
ROMÂNIA  PROIECT AVIZAT 

JUDEŢUL ARAD Nr.134/14.06.2012 SECRETAR 

MUNICIPIUL ARAD                                                                                  jr. Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂREA  Nr._____ 

Din __________________ 2012 

 

privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic Zonal  

,,Piaţa Catedralei din Municipiul Arad”, beneficiar Municipiul Arad, proiect nr.1/2012,  

elaborat de  Biroul Individual de Arhitectură Cornelia Silvia Tudor 

 

Consiliul Local al Municipiului Arad, 

Având în vedere: 

-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.ad.23839 din   

12.06.2012 ; 

-raportul nr. ad. 23839/12.06.2012 din al Arhitectului Şef -  Serviciului construcţii şi urbanism, 

prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe  actualizarea Planului Urbanistic 

Zonal ,,Piaţa Catedralei din Municipiul Arad”, beneficiar Municipiul Arad, proiect nr.01/2012, 

elaborat de  Biroul Individual de Arhitectură Cornelia Silvia Tudor; 

-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 

-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic 

Zonal, indicativ  G.M. 010 – 2000 ; 

În temeiul drepturilor conferite prin  art.36.alin(5), lit.”c” şi alin.(5), lit „c” şi art.45 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 

adoptă  prezenta 

 

H O T Ă R Â R E  

 

Art.1.Se aprobă actualizarea Planului Urbanistic Zonal ,,Piaţa Catedralei din Municipiul Arad”, 

beneficiar Municipiul Arad, proiect nr.01/2012 elaborat de Biroul Individual de Arhitectură 

Cornelia Silvia Tudor şi a Regulamentului de Urbanism aferent, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prezentul plan urbanistic zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art.3.Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către beneficiar, Municipiul Arad, şi se va 

comunica celor interesaţi de către Serviciul Administraţia Publică Locală. 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR 

 

 

 
Serviciul Construcţii şi Urbanism 

Toma Cornelia/2ex/Toma Cornelia 
Cod:PMA-S1-01



 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  

                A R A D 

Nr. ad. 23839 / 12.06.2012 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului 

Urbanistic Zonal ,,PIAŢA CATEDRALEI DIN MUNICIPIUL ARAD”, beneficiar 

Municipiul Arad, proiect nr.01/2012 elaborat de  Biroul Individual de Arhitectură 

Cornelia Silvia Tudor. 

 Având în vedere că prin îndeplinirea condiţiilor impuse prin Certificatul de 

Urbanism nr. 1828/2011  cât şi datorită faptului că prin lucrarea propusă se 

îmbunătăţeşte funcţionalitatea şi aspectul zonei,  

 Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se  aprobe  actualizarea 

Planului Urbanistic Zonal ,,PIAŢA CATEDRALEI DIN MUNICIPIUL ARAD”, cu 

respectarea tuturor avizelor şi acordurilor aferente. 

 

 

 

 

P R I M A R 

 

Ing. Gheorghe Falcă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primaria Arad 

Arhitect şef 

Serviciul construcţii si urbanism 

Nr.ad.23839 din 12.06.2012 

 

                                                     RAPORT 

 

 Denumire proiect:Actualizare PUZ ,,PIAŢA CATEDRALEI DIN MUNICIPIUL 

ARAD” 

 Beneficiar: Municipiul Arad 

 Proiect nr.:01/2012 

 Elaborat: Biroul Individual de Arhitectură Cornelia Silvia Tudor 

 

Prezenta documentaţie este întocmită în conformitate cu Certificatul de 

urbanism nr.1828 din 08.11.2011 privind amplasamentul, destinaţia, regimul juridic 

si tehnic, respectiv Ghidul privind  metodologia  de elaborare si conţinutul cadru  al 

Planului  urbanistic zonal, indicativ GM 010-2000. 

          Prin P.U.G. imobilul este încadrat în U.T.R. nr.1. 

 Documentatia de urbanism s-a întocmit în vederea realizării peisajului complet 

de punere în valoare a zonei PIAŢA CATEDRALEI SF. IOAN BOTEZATORUL , 

în completarea Parcului Reconcilierii Româno-Maghiare şi a Parcului Turnului de 

Apă, prin realizarea compoziţională integrată a traseelor pietonale şi rutiere din zona 

întreagă şi limitrofă, ce vor crea legături funcţionale între circulaţiile rutiere majore ( 

bulevardele cu conexiunea accesului principal pt. zona centrală pe centura 

Aradului/străzile ce delimitează cvartalul) precum şi pietonale între monumentele 

istorice şi de for public din respectivul areal, cu legătura directă spre P-ta Catedralei 

Ortodoxe (vechi) în cadrul vechiului ţesut urban, respectiv zona delimitată de străzile 

Vârful cu Dor, str. P.I.Ceaikovski, str.Ecaterina Teodoroiu, str. Rusu Şirianu, limita 

vestică a pieţii Catedralei Ortodoxe. 

          Delimitarea zonei de studiu: , str.Piotr.I.Ceaikovski, Parcul Reconcilierii 

Româno-Maghiare, str.Varful cu Dor, str.I.Rusu Şirianu, str.Csiky Gergely, str. 

Meţianu, str.Academia Teologică, str.Vasile Goldiş , str.Ecaterina Teodoroiu. 

Propunerile s-au axat pe următoarele problematici: 

· Studierea traseelor pietonale şi zonelor de platforme posibile ; 

· Schimbarea amplasamentului existent al pieţii agro-alimentare din Piaţa 

Catedralei ; 

· Schimbarea înfăţişării Pieţei Catedralei, pentru punerea în valoare a cadrului 

arhitectural-urbanistic valoros; 9 monumente de arhitectură existente în perimetrul 

pieţei); 

· Dezvoltarea spaţiilor verzi în zona şi a zonelor destinate pietonilor, crearea unor 

zone destinate petrecerii timpului liber în cadru urban; 



· Creşterea suprafeţelor de utilitate publică în aer liber; 

· Diversificarea funcţională a spaţiilor pentru populaţie în zona delimitată de traseele 

principale (de tranzit ) carosabile; 

· Readucerea spaţiilor publice în atenţia locuitorilor şi turiştilor prin oferirea de 

facilităţi pentru toate categoriile de vârstă; 

· Asigurarea de locuri de parcare pentru zona studiată: subteran pe două nivele, 

suprateran; 

· Fluidizarea circulaţiei carosabile; 

· Propuneri de îmbunătăţire a aspectului clădirilor din zona care prezintă degradări şi 

depreciază calitatea sitului; 

· asigurarea racordurilor la utilităţile din zonă pentru spaţiile publice atât închise, cât 

şi cu desfăşurare în aer liber; 

· marcarea zonelor de protecţie pentru construcţiile protejate arhitectural-istorice şi 

de for public (conf.C.U.) completare la tema de proiectare - anexa la certificatul de 

urbanism nr.1828/2011, ca urmare a consultărilor avute consecutiv pe perioada 

realizării documentaţiei urbanistice. 

Ca urmare a consultărilor avute consecutiv pe perioada realizării 

documentaţiei urbanistice  a rezultat introducerea în documentaţie şi realizarea 

următoarelor completări ale temei de proiectare iniţială pentru planul urbanistic: 

*Eliberarea integrală a suprafeţei pieţei Catedralei de construcţiile existente ; 

*Creşterea suprafeţelor destinate pietonilor până la maxim funcţional în zonă ; 

Realizarea unei strânse legături pietonale între *Piaţa Catedralei, *str.Meţianu, 

*Piaţa 

Sârbească, *Parcul Reconcilierii Româno- Maghiare, *zone limitrofe , străzi 

existente ; 

*evidenţierea în zone limitrofe, incinte – curţi - cu potenţial evident de redat 

circuitului pentru funcţiunile de utilitate publică: urbanistic ; 

*asigurarea fluenţei pentru circulaţiile auto, în zonele perimetrale zonei destinate 

pietonilor (bulevarde, străzi, străzi cu sens unic) ; 

*realizarea unui parcaj subteran pe două nivele sub pietonalul Pieţei Catedralei ; 

*realizarea unui pasaj subteran destinat autovehicolelor de tonaj până la 3,5t, ce va 

prelua traficul ( în sensul actual de circulaţie: sens unic) str.Vasile Goldiş,- str. 

