate cuprinde o întreag� zon� func�ional�, 
mai multe subzone din cadrul acelea�i zone func�ionale sau din zone func�ionale diferite �i este 
suportul grafic pentru exprimarea prescrip�iilor corelate cu propunerile pieselor desenate. 

 

Reguli privind vegeta�ia �i spa�iile verzi 
1) Vegeta�ia din ariile urbane protejate este un element important ce contribuie la calitatea aerului, 

între�inerea unui climat bun �i, bine administrat�, poate pune în valoare un anumit ambient 
istoric. 

2) Spa�iile verzi trebuie s� se integreze armonios în ansamblul istoric urban. 
3) Este încurajat� folosirea vegeta�iei în spa�iile urbane deschise cu condi�ia ca acestea s� reflecte 

caracteristicile locale istorice �i naturale. 
4) Este acceptat� folosirea vegeta�iei pe parcelele particulare din zonele istorice cu condi�ia ca 

între�inerea sau dezvoltarea natural� a acesteia s� nu deterioreze fizic sau vizual obiectivul 
protejat. 

5) Între�inerea sau modificarea spa�iilor verzi din ariile istorice care ca apar�in domeniului public 
vor fi f�cute pe baza unor planuri aprobate de c�tre Consiliul Local sau de c�tre Prim�rie �i 
avizate conform normelor legale în vigoare. 

6) În cazul interven�iilor la monumentele istorice sau în zonele protejate se vor prezenta pentru 
avizare sau aprobare �i amenaj�rile vegetale existente �i /sau propuse pentru imobilele care au 
sau pentru care se dore�te o asemenea ambientare. 

7) Vegeta�ia nu trebuie s� obstruc�ioneze vizibilitatea de-a lungul ariilor tranzitate de vehicole sau 
s� mascheze semnele de circula�ie. 

8) Materialul vegetal trebuie s� fie între�inut tot timpul de proprietarul parcelei pe care acesta 
exist� în afara cazurilor aprobate de c�tre Consiliul Local Timi�oara. 

9) Tot materialul vegetal aflat pe domeniul public trebuie s� fie protejat cu gr�tare, borduri etc., 
astfel încât s� se asigure o suficient� circula�ie a apei �i aerului de la nivelul trotuarului sau al 
carosabilului la r�d�cinile materialului vegetal viu �i o protec�ie fa�� de traficul pietonal sau de 
acro�are a autovehiculelor. 

Toate spa�iile verzi trebuie s� fie prev�zute cu o cantitate adecvat� de ap� prin diferite 
metode de irigare. 
 



Reguli cu privire la amplasarea spa�iilor verzi  

 - Suprafa�a spa�iilor verzi �i plantate se v-a stabili în corelare cu normele de igien� �i 
protec�ia mediului. Se v-a �ine seama de m�rimea, func�iunea dominant� a localit��ii, cadrul 
geografic în care este amplasat�. 
 - Autoriza�ia de construire se va emite în conformitate cu prevederile art. 34 R.G.U. �i anexa 
nr.6 R.G.U. 

- Parcajele ce se vor crea în spa�iile verzi de aliniament, între strad� �i trotuar, se vor executa 
obligatoriu din dale pe pat de balast. Se recomand� dalele înierbate. 
 Este interzis� sta�ionarea �i parcarea pe trotuare, piste de biciclete sau spa�iilor verzi de 
aliniament. 

Pe teritoriul municipiului în zonele cu densit��i mari de construc�ie sau locuin�e colective se 
vor construi garaje colective supraterane pe mai multe nivele îngropate sau semi-îngropate, cu 

acoperi� înierbat sau amenajat pentru sport �i recreere. În situa�ii de excep�ie se admit �i garaje 
individuale, izolate sau în�iruite. 

În toate cazurile în care se aduc modific�ri ale regimului de convie�uire din zon�, prin 
proiect se va rezolva continuitatea tuturor activit��ilor vie�ii locatarilor cvartalului în cauz� (spa�ii 
verzi amenajate, locuri de odihn�, joac� �i sport, depozitarea gunoiului menajer etc.). 