Ecaterina Teodoroiu( subteran: nivel-1) cu debuşeu în str. Vârful cu Dor, debuşeu ce 

va prelua şi accesul în parcarea subterană dinspre cartierul Pârneava, implicit 

coborârea de pe autostrada/centura Aradului - acest traseu devenind principalul acces 

de pe centură, în zona centrală şi istorică a municipiului ; 

*valorificarea potenţialului comercial al parterelor destinate comerţului existente ; 

*conservarea şi valorificarea vizuală a faţadelor şi aliniamentelor ; 

*valorificarea urbanistică, funcţională şi turistică a întregii zone ; 

*asigurarea spaţială a posibilităţilor de intervenţie pentru executarea noilor 

construcţii şi amenajări. 

Obiectivele cuprinse in documentaţie: 



_ Accentuarea primului traseu pietonal cu direcţie transversală pe axa Bd. 

Revoluţiei- Piaţa Avram Iancu şi pe inelele formate din Cetatea Aradului şi a 

traseului pietonal aferent malului Mureşului; 

_ Interconectarea pieţelor: Avram Iancu, Catedralei şi Reconcilierii prin: 

o Amenajarea ambientală diurnă a Pieţelor Avram Iancu, Catedralei şi a străzii 

Meţianu 

o Propunerea unei activităţi economice specifică pentru ţesutul urban istoric al zonei, 

dar diversă in funcţie de localizare 

o Asigurarea funcţionării străzii Meţianu ca pietonal, prin limitarea accesului auto 

o Indicarea unor curţi interioare adiacente traseului pietonal, pentru marcarea unor 

trasee pietonale secundare prin activităţi economice. 

_ Segregarea circulaţiei auto de cea pietonală 

_ Reorganizarea circulaţiei auto 

_ Crearea de locuri de parcare subterane pentru locuitorii zonei şi pentru vizitatori, 

_ Amenajarea de locuri speciale pentru grupuri statuare şi de mobilier urban. 

_ Amenajarea de spaţii verzi cu valoare de scuar/esplanadă 

_ Amplasarea de mobilier urban 

_ refacerea şi diversificarea iluminatului public. 

Amplasarea unui ansamblu monumental în această parte a oraşului a atras 

transformări ale statutului zonal, devenind prin funcţiune şi amplasament în cadrul 

ţesutului urban: 

► un nucleu polarizator pentru reţeaua de parcuri şi pieţe civile în municipiul Arad ; 

► un element revitalizant pentru ţesutul istoric al zonei adiacente parcului. 

Astfel, prin prevederile programului de dezvoltare a localităţii, zona studiată 

devine un nucleu important, cu potenţial atât din punct de vedere al calităţii 

ambientale ale ansamblului urbanistic, cât şi de autosusţinere prin atragerea 

populaţiei (prin conformaţia amenajărilor) cu diferite ocazii festive, dar şi pentru 

utilizare cotidiană. La revitalizarea zonei participă de asemenea şi fronturile stradale 

şi deschiderea parterelor comerciale existente perimetral aproape integral la 

fronturile Pieţei Catedralei, str. Ecaterina Teodoroiu şi latura estica a Parcului 

Reconcilierii şi la nord, str.Varful cu Dor. 

 1.Se va realiza un pasaj subteran destinat autovehicolelor de tonaj pana la 3,5t 

ce va prelua traficul - în sensul actual de circulatie: 

sens unic: str. Vasile Goldis,- str. Ecaterina ( subteran: nivel-1) cu debuşeu în str. 

Vârful cu Dor, debuşeu ce va prelua şi accesul în parcarea subterană dinspre cartierul 

Pârneava, implicit coborârea de pe autostradă/centura Aradului - acest traseu 

devenind principalul acces de pe  centură, în zona centrală ţi istorică a municipiului; 

cota la nivelul pardoselii: ~ -4m 

lungime: cca.200m 

accesul dinspre str. Vasile Goldiş : adiacent intersecţiei cu str. Cicio Pop, pentru 

preluarea traficului de coborâre în subsol şi de ieşire spre str. Cicio Pop. Forma 

circulară, cu 2 benzi de circulaţie câte una/sens, lăţimea benzii de 4,5m; benzile sunt 

despărţite de o zonă de trotuar cu denivelare de +20cm, lăţime de 1,15m, ce preia 



panta rampei : ~10,87% s-a prevăzut 0,40~0,50 m zona de siguranţă faţă de pereţii 

laterali ai rampelor. În zona centrală se amplasează scara de acces la subsol. Rampe 

deschise şi neacoperite, scara poate fi acoperită, cu cupoletă transparenta sau sistem 

de captare a energiei solare, în situaţtia folosirii panourilor fotovoltaice pentru 

scopuri de iluminat, preparare apă caldă, a necesităţilor spaţiilor funcţionale şi 

conexe ale parcării. Rampa se va proteja faţă de intemperii: îngheţ şi depunere de 

zăpadă prin sisteme termice: aer cald sau pardoseală încălzită; rampa va avea 

învelitoare antiderapantă; se vor semnaliza zonele de conflict. 

accesul dinspre str. Varful cu Dor : adiacent fostei intersecţii cu str. Ecaterina 

Teodoroiu, pentru preluarea traficului de coborâre în subsol şi de ieşire spre str. 

Varful cu Dor. Forma lineară, curbă de cca.9m raza în subteran, pentru preluarea 

traseului existent al străzii Ecaterina Teodoroiu; se asigură 2 benzi de circulaţie câte 

una/sens, lăţimea benzii de la 2,75 m în zona plană de la sol la 3,5m ...4,5m în 

subteran; benzile sunt despărţite şi semnalizate prin mijloace specifice drumurilor: 

denivelări mărunte în pardoseală ce imprimă vibraţii autovehicolelor, puncte 

reflectorizante. Panta rampei : ~8%...~10,87% în funcţie de sistemul constructiv ce 

se adoptă, s-a prevazut 0,30~0,50 m zonă de siguranţă faţă de pereţii laterali ai 

rampelor.. Rampele deschise si neacoperite, până la înălţimea subsolului sub grinda 

şi instalaţii suspendate de -2,10m. 

Rampa se va proteja faţă de intemperii: îngheţ şi depunere de zăpadă prin sisteme 

termice: aer cald sau pardoseală încălzită; rampa va avea învelitoare antiderapantă; 

se vor semnaliza zonele de conflict. 

 două accese pietonale la subsol formate din scări şi câte un elevator ( lift pentru 

persoane şi un lift de serviciu pentru mărfuri: zona str. Ioan Rusu Şirianu); scara 

poate fi acoperită, cu cupoletă transparentă sau sistem de captare a energiei solare, 

îin situaţtia folosirii panourilor fotovoltaice pentru scopuri de iluminat, preparare apă 

caldă, a necesităţilor spaţiilor funcţionale şi conexe ale parcării ; 

 un acces cu escalator- în zona adiacentă str. Ecaterina Teodoroiu. 

Toate accesele se vor realiza până la nivelul -2 al parcării subterane; ele vor fi 

permanent iluminate şi supravegheate video. La subsol, în zona scărilor se vor 

amplasa wc-uri publice, la toate intrările; casele de scara vor avea windfang la 

fiecare nivel al parcării subterane, ce va asigura şi protecţia în caz de incendiu, în 

conformitate cu normativele specifice. 

2.Se va realiza un parcaj subteran pe două nivele sub pietonalul Pieţei 

Catedralei : 

Accesul in parcajul subteran se va face din zona pasajului subteran (latura de 

nord a pieţei) pentru. 2 fire de circulaţie câte unul pe sens, si dinspre str, Academia 

Teologică, acccesul din intersectia străzii cu suprafaţa pieţei. pentru preluarea 

traficului de coborâre îin subsol şi de ieşire spre str. Academia Teologică. 

Forma circulară, cu 2 benzi de circulaţie câte una/sens, lăţimea benzii de 4,5 m; 

benzile sunt despărţite de o zonă de trotuar cu denivelare de +20cm, lăţime de 1,15 

m, ce preia panta rampei : ~10,87%. S-a prevăzut 0,40~0,50 m zonă de siguranţă faţă 

de pereţii laterali ai rampelor. În zona centrală se amplasează scara de acces la 



subsol. Rampe deschise şi neacoperite, scara poate fi acoperită, cu cupoleta 

transparenta sau sistem de captare a energiei solare, în situaţia folosirii panourilor 

fotovoltaice pentru scopuri de iluminat, preparare apă caldă, a necesităţilor spaţiilor 

funcţionale şi conexe ale parcării.  

Numar de parcări estimate :  Nivelul -1: ~330 

               Nivelul -2: ~330 

In parcarea subterană se vor prevedea spaţii funcţionale şi spaţii conexe, în 

conformitate cu normativele în vigoare,inclusive cele pentru securitatea la incendiu. 

Se dezvoltă traseele circulaţiei pietonale, până la cuprinderea întregului areal 

cultural valoros în interiorul perimetrului format din: 

-Str. Varful cu Dor, str.P.I.Ceaikovski - trasee cu trafic în ambele sensuri, cu 

prospecte largi; 

-Str.Vasile Goldiş, str.Ecaterina Teodoroiu, str.Ştefan Cicio Pop, str.Emanoil Gojdu, 

str.Ioan Rusu Şirianu, str.Csiki Gergely, str.Academia Teologică – trasee cu trafic în 

sens unic, ducând la creşterea ponderii şi schimbarea caracterului şi funcţionalităţii 

urbane pentru spaţiile destinate circulaţiei pedestre. 

3.Reglementări pe termen scurt (1-3 ani) 

Încurajarea societăţii civile interesate de dezvoltări de activităţi specifice ZCP 

(comerţ, cazare, alimentaţie publică) să vizeze poziţionarea în zonele prevăzute, prin 

schimburi de terenuri. 

Mediatizarea/aducerea la cunoştinţa publicului general a sectoarelor de activităţi 

specifice ZCP şi poziţionarea acestora în cadrul fondului construit. 

Realizarea de studii economice şi spaţiale pentru asigurarea dezvoltării 

sectoarelor de activităţi 

Renovarea şi restaurarea clădirilor din ansamblul urban. 

Ca principiu general, renovarea şi restaurarea clădirilor pune accent pe conservarea 

fondului construit istoric. Se va pune accent pe conservarea clădirilor, în sensul 

refacerii tuturor elementelor compoziţionale arhitecturale şi pe consolidarea 

structurală în sensul restaurării: consolidări, operaţiuni contra umidităţii (de 

infiltraţie, din precipitaţii şi eroziuni eoliene). 

4.Reglementări pe termen lung (5-10 ani) 

CARTIERUL CULTURAL, care să cuprindă: 

o Instituţii culturale 

o Mici afaceri de creaţie 

o Boutique-uri ale producătorilor locali 

o cafenele 

Cartierul cultural pune accent pe trasee intens circulate pietonal cu accent pe Piata 

Catedralei, Piaţa Reconcilierii şi relaţia acesteia cu Turnul de apă. 

Străzile şi fondul construit aferent cuprinse in cartierul cultural: Episcopiei, Chendi, 

Blaga, Alecsandri, I. Georgescu, Goldiş, Eminescu, Desseanu, parte din I.L. 

Caragiale, Varful cu Dor, Transilvaniei, parte din Ceahlău, parte din Ceaikovski, 

parte din I. Rusu Şirianu. 

Se va pune accentul pe renovarea urbană a zonei: 



* scoaterea în evidenţă , renovarea - cadrului construit valoros 

* armonizării cadrului construit din vecinatatea ansamblurilor urbanistice, 

arhitecturale şi ansamblului monumental 

* studierea şi valorificarea maximă a traseelor pietonale posibile, cu accent pe 

direcţia str. Metianu-Turnul de apă  

* dezvoltarea spaţiilor verzi în zonă şi a zonelor destinate pietonilor, crearea unor 

zone destinate petrecerii timpului liber în cadru urban cult, creşterea suprafeţei 

spaţiilor de utilitate publică în aer liber 

* diversificarea funcţională a spaţiilor pentru populaţie, în zona delimitată de traseele 

principale carosabil 

* asigurarea de locuri de parcare subteran şi suprateran pentru zona studiată: pentru 

riverani, vizitatori şi personalului angajat la unităţile din zonă , ţinând cont de gradul 

de motorizare şi amplasamentul Pietei Catedralei  

* fluentizarea circulaţiilor carosabile, segregarea de zonele pietonale 

* asigurarea racordurilor la utilităţile din zonă pentru spatiile publice atât închise, cât 

şi cu desfăşurare în aer liber. 

5.Reglementari principale în ce priveşte clădirile: 

 Pentru toate cladirile ce bordează Piaţa Catedralei, prin renovare, restaurare se 

va opta pentru : 

‘’ Gamă coloristică variată în nuanţe pastel la faţade, cu accentuarea elementelor de 

decoraţie arhitecturală ce se vor păstra integral, iar în cazul în care sunt deteriorate 

sau lipsesc, se vor reface în forma lor iniţială (pe baza documentelor fotografice din 

epoca construirii lor, documente ce există): ancadramente, muluri, decoraţiuni 

diverse,etc. 

‘’ Restaurarea porţilor aducându-se la forma lor de expresie (conformaţie, materiale) 

iniţială 

‘’ Restaurarea tâmplăriilor ce inchid golurile, prin păstrarea dimensiunilor golurilor, 

prin păstrarea/armonizarea coloristicii, prin folosirea lemnului sau materialelor ce-l 

înlocuiesc, dar cu tratare coloristică adecvată, păstrându-se imaginea tâmplăriilor din 

lemn 

‘’ Se vor folosi pentru restaurarea faţadelor materiale de calitate, ce se apropie ca 

imagine cu materialele tradiţionale. 

 Nu se vor monta aparate de climatizare pe faţadele ce se percep la aliniamentul 

Pieţei Catedralei. 

 Completarea fronturilor ce oferă intradosuri de proprietăţi cu construcţii de 

utilitate publică. 

 Creşterea suprafeţelor destinate circulaţiei şi folosinţei pietonale, prin realizarea 

traseului urban ce angrenează în compoziţia volumetrică şi spaţiile comerciale de la 

parterul clădirilor, prin crearea de alei şi suprafeţe atât pentru reuniuni festive şi de 

reprezentare, cât şi pentru reuniuni civile, cotidiene, ajungându-se la folosirea 

parţială a spaţiului pieţei ca salon public, de tipul scuarelor, ce se completează cu 

terase largi, ce pot atrage populaţie, pentru ambientarea zonei. 



 Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi organizate, spaţii verzi ce intră în 

configurarea compoziţiei, pe de altă parte ca subliniere a traseului pietonal către 

turnul de apă; vegetaţia se prevede a fi de tip scund, cu accente de inălţime medie 

putând fi şi înaltă pe alocuri, pentru asigurarea umbririi în zonă, completând 

fronturile pieţei ca masă-pe alocuri compactă. 

Planşa nr.6 prezintă unele posibilităţi de mobilare, realizate în scopul şi 

limitele impuse prin reglementările urbanistice şi cerinţele stabilite prin certificatul 

de urbanism. Prin mobilarea prezentată s-a urmărit crearea caracterului reprezentativ 

şi public al zonei, accentuarea scării umane a ansamblului urbanistic, deschiderea 

peisajului construit către spaţiile publice propuse a se realiza. 

 

Alimentarea cu apă. 

În ceea ce priveşte reţelele de alimentare cu apă a zonei studiate, se propun 

următoarele lucrări: 

Reabilitarea reţelelor degradate, cu folosirea de materiale moderne, dimensionate 

corespunzător pentru zona studiată, cu fiabilitate mare, cu eficenţă mărită de 

transport, în special pe tronsoanele de străzi la care se vor efectua intervenţii de 

modernizare sau de altă natură ; 

Realizarea de reţele de distribuţie a apei pe aleile pietonale nou create, conform 

propunerilor urbanistice, care să satisfacă cerinţele de apă din acele zone: apa 

potabilă pentru fântâna publică şi apă prin recirculare pentru oglinda de apă – 

amenajarea din zona colonadei, înspre Turnul de apă ; 

Revizia generală a sistemelor de protecţie la incendii, respectiv a hidranţilor 

exteriori, prin 

amplasarea şi reamplasarea acestora conform reglementărilor specifice în vigoare 

(zona hotelului Universitatii Aurel Vlaicu); 

Refacerea branşamentelor de apă, unde este cazul, astfel încât acestea să 

corespundă cerinţelor tehnice actuale, impuse şi de administratorul reţelelor de 

alimentare cu apă. 