Documenta�iile incomplete sau nesatisf�c�toare vor fi respinse la neautorizare. 
Lucr�rile rutiere vor fi înso�ite �i de lucr�ri de plantare. Planta�iile rutiere fac parte integrant� 

din ansamblul lucr�rilor de drumuri, permi�ând integrarea drumului în peisajul pe care îl str�bate �i 
punerea în eviden�� a unor obiective deosebite, asigurând reducerea polu�rii sonore �i de noxe.  

Planta�iile rutiere se execut� pe baz� de documenta�ie tehnic� de specialitate, care trebuie s� 
cuprind� pe lâng� proiectul drumului propriu zis �i date biologice, dendrologice, pedoclimatice �i de 
peisagistic�, fiind obligatorie prevederea fondurilor necesare pentru aceste lucr�ri.  

Planta�iile la locurile de parcare se execut� la o distan�� de minim 1,50 m de la marginea 
exterioar� a bordurii care încadreaz� locul de parcare, având în compozi�ie specii de arbori �i 
arbu�ti, plante anuale �i perene, precum �i gazon. 

La intrarea �i ie�irea din locurile de parcare se planteaz� de regul�, arbori cu coroana de 
form� sferic�, la distan�� de minim 2,25 m de la marginea platformei drumului, cu condi�ia s� nu 
împiedice vizibilitatea.  

Arborii existen�i vor fi p�stra�i la maximum. 
Construc�iile trebuie s� fie implantate în a�a fel încât s� respecte planta�iile valoroase 

existente. 
Fiecare documenta�ie depus� pentru autoriza�ia de construire va fi înso�it� de un plan de 

situa�ie ce va indica planta�ia ce se inten�ioneaz� s� se desfiin�eze pentru realizarea construc�iei �i 
cea care se inten�ioneaz� s� se creeze. 

Proiectele de construc�ii vor fi studiate în spiritul p�str�rii la maximum a planta�iei existente. 
În cazul în care se accept� a fi amplasate pe domeniul public terase pentru alimenta�ie 

public� cu caracter sezonier, în spa�iile verzi de aliniament, între carosabil �i trotuar, se vor adopta 
solu�ii ecologice de tipul podin� din lemn, care s� permit� circula�ia liber� a aerului �i apei în zona 
înierbat�. 

În vederea realiz�rii acestor terase se interzice t�ierea arborilor existen�i cât �i turnarea de 
platforme din beton în câmp continuu. 

În cazul absolut al necesit��ii t�ierii unui arbore se vor aplica prevederile HCL 162/2006 
privind unele m�suri de protec�ie a arborilor pe raza municipiului Timi�oara. 

 

ZONA CENTRALA – REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPA�II 

VERZI  

Parcurile existente în UTR. Nr.1 se afl� într-un regim de interdic�ie de construire pentru 
construc�ii noi. Sunt admise repar�ri, renov�ri ale construc�iilor �i amenaj�rilor existente, precum �i 
plant�ri de noi arbori. 



Spa�iul verde cuprins între hotelul Continental �i Bulevardul I. C. Br�tianu va fi plantat �i 
dotat cu toate amenaj�rile specifice func�iunii de parc. Este interzis� execu�ia de construc�ii noi , 
nespecifice acestei func�iuni.  

Este interzis� construirea de cl�diri în Gr�dina Botanic�, nespecifice acestei func�iuni, 
precum �i t�ierea planta�iei valoroase. Excep�ie face construirea serelor pentru colec�ia de plante 
tropicale �i xerofite (cactu�i) �i a cl�dirii administrative, cl�dire ce va avea laborator de mic� 
produc�ie, amfiteatru, realizarea unui Herbar, birouri administrative, vestiar pentru muncitori, grup 
sanitar, du�uri, magazie pentru unelte �i utilaje etc.  

Se interzice diminuarea spa�iilor verzi din UTR. Nr. 2, precum �i t�ierea arborilor valoro�i, 
excep�ie f�când arborii bolnavi �i periculo�i pentru vizitatori. 