 

Canalizarea. 

În ceea ce priveşte colectoarele de canalizare menajeră şi pluvială din zona studiată, 

se propun următoarele lucrări: 

Reabilitarea colectoarelor de canal şi trecerea pe sistem separativ,(menajer şi 

pluvial) unde există colectoare unitare, cu folosirea de materiale moderne, 

dimensionate corespunzător pentru zona studiată, cu fiabilitate mare, cu eficenţă 

mărită de transport, în special pe tronsoanele de străzi la care se vor efectua 

intervenţii de modernizare sau de altă natură. 

Refacerea racordurilor de canal, unde este cazul, astfel încât acestea să 

corespundă cerinţelor tehnice actuale. Amplasarea de receptoare de apă meteorică la 

densitatea impusă prin norme, pentru posibilitatea preluării excesului de apă din 

precipitaţii, evitându-se pericolul unor inundaţii  

 



Alimentare cu energie electrică 

Referitor la alimentarea cu energie electrică se propune: 

desfiinţarea liniilor electrice de 0,4kv aeriene, a branşamentelor aeriene şi a 

iluminatului public pe stâlpii de beton în zona pietonală, integral şi alimentarea cu 

energie electrică de 0,4kv a zonei studiate, a branşamentelor imobilelor din zona şi a 

iluminatului public prin linii electrice de 0,4 kv montate subteran, şi iluminatul 

public realizat pe stâlpi de oţel amplasaţi pe cât posibil în spaţiile verzi nou create, şi 

cu destinaţie ambientală. 

Retelele electrice 

Reţelele electrice existente care deservesc actualele funcţiuni pentru administrarea 

pieţei, prin noua destinaţie evidenţiată prin PUZ , vor fi anulate. 

Reţelele electrice de utilitate publică, existente în zonă, care sunt afectate de 

obiectivul preconizat vor fi analizate de către distribuitorul zonal de energie electrica 

(Enel Distribuţie Banat) în cadrul unui studiu de reglementări reţele în conformitate 

cu H.G.R. nr.90/2008. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului va fi realizată prin racordarea la 

reţeaua electrică de distribuţie existentă în zonă, in calitate de concesionar al 

serviciului public de distributie a energiei electrice în zonă va stabili soluţia de 

racordare , emitând, în acest sens, un aviz tehnic de racordare. 

 

Telefonie 

Se păstrează zonarea traseelor existente, asigurându-se accese la căminele de 

telefonizare existente sau noi, în funcţie de soluţia tehnică, şi se vor lua măsuri de 

protejare a reţelelor telefonice acolo unde există interferenţe spaţiale/planimetrice ale 

amenajărilor subterane şi supraterane peisagere cu traseele subterane de telefonie 

Subrepartitoarele stradal şi suprateran vor fi reamplasate, la nevoie în primul 

nivel subteran , în conformitate cu standardele tehnologice şi în baza studiului de 

soluţie şi a proiectului tehnic ce se va întocmi obligatoriu de către Romtelecom, 

proprietarul retelelor; Suprateran, se pot include în cadrul amenajării peisagere, în 

soclurile mobilierului urban, acolo unde este posibil. 

 

Alimentare cu gaze naturale 

Prin propunerile cuprinse în actuala documentaţie se fac intervenţii asupra sistemului 

de alimentare cu gaze naturale de presiune redusă în zonă. 

În ceea ce priveşte reţelele de alimentare cu gaze naturale de presiune redusă a zonei 

studiate, se propun următoarele lucrări: 

-Reabilitarea reţelelor degradate, cu folosirea de materiale moderne, dimensionate 

corespunzător pentru zona studiată, cu fiabilitate mare, cu eficenţă mărită de 

transport, în special pe tronsoanele de străzi la care se vor efectua intervenţii de 

modernizare sau de altă natură; 

-Realizarea de reţele de distribuţie de gaze naturale de presiune redusă pe aleile 

pietonale nou create, conform propunerilor urbanistice, care să satisfacă cerinţele de 

gaze naturale din acele zone; 



-Refacerea branşamentelor de gaze naturale, unde este cazul, astfel încât acestea să 

corespundă cerinţelor tehnice actuale, impuse şi de operatorul licenţiat de gaze. 

Toate lucrările propuse se vor efectua numai după ce se vor obţine soluţiile tehnice şi 

acordul societăţii distribuitoare de gaze din zonă. 

Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili de către proiectant 

cu consultarea in prealabil a funizorului licenţiat de gaze din zonă.Toate operaţiunile 

necesare acestor lucrări, se vor realiza cu asistenţă tehnică din partea furnizorului 

licenţiat de gaze -EON GAZ Distribuţie -Centrul Operaţional Arad.  

 

Mediu 

Din punct de vedere al Protecţiei Mediului se respectă următoarele: 

- Aducerea terenului definit prin fronturile perimetraleale Pieţei Catedralei la valori 

urbanistice şi de mediu urban elevat, cu rezonanţe culturale, în concordanţă cu noua 

utilizare la nivelul municipiului ; 

- utilizarea raţională a terenului ; 

- raportarea scării de intervenţie la cea a cerinţelor de evoluţie a unui municipiu cu 

tradiţii în evoluţie istorică şi a teritoriilor învecinate ; 

- organizarea zonei studiate va atrage realizarea de alte investiţii conexe, de 

valorificare a cadrului construit valoros şi foarte valoros existent, cu necesitatea 

refacerii şi dezvoltării cadrului antropic şi vital cu impact pe plan local, zonal prin 

unicitate, internaţional prin organizarea de evenimente - fără repercursiuni negative 

asupra teritoriului. 

 

Prin intervenţiile enumerate mai sus se urmăreşte realizarea ansamblului 

monumental şi reamenajarea spaţiului ca parc, ce atrage după sine o transformare a 

statutului zonei, în vederea aprofundării potenţialului cu puternic caracter social şi în 

scopul revitalizării zonei, oferind Aradului un spaţiu urban ce asigură continuitate 

(prin organizare urbanistică) şi diversitate ( prin funcţionalitate). 

Prin prevederile programului de dezvoltare a localităţii, zona studiată devine 

un nucleu important, cu potenţial atât din punct de vedere al calităţii ambientale ale 

ansamblului urbanistic, cât şi de autosustinere prin atragerea populaţiei ( prin 

conformaţia amenajărilor) cu diferite ocazii festive, dar şi pentru utilizare cotidiană.  

Documentaţia conţine următoarele avize: 

 

Nr. 

crt 

Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. şi data aviz 

1 Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad 170/28.02.2012 

2 S.C. Compania de Apă Arad S.A. 3159/23.02.2012 

3 S.C.Romtelecom S.A. 88/05.03.2012 

4 S.C. Enel Distributie Banat S.A. 14686892/21.03.2012 

5 S.C.E-on Gaz Distributie S.A. 877/29.02.2012 

6 PSI 7814/A/05.03.2012 

7 Protecţia Civilă 7811/A/05.03.2012 



8 Agenţia de Protecţia Mediului 4892/18.04.2012 

9 Direcţia pentru cultură şi patrimoniu naţional a 

judeţului  Arad 

104/U/26.04.2012 

10 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad 266072/07.03.2012 

 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a emis Avizul 

tehnic nr.8 din data de 10.05.2012.  

Având în vedere cele de mai sus,     

   

PROPUNEM 

 

Adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe  Actualizarea PUZ ,, PIAŢA 

CATEDRALEI DIN MUNICIPIUL ARAD”, beneficiar Municipiul Arad, proiect 

nr.01/2012, elaborat de  Biroul Individual de Arhitectură Cornelia Silvia Tudor. 

 

 

 

 

       Arhitect şef                                                 Şef serviciu 

         arh. Radu Drăgăn                                                      ing. Mirela Szasz  
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REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  

 

CAPITOLUL 1  
1. DISPOZITII GENERALE  
Rolul Regulamentului local de urbanism 

Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal este o documentatie de urbanism cu caracter de 
reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si 
utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul zonei in studiu. 

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. expliciteazã si detaliazã prevederile cu caracter de 
reglementare ale P.U.Z. 

Regulamentul local de urbanism se constituie in ACT DE AUTORITATE al administratiei 
publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local Municipal 

Dacä prin prevederile unor documentatii de urbanism. (Planuri urbanistice de detaliu) pentru 
parti componente ale zonei studiate se schimbä conceptia generalã care stä la baza documentatiei 
aprobate, este necesarã modificarea P.U.Z. general conform legii. 

Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul prevederilor 
Regulamentului general de urbanism, aprobarea unor modificãri ale Planului urbanistic zonal si implicit 
ale Regulamentului local de urbanism. se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobate pe 
care a urmat-o si documentatia initialä. Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni şi restricţii) sunt 
obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z. 

CAPITOLUL 2 
2. Baza legala 

2.1. La baza elaborării RLU aferent P.U.Z. Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad  
stau: 

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. Nr. 525/1996 şi Ghidul de aplicare al 
RGU aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 21/N/2000. 

- Reglementările cuprinse în PUG şi în prescripţiile RLU aferente PUG pentru zona care face 
obiectul P.U.Z.C.P. 

- Legea 350-/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, CU MODIFICARILE 
ULTERIOARE, inclusiv cele aplicabile din 1.01.2012 

- Ordonanţa 27/29.08.2008 – pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001. 
- Legea 315/2004 – privind dezvoltarea regională în România. 
- Ordonanţă de Urgenţă nr. 111/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România. 
- Ordonanţă de urgenţă 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul publicata in Monitorul Oficial 111 din 11 Februarie 2011. Legea 
50/1991 republicată în 13.10.2004 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 214/16.12.2008 – pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991. 
- Legea 422/18.07.2001 – privind protejarea monumentelor istorice. 
- Ordin Administraţie Publică 2807/2003 – pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi 

cultelor nr. 2681/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor 
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istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei 
minimale de evidenţă a monumentelor istorice. 

- Ordin 2260/2008 – privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 
monumentelor istorice. 

- Ordinul ministrului culturii şi cultelor 2684/2003 – privind aprobarea Metodologiei de întocmire 
a obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acestuia. 

- Legea 451/2002 – pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului adoptată la Florenţa la 
20.10.2000. 

- Legea 24/15.01.2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane. 
- Ordonanţa de Urgenţă 114/17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate 
ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism. 

- Legea 213/17.11.1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
- Decret 398/14.11.2008 – pentru promulgarea Legii privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia. 
- Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/2013-2020 – Hotărârea HCLM Arad 

nr. 26/28.02.2008. 
- Ordinul 562/20.10.2003 – emis de către M.T.C.T.- pentru aprobarea Reglementării tehnice 

„Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite 
protejate (PUZ)2 – publicat în M.Of. Partea I. Nr. 125 bis/11.II.2004. 

- Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului urbanistic zonal, 
indicicativ GM 010 – 2000. 
- L. nr.8/2000 asupra drepturilor de autor sim proprietate intelectuala :COPYRIGHT! 

In conformitate cu art.39 din Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile 
de amenajarea teritoriului si urbanism, aprobat prin HG nr.1519/2004, acest proiect este proprietatea 
intelectuala a BIROULUI INDIVIDUAL ARHITECT CORNELIA SILVIA TUDOR, prin aplicarea parafei R.U.R. si 
semnaturii de catre arh. Urbanist coordonator Cornelia Silvia Tudor.Instrainarea, multiplicarea sau folosirea 
cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract a planselor sau soft-urilor aferente, intra sub incidenta Legii 
dreptului de Autor. 

3.Domeniul de aplicare 
3.1. Planul urbanistic zonal ( P.U.Z.) impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent( R.L.U.) 

cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executãrii/ desfiintarii constructiilor pe orice categorie de 
terenuri, in zona studiata:                   

3.2. Zonificarea functionalã a terenului studiat a fost evidentiatä in plansa de REGLEMENTARI 
urbanistice si zonificare a Planului urbanistic zonal. Pe baza acestei zonificări se stabilesc condiţiile de 
amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale. 
Articolul 14 – Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor ( extras RGU) 

(1)Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia 
construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de urbanism, sau dacă zona 
are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie. 

(2)Condiţia de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii sunt prevăzute 
în anexa 1 la prezentul regulament. 

Detalieri 
- Destinaţia terenurilor reprezintă, în sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a 

acestora, conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, aprobate conform legii. 

- Funcţiunile urbane reprezintă activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o localitate, 
într-o anumită perioadă de timp, localizate teritorial şi definite de indicatori spaţiali şi indicatori de 
funcţionare. 

- Ţesutul urban reprezintă structura unei zone, teritoriu sau localitate constituită în timp, cu 
particularităţi ce ţin de funcţiunea specifică dominantă, tradiţia culturală, condiţiile de mediu, şi care e 
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definită de configuraţia parcelelor şi a tramei stradale, distribuţia spaţiilor publice şi a spaţiilor private, 
volumetrie şi modalităţi de ocupare a parcelelor de construcţii etc. 

Precizări  
Prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului se stabilesc la nivelul unui teritoriu sau localităţi 

zonele funcţionale omogene, precum şi funcţiunile dominante şi complementare ale acestora, constatate, 
admisibile sau propuse. De asemenea, se reglementează modalităţile de construire la nivelul fiecărei zone 
funcţionale şi se stabilesc măsurile de eliminare a disfuncţionalităţilor (diminuarea sau eliminarea 
factorilor de risc, de poluare, protecţia zonelor şi clădirilor valoroase etc.). 

- Identificarea compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei propuse (inclusiv terenul aferent) 
şi funcţiunea dominantă a zonei în care urmează a fi amplasată se face, în situaţia autorizării directe pe 
baza prezentului Regulament prin analiza raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a 
zonei. 

- Integrarea în zonă a construcţiilor noi se va face cu respectarea şi corelarea atât a regulilor de 
bază privind ocuparea terenului, cât şi a celor privind amplasarea şi conformarea construcţiilor, în acord 
cu destinaţia acestora. În acest sens, trebuie menţionate construcţiile noi din zonele protejate care, deşi pot 
fi compatibile funcţional cu acestea, nu pot fi autorizate decât în condiţiile cuprinse în articolele 8 şi 9 ale 
Ordinului MLAPT 21/N/10.04.2000, Indicativ GM-007-2000. 

Aplicare 
1. Generalităţi 
Analiza teritoriului urban evidenţiază faptul că acesta are rareori un ţesut cu caracter omogen, rezultat din 

existenţa într-o anumită zonă a unei singure funcţiuni. 
Mai mult chiar, ţesutul urban specializat poate prezenta configuraţii diferite în cadrul aceleiaşi categorii 

funcţionale (cazul zonelor rezidenţiale, cu tipuri de locuire diferite), ceea ce conduce în procesul de 
elaborare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a celor de urbanism cu regulamentele aferente 
acestora la împărţirea, din raţiuni operaţionale, a teritoriului, în zone şi subzone funcţionale. 

În urma acestei analize trebuie precizate funcţiunile dominante ale zonelor urbane, funcţiunile 
complementare acestora (deci compatibile), disfuncţiunile şi incompatibilităţile constatate, precum şi 
necesităţile de delimitare a unor subzone funcţionale care prezintă configuraţii distincte ale ţesutului 
urban. 

2. Modul de utilizare a Anexei 1 LA Regulamentul General de Urbanism ( RGU) 
În Anexa nr. 1 la Regulamentul general de urbanism sunt prezentate, în principal, recomandări de amplasare 

a instituţiilor şi serviciilor de interes public. 
În activitatea de autorizare a acestora pot fi întâlnite trei posibilităţi distincte, datorate destinaţiei 

construcţiilor şi condiţiilor specifice de funcţionare. 
- Amplasarea în interiorul zonei rezidenţiale sau a altor zone urbane, după caz, ca funcţiune 

complementară. 
- Amplasarea în zone cu funcţiuni complexe (zonele centrale şi zonele mixte, reprezentate de 

regulă de centrele de cartier ale localităţilor mai mari de 30.000 locuitori, ce prezintă subdiviziuni 
teritoriale cu caracteristici distincte). 