Se vor men�ine arborii în spa�iile verzi de aliniament. 
ZONA REZIDEN�IALA – REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA SPA�IILOR 

VERZI  

Se vor men�ine spa�iile verzi de aliniament de-a lungul str�zilor unde acestea exist�. 
Se recomand� realizarea de spa�ii verzi plantate de aliniament în zonele în care se va realiza PUZ. 
�inând cont de legisla�ia în vigoare pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism: 
Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabile�te în func�ie de destina�ia zonei în care 

urmeaz� sa fie amplasata construc�ia �i de condi�iile de amplasare în cadrul terenului, dup� cum 
urmeaz�: 

Construc�ii administrative �i financiar-bancare:: municipii, ora�e sau comune, în zona 
central� vor fi prev�zute spa�ii verzi cu rol decorativ, minimum 20% din suprafa�a terenului. 

Sedii de societ��i de asigur�ri (de bunuri, de persoane), burse de valori �i m�rfuri: în zona 
central�/de interes, vor fi prev�zute spa�ii verzi cu rol decorativ �i de protec�ie, minimum 20% din 
suprafa�a total� a terenului. 

Construc�ii comerciale: vor fi prev�zute spa�ii verzi �i plantate, cu rol decorativ �i de 
agrement, în exteriorul cl�dirii sau în cur�i interioare – 20% din suprafa�a total� a terenului. 

Construc�ii de cult: vor fi prev�zute spa�ii verzi �i plantate, cu rol decorativ �i de protec�ie în 
propor�ie de 25% din suprafa�a total�.  

Construc�ii culturale: vor fi prev�zute spa�ii verzi �i plantate, spa�ii de joc �i de odihna, în 
func�ie de capacitatea construc�iei - 25% din suprafa�a total� a terenului. 

Construc�ii �i amenaj�ri sportive, construc�ii de agrement: vor fi prev�zute spa�ii verzi �i 
plantate, minimum 30% din suprafa�a total� a terenului. 

Construc�ii de turism: fi prev�zute spa�ii verzi �i plantate, în func�ie de destina�ie �i de 
gradul de confort, dar nu mai pu�in de 25% din suprafa�a total� a terenului. 

Construc�ii de locuin�e: vor fi prev�zute spa�ii verzi �i plantate, în func�ie de tipul de locuire: 
- locuin�e individuale – suprafa�a total� se împarte astfel: 

- suprafa�a acoperit� cu construc�ii (inclusiv garaj) maxim 50% 
 - la suprafa�a total� de 150 mp suprafa�a construit� va fi de maxim 75 mp; 
 - la suprafa�a total� de 250 mp suprafa�a construit� va fi de maxim 125 mp; 
 - la suprafa�a total� de 500 mp suprafa�a construit� va fi de maxim 250 mp; 
- suprafa�a alocat� aleilor, chio�cului de gr�din� �i piscinei maxim 10% 

 - suprafa�a alocat� spa�iului verde (arbori, arbu�ti, plante floricole �i peluz�) 50% 
- locuin�e colective – suprafa�a alocat� spa�iului verde s� nu fie mai mic� de 30% din 

suprafa�a total� dar nu mai pu�in de 2 mp/locuitor, se consider� 20 de familii a câte 3 persoane 
rezultând o suprafa�� minim� obligatorie de spa�iu verde de 120 mp. 

Pentru locuin�ele colective, la care suprafa�a total� este mic�, fiind imposibil� alocarea unei 
suprafe�e necesare amenaj�rii spa�iului verde, se va amenaja spa�iul verde pe acoperi�, de tip „green 
roof”. 
 Dezvoltarea marilor aglomer�ri urbane atât pe orizontal� cât �i pe vertical� în detrimentul 
spa�iilor verzi. Necesitatea de spa�ii verzi pentru reducerea temperaturilor excesive din timpul 
sezonului cald, reducerea zgomotului �i a polu�rii atmosferice etc. a dus la reînvierea unor vechi 



tehnologii de amenajare peisagistic�: gr�dini suspendate, în versiune modern� ”green roof” �i 
ziduri înverzite – ”green walls”. 
 Primele gr�dini suspendate, considerate una din cele �apte minuni ale antichit��ii, gr�dinile 
suspendate ale Babilonului sau paradisurile Semiramidei, stau la baza actualelor green roof. 
 

 
 

 
 Nici zidurile verzi nu sunt inventate acum ci doar o modernizare a ceea ce exist�. Cât de 
romantic� �i în acela�i timp misterioas� este o veche cas� victorian� acoperit� de ieder�. 
 



 
 

 Dezavantajul ”îmbr�c�rii” cl�dirilor cu ieder� este acela c�, aceasta, distruge tencuiala pân� 
la zid�rie. Eliminarea acestui dezavantaj a dus la conducerea lianelor pe sârme galvanizate. 
 

       
 

 
 



       
 

 Dezavantajul acoperi�urilor verzi este c� nu pot fi admirate de toat� lumea, pe când un zid 
verde este v�zut de to�i trec�torii având un rol benefic �i la reducerea stresului.  
 Zidurile verzi se potrivesc �i construc�iilor cu arhitectur� modern�, ele se pot amenaja atât pe 
fa�ade cât �i în interiorul cl�dirilor. În Timi�oara aceste ziduri verzi se potrivesc pe cl�direa 
PETROM, noile cl�diri de birouri din Pia�a 700, cl�direa BCR etc. 
 

 
 



 
 

Cele mai utilizate specii de plante pentru crearea de ziduri verzi în zona temperat� sunt: 
Actinidia sp., Aristolochia sp., Campsis radicans, Clematis sp., Cotoneaster sp., Euonymus fortunei, 

Hedera sp., Humulus lupulus, Hydrangea petiolaris, Lonicera sp., Parthenocissus 

tricuspidata/quinquefolia/inserta, Polygonum auberti, Pyracantha, Selaginella sp., Wisteria sp. etc. 
Zgomotul - ,,virus al civiliza�iei moderne”, nu distruge brusc, dar produce 

îmboln�virea în timp a organismului prin modific�ri la nivel cardio-respirator, accentu�ri ale 
st�rii de oboseal�, diminu�ri ale calit��ii somnului, cauzând un stres permanent în timpul 
concentr�rii �i comunic�rii, iar în cele din urm� determin� apari�ia asteniilor �i chiar a 
bolilor nervoase. 

Din aceast� cauz� se vor cunoa�te specifica�iile privind obligativitatea reducerii 
zgomotului utilizând “Harta de zgomot a municipiului Timi�oara”, astfel încât noile 
construc�ii pe domeniul public �i privat s� fie prev�zute din proiectare cu ziduri verzi sau 
acoperi�uri verzi. Corelarea trebuie f�cut� astfel încât dezvoltarea transportului urban, al 
construc�iilor, a diferitelor piese de mobilier urban în final s� rezulte o reducere 
semnificativ� a zgomotului. 

Metode pentru diminuarea zgomotului produs de traficul rutier: 
1. prevenire a traficului de vehicule cu motor:  
- ocolire ora�; ocolire centru ora�;  
- promovare transport în comun �i nemotorizat (ciclism); 
- administrare parc�ri (în centru pre�uri mai mari); 
- taxe de drum. 
2. mutarea traficului în zone mai pu�in sensibile (devia�ie, fascicul de drumuri 

principale + trafic lini�titor pe drumuri secundare). 
3. manipulare compatibil� (limita de viteza, unda verde, flux trafic omogen, 

suprafa�a drumului). 
4. protec�ie acustic� pasiv� 
- ecrane acustice, ziduri verzi etc., 
- ferestre fonoizolante. 
În studiile privind Harta de Zgomot a municipiului Timi�oara sunt prev�zute planuri 

de ac�iune privind reducerea zgomotului, accentul fiind pe montarea de panouri fono-
izolante, ziduri verzi, panouri îmbr�cate în liane etc. 
 
 