- Amplasarea în zone sau subzone specializate, destinate instituţiilor şi serviciilor de interes 
public, ce prezintă omogenitate funcţională şi care cuprind de regulă unităţi aparţinând aceleiaşi categorii. 
Ele pot fi localizate pe teritoriul ce constituie trupul principal al localităţii, sau pe suprafaţa altor trupuri 
ale intravilanului (campusuri universitare, zone de tratament sau de odihnă în cadrul staţiunilor balneo-
climaterice, zone comerciale, zone cu instituţii de sănătate, zone de agrement etc.). 

Respectarea condiţiilor de amplasare conţinute în Anexa nr. 1 impune următoarele precizări: 
1.1. Construcţii administrative 
Amplasarea sediilor de birouri se face atât în zona centrală cât şi în celelalte zone cu activităţi urbane, în 

funcţie de necesităţile specifice fiecărui tip de activitate. 
1.3. Construcţii comerciale 
1.3.5. Unităţile de comerţ alimentar de folosinţă zilnică se pot amplasa şi în interiorul zonelor rezidenţiale (ca 

funcţiune complementară). 
1.3.6. Unităţile de alimentaţie publică amplasate în zonele rezidenţiale vor avea înscrise în autorizaţia 
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de funcţionare condiţii care să asigure protecţia acustică a zonei limitrofe.Funcţionarea lor este 
condiţionată de obţinerea autorizaţiei de mediu. 

1.4. Construcţii de cult 
1.4.1. Lăcaşele de cult vor fi amplasate în funcţie de numărul de practicanţi, în condiţiile legii. Autorizarea 

acestora se face cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte. 
1.5. Construcţii de cultură 
Construcţiile pentru agrement (cluburi, săli polivalente, săli de reuniune, circuri etc.) vor fi amplasate de 

preferinţă în zona verde sau în cea de agrement. 
1.8. Construcţii şi amenajări sportive 
Stadioanele, bazele sportive şi centrele de antrenament, hipodroamele, patinoarele, pistele pentru 

concursuri şi alte activităţi sportive care creează mari aglomerări de persoane, se amplasează de regulă în 
zone verzi de folosinţă generală, cu asigurarea spaţiilor necesare accesului şi evacuării spectatorilor fără 
perturbarea traficului, precum şi a spaţiilor de parcare necesare, fără ocuparea arterelor de circulaţie. 

1.10. Construcţii de turism 
Construcţiile de turism se autorizează în condiţiile stabilite prin avizul Ministerului Turismului, precum şi 

ale normelor din Regulamentul general de urbanism şi/sau ale documentaţiilor aprobate în condiţiile legii. 
Hotelurile, motelurile, cabanele turistice, satele de vacanţă, campingurile se amplasează de regulă în afara 

localităţilor, în zone specializate pentru turism. 
Hotelurile şi vilele turistice, clasificate potrivit prevederilor legale pot fi amplasate şi în interiorul 

localităţilor, cu respectarea condiţiilor de amplasare şi conformare stabilite prin prezentul Regulament sau 
în documentaţiile de urbanism. 

CAPITOLUL 3 
4 )   INTRODUCERE-  
extrase si interpretari ale 

• P.U.G.(arh. Vasvary) , P.U.G.2004 si  
• PUZ-CP( 2011-arh. Dana Popescu) 

 
3.3.Conform zonificării PUG Arad ( autor d-na arh. Vasvary),  
Ansamblul Urban Arad redefinit  
PUG Arad defineşte ca zone istorice de referinţă (Z.I.R. - 1): 
 Aradul Vechi (UTR 1), Aradul Nou (UTR 65) şi Cetatea Aradului (UTR 2). 
UTR nr. ZONA FUNCŢIONAL Ă SUBZONA FUNCŢIONAL Ă 
UTR 1 ZONA CENTRALĂ PROTEJATĂ 

(ZCP) 
ZONA CENTRALĂ PROTEJATĂ 
ARADUL VECHI (ZCP-AV) 

UTR 3 - parte 
din 

ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN 
AFARA ZONEI PROTEJATE (Z) 

SUBZONA CENTRULUI ISTORIC ÎN 
CARE S-A MENŢINUT 
CONFIGURAŢIA ŢESUTULUI URBAN 
TRADIŢIONAL  

  
3.4.Conform zonificării P.U.Z.C.P. ARAD- in curs de elaborare ( stadiul final) 

Teritoriul tratat din punct de vedere urbanistic ce face obiectul de studiu al PUZ-CP : 
ANSAMBLUL URBAN ARAD  este ZONA ISTORICA DE REFERIN TA a Aradului .  

Din tabelul şi descrierile de mai sus, rezultă faptul că :zonificarea este realizata –principiu- pe , 
unităţile teritoriale de referinţă ce sunt departajate pe cartierele componente ale Aradului. Dintre acestea, 
delimitarea Cartierului Central se realizează prin unităţi teritoriale de referinţă raportate la mediul tematic 
al fiecăreia.  

Astfel UTR-urilor le corespund „zone” şi „subzone”, în funcţie de evoluţia ţesutului urban, de 
caracteristici şi de legislaţia în vigoare.  

Zonei Centrale îi corespund UTR-uri delimitate primar cu privire la: 

- Zone Centrale Protejate (ZCP) cu subzonele: - Aradul Vechi (AV) 
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Putandu-se completa in evolutia viitoare cu 

- Aradul Nou (AN) 

- Cetatea Aradului (CA) 

- Zone Centrale situate în afara zonei protejate (Z) 

- Albia majoră a Râului Mureş 

UTR 1 şi UTR 65 sunt delimitate şi conform descrierii Ansamblului Urban Arad din Lista 
Monumentelor Istorice 2004, însă Cetatea Aradului şi albia majoră a Mureşului sunt delimitate ca UTR 
distincte.  

Prin studiu P.U.Z.C.P., s-au delimitat (pornind de la morfologia tesutului urban ) 

TIPURI DE SUBZONE FUNCŢIONALE– P.U.Z.C.P. 

TIPURI DE SUBZONE FUNCŢIONALE  
Zona centrală protejată CP a municipiului Arad este situată în limitele zonei de protecţie a valorilor istorice şi 

arhitectural urbanistice  şi se compune din următoarele subzone: 
   CP-AV - Subzona centrului istoric al Aradului Vechi – 
 subzona centrală protejată datorită valorilor arhitecturale şi urbanistice, adiacentă nucleului istoric, constituind 

rezervaţia urbanistică a municipiului Arad, cuprinzând în perimetrul său majoritatea  monumentelor istorice şi de 
arhitectură ale oraşului, având caracter reprezentativ şi rolul de principal centru comercial şi administrativ, în care se 
menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional, formată din clădiri medii şi înalte, dispuse pe aliniament şi alcătuind 
un front relativ continuu la stradă  

CP-AN - Subzona centrului istoric al Aradului Nou – subzonă situată perimetral de-a lungul 
Căii Timişorii, care conturează prin clădirile specifice un centru reprezentativ cu rol comercial, 
cultural şi administrativ  

CP-CA - Subzona cetăţii Aradului – subzonă cu vocaţie de a deveni “inima oraşului” , care 
cuprinde incinta cetăţii de secol XVIII în stil Vauban, propusă a deveni cel mai important centru 
polarizator al vieţii urbane. 

Subzonele CP-AV, CP-AN şi CP-CA se comasează în Z.I.R. 1 (Zonă Istorică de Referinţă). 

 
ÎMPĂRŢIREA ÎN S.I.R. (CONF. STUDIU FUNDAMENTARE „EVOLU ŢIA”) SI P.U.Z.C.P. 

quartalele (Q1...Q57) 
TERITORIUL delimitat pentru studiu prin prezenta documentatie : P.U.Z. Actualizare documentatie 
urbanistica Piata Catedralei- Arad  
se afla in cuartalul 34, din S.I.R.2, dupa cum se evidentiaza in schema urmatoare ( adaptare din 

p.u.z.c.p.), pentru care exista urmatoarea delimitare: 
 

Subzonă 
istorică de 
referin ţă 

Tipul de ţesut urban 
cuprins 

Descrierea limitei 

S.I.R. 2 Parte din Cartier 
Centru 
Ţesut urban 1751, 
cristalizat în 1881 

La N: Din dreptul str. M. Eminescu nr.71, apoi str. 
Episcopiei - partea nr. poştale impare-, str. Mărăşeşti nr. 2-6, 
str. O. Goga – partea nr. poştale impare-, str. Horia - partea 
nr. poştale impare-, traversează                  Bd. Revoluţiei şi 
continuă cu str. Xenopol şi front P-ţa G. Enescu nr.2 -Bd. 
Dragalina nr. 2,4; 
La E: gard Parcul Copiilor - front proprietate Dragalina nr. 
27, 25, 23, cuprinde Bd. Dragalina de la nr. 22 până la nr. 38 
La S: Front Dragalina nr. 38 - Decebal nr. 37- Piaţa Arenei 
nr. 24,26 - Preparandiei nr.2, cuprinde str. Preparandiei - 
partea cu nr. poştale pare până la nr. 50- include proprietăţi 
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Subzonă 
istorică de 
referin ţă 

Tipul de ţesut urban 
cuprins 

Descrierea limitei 

pare str. Hunedoarei până la nr. 42, 44 - str. M. 
Kogălniceanu nr. 49,51,53- str. Blanduziei nr.33, 40 - str. M. 
Kogălniceanu nr.  55,57,59,61; 
La V: Include proprietăţi str. M. Kogălniceanu nr. 58, 54, 
52, 50 - 
str. Blanduziei nr. 32- 4- str. Vârful cu Dor nr. 33-39, 58-42 
- str. Transilvaniei nr. 15, 12-14, str. Eminescu nr.71. 

 

 

 

Descrierea limitelor quartalelor 
Subzonă 
istorică de 
referinţă 

Quartale 
conţinute 

Descrierea limitei quartalului 

S.I.R. 2 QUARTAL 20  Mărginit de străzile: Mărăşeşti, O. Goga, Horia şi Episcopiei 
QUARTAL 21 Mărginit de străzile: Episcopiei, L. Blaga, Revoluţiei şi Eminescu 
QUARTAL 22 Mărginit de străzile: L. Blaga, Episcopiei, Horia şi Revoluţiei 
QUARTAL 23 Mărginit de străzile: Xenopol, Decebal, 1 Decembrie 1918 şi 

Revoluţiei 
QUARTAL 24 Mărginit de străzile: 1 Decembrie 1918, Decebal, Piaţa Arenei, 

Tribunul Dobra, Piaţa Avram Iancu şi Revoluţiei 
QUARTAL 25 Mărginit de străzile: Piaţa G. Enescu, Dragalina, Piaţa Arenei, 

Decebal 
QUARTAL 32 Mărginit de străzile: Eminescu, Vârful cu Dor şi limita propusă 

ZCP la vest 
QUARTAL 33 Mărginit de străzile: Vârful cu Dor, Ceaikovski, M. Kogălniceanu 

şi limita propusă ZCP la vest 
QUARTAL 34 Mărginit de străzile: Vârful cu Dor, P-ţa Împăratul Traian, 

Ecaterina Teodoroiu, Csiki Gergely, Ioan Rusu Şirianu şi Ceaikovski. 

QUARTAL 35 Mărginit de străzile: Ioan Rusu Şirianu, Csiki Gergely, 
Ecaterina Teodoroiu, P-ţa Catedralei, str. Academia 
Teologică, P-ţa Sârbească, Mihail Kogălniceanu şi 
Ceaikovski 

QUARTAL 36 P-ţa Catedralei. 
QUARTAL 37 Mărginit de străzile: P-ţa Împăratul Traian, Vârful cu Dor, Eminescu, 

Revoluţiei, Vasile Goldiş, P-ţa Catedralei şi Ecaterina Teodoroiu. 
QUARTAL 38 Mărginit de străzile: P-ţa Catedralei, Revoluţiei şi Meţianu. 
QUARTAL 39 Mărginit de străzile: Meţianu, P-ţa Avram Iancu şi Gheorghe Bariţiu. 
QUARTAL 40 P-ţa Avram Iancu 
QUARTAL 41 Mărginit de străzile: Meţianu, Gheorghe Bariţiu, Paul Chinezul, 

Preparandiei, Academia Teologică şi P-ţa Catedralei. 
QUARTAL 42 Mărginit de străzile: Gheorghe Bariţiu, P-ţa Avram Iancu, Tribunul 

Dobra, Cuza Vodă, Preparandiei şi Paul Chinezul. 
QUARTAL 43 Mărginit de străzile: Cuza Vodă, Tribunul Dobra şi P-ţa Arenei. 
QUARTAL 44 P-ţa Arenei 
QUARTAL 45 Mărginit de străzile: Mihail Kogălniceanu, Hunedoarei şi limita propusă 

a zonei protejate la sud şi vest. 
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Se ilustreaza cele expuse mai sus in schema ce urmeaza :  
amplasamentul zonei studiate  ce cuprinde   teritoriul delimitat pentru studiu prin prezenta 
documentatie : P.U.Z. Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad  

- : zona centrala a Aradului quartal 35 precum si  interrelationarea cu polii de 
interes pentru Aradul Nou (AN) 

- Cetatea Aradului (CA) 

- Zone Centrale situate în afara zonei protejate (Z) 

- Albia majoră a Râului Mureş 
 

4.2 DISPOZIŢII APLICABILE ÎN Z.I.R. 1 (ZONĂ ISTORICĂ DE REFERINŢĂ) prin R.L.U.  
Aradul Vechi (UTR 1), Aradul Nou (UTR 65) şi Cetatea Aradului (UTR 2). 

RLU – puzCP – ZONA CENTRALĂ PROTEJATĂ   extras DISPOZIŢII APLICABILE ÎN S.I.R. 2  (SUBZONĂ 
ISTORICĂ DE REFERINŢĂ)  :  

QUARTAL 35 Mărginit de străzile: Ioan Rusu Şirianu, Csiki Gergely, 
Ecaterina Teodoroiu, P-ţa Catedralei, str. Academia 
Teologică, P-ţa Sârbească, Mihail Kogălniceanu şi 
Ceaikovski 

 
CAPITOLUL 1:  

• Descrierea caracterului general al S.I.R. 2 

• Funcţiunile cuprinse în S.I.R. 2 sunt rezidenţială, social-culturală, administrativă, 
comercială şi de recreere. 

• Expunerea la riscuri naturale     

  Seismicitate  P 100/ 92 – incadreaza teritoriul intr-o zona seismica de calcul notata cu “D” careia ii 

corespunde un Ks = 0,16 si un Tc = 1,00 sec  
Fără alte riscuri naturale  

• Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor  

• Posibilităţi maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)  

 IN CONF. CU   RLU - P.U.Z.C.P  ( CF.DATELOR TEHNICE DIN TABELELE DE  CARTARE PT ZONA 
CENTRALA ) 

–PENTRU  PREZENTUL R.L.U. AL   PUZ Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- 
Arad  

  se stabilesc INDICATORI URBANISTICI ( PRELUARE DIN DOCUMENTATIA P.U.Z.C.P.-PENTRU 
FIECARE QUARTAL ÎN PARTE):  

Posibilităţi maxime de utilizare a terenului, procentul  de ocupare a terenului (P.O.T.) 

— P.O.T.    -   80%,  
1. exceptie facand hotelul fost „Petrom” actual „ Academus” pt. Care actualmente p.o.t. 

este de 100%, aceasta folosinta maxima a terenului pastrandu-se 
Pe suprafata alocata Piata Catedralei- Arad  
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2. se vor putea propune constructii civile permanente si amenajari destinate serviciilor si 
comertului, in urma unui PUD aprobat si a proiectelor tehnice autorizate, iar suprafata acestora nu va 
depasi 20% din suprafata parcului, conform legislatiei privind protectia mediului in vigoare 

Posibilităţi maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) 

— C.U.T.    -  2,5 – EXCEPTIE FACAND PLATOUL PIETEI C ATEDRALEI 
ÎN FUNCŢIE DE STAREA DE DEGRADARE GENERALĂ A OBIECTIVELOR, PRECUM ŞI ÎN FUNCŢIE DE 
POZIŢIA ACESTORA ÎN CADRUL ZONEI PROTEJATE PROPUSE, ÎN SENSUL CELOR IMPUSE DE LITERA ŞI 
SPIRITUL RLU AFERENT AL   P.U.Z. Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- 
Arad CA ACT DE AUTORITATE AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ASEMENEA  P.U.Z.C.P.  SE 
PREVAD MĂSURILE DE REABILITARE, RENOVARE ŞI RESTAURARE A FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT 

 

5. FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI  
Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- 
Funcţiunile cuprinse dominante sunt : 

• rezidenţială, 
• social-culturală,  
• administrativă,  
• comercială şi  
• de recreere. 

 

6.TIPURI DE ZONE, SUBZONE FUNCŢIONALE –  
NOTIFICARILE S-AU FACUT PE PLANSA DE REGLEMENTARI URBANISTICE SI PLANSA DE 
POSIBILA MOBILARE 

Cuprinse in documentatia urbanistica Piata Catedralei- Arad ( actualizare 2012) 
AU FOST EVIDENTIATE 8 zone functionale  

� s-a facut pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, ( cf. Gp038/99), luandu-se 
in considerare interactiunile diferitelor functiuni urbane( subunitati functionale- intr-un U.T.R., pentru 
care s-a stabilit functiunea dominanta, urmarindu-se echilibrarea, personalizarea, dezvoltarea sau 
realizarea TESUTULUI URBAN.  

� Deasemenea , in stabilirea caracterului fiecarei ZONE s-a tinut cont de compatibilitatea 
functiunilor si dupa caz, de zone de preotectie. 

� In conformitate cu Gp038/99, suportul pentru plansa pe care se figureazazonificarea 
functionala a unui teritoriu este plansa de reglementari urbanistice, grafic si la nivel 
conceptual. Prin R.L.U. se stabilesc “ norme” de inscriere a viitoarelor documentatii  si 
asupra construirii, prin care sa nu se elimine profesionalismul si personalitatea  
proiectantilor, varietatea exprimarii prin calitate sustinuta ducand la personalizarea 
localitatilor si realizarea tesutului urban reprezentativ pentru anumite decade in evolutia 
localitatilor si zonelor construite. 

ART1 
 ZONIFICARE FUNCTIONALA  

a) : NOTATIILE DIN PUZ Parcul  RECONCILIERII ROMANO-MAGHIARE – SE PASTREAZA SI SE 
CONTINUA CU CE LE CUPRINSE IN PUZ PIATA CATEDRALEI, 

b)  zonele fiind jucstapuse si continuitatea spatiala ci functionala asigurandu-se prin prevederile din cele doua 
PUZ-uri, autor si sef pr.arh. Cornelia silvia Tudor 

Parcul  RECONCILIERII ROMANO-MAGHIARE 
IS TCC1 
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ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: IPJ ARAD, SRI, ARHIVELE 
NATIONALE 
IS TCC2  
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: GRUPUL SCOLAR "CSIKI 
GERGELY" ARAD 
IS TCC3  
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE: TURNUL DE APA 
IS TCC4  
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC- DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: HOTELUL SPORTIVILOR CLUBUL 
SPORTIV "GLORIA" ARAD 
IS TCC5  
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE: HOTEL 
IS TCC6  
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE: HOTEL 
 
IN PUZ PIATA CATEDRALEI  
se noteaza cu  hasura standard pt. Demolarea constructiilor ( hasura cu linii intrerupte, oblice) 
constructiile parazitare urbanistic in zona de protectie a monumentelor istorice si de arhitectura, 
realizate in anii >50,>60: uzate fizic si moral existente pe platfor pietei, precum si hala 
agroalimentara- constructie metalica, copertinele ce adapostesc mesele pietei de zarzavaturi, ce 
se propun a se dezafecta 

 

L ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTE- PROPRIETATI PERSOANE FIZICE 
SI JURIDICE 

IS TCC7 ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL 
UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: CATEDRALA ORTODOXA SF. IOAN BOTEZATORUL 

IS TCC8 ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE 
SI JURIDICE: POLITIA LOCALA SI SPATII COMERCIALE DE UTILITATE PUBLICA 

IS TCC9 ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE 
SI JURIDICE: SPATII COMERCIALE DE UTILITATE PUBLICA 

IS TCC10 ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- - DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL 
UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: SPATII TEMPORARE SAU PERMANENTE DE 
UTILITATE PUBLICA 

 

C CAI DE COMUNICATIE RUTIERA EXISTENTE SI PROPUSE 

SP TCP1 ZONA PENTRU SPATII VERZI SI DE AGREMENT: PARCURI, RECREERE, TURISM- DOMENIUL 
PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE:PARCUL 
RECONCILIERII ROMANO-MAGHIARE EXISTENT SI PARC PROPUS PENTRU LEGATURA CU 
TURNUL DE APA  

SP TCP2 ZONA PENTRU SPATII VERZI SI DE AGREMENT: PIATA PUBLICA, RECREERE, TURISM- 
DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE:PIATA 
CATEDRALEI 

ART 2 - FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
Funcţiunea dominantă a zonei PUZ   Zona PIATA CATEDRALEI DIN MUNICIPIUL Arad  reprezintă o îmbinare 
dintre funcţiunea rezidenţială, social-culturală, administrativă, comercială şi recreere. 
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Această zonă este parte activa valoroasa a zonei centrale- unde sunt amplasate marea majoritate a 
monumentelor de arhitectură din Arad, alcătuită din cele mai importante şi mai reprezentative clădiri 
destinate funcţiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidenţiale de mare valoare istorică, arhitecturală şi 
memorială adăpostind acum diferite alte funcţiuni, clădiri de locuit, înscrise în lista monumentelor şi 
propuse a fi înscrise conform studiului de fundamentare “Zone construite protejate din Arad”, toate 
acestea însoţite de clădiri cu valoare arhitecturală sau numai de acompaniere. Valoarea deosebită a zonei 
constă în existenţa într-un perimetru uşor de parcurs pietonal a unor areale aparţinând unor diferite 
perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosferă proprie bine definită. Această 
diversitate pe arii coerente necesită o protecţie specială deoarece reprezintă atractivitate pentru:  

• turismul urban - sursă importantă de venituri pentru locuitori şi deci şi pentru bugetul local;  
• investitorii importanţi - datorită prestigiului cultural conferit localităţii de existenţa unor valori arhitectural-

urbanistice.  

ART 3 – FUNCŢIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ALE ZONEI 

- Funcţiuni economice neproductive 
- Funcţiuni ecologice şi de comunicaţii 

 
Capitolul 2- utilizare funcţională a terenurilor 
Utilizarea funcţională din zona respectă prevederile Regulamentului general de Urbanism (RGU) şi sunt specifice 
zonelor funcţionale din care fac parte construcţiile, cu precizările de mai jos: 

ART 4 - UTILIZĂRI PERMISE 
- Utilizări permise - Sunt permise următoarele tipuri de activităţi reprezentative şi cu atractivitate, considerate 
caracteristice pentru o zona centrală: 

- administraţie publică 
• Piete publice, promenade, terase amenajate temporar pentru expunere si evenimente, 

alimentatie publica 
- cultură 
- comerţ şi alimentaţie publică 
- spaţii plantate urbane 
- locuire 
- staţionarea autovehiculelor în spaţii publice amenajate 
- reţele tehnico-edilitare 
- sedii firma ce nu necesita construcţii adecvate 
- biblioteci, muzee, mediateci 

• Sali de expozitii, spatii deschise pentru sarbatori si festivaluri 
• Expozitii in aer liber 
• Scuaruri, cu locuri de joaca amenajate adecvat pentru copii 

- se admit conversii ale funcţiunilor existente în condiţiile în care orice schimbare de destinaţie a clădirilor monument 
de arhitectură şi din centrul istoric se avizează conform legii;  
- se admite, în cazul conversiei funcţiunilor din clădirile actuale care nu sunt sau nu se propun a fi declarate 
monumente de arhitectură şi în cazul reconstrucţiei unor clădiri fără valoare, introducerea unor funcţiuni publice şi 
funcţiuni de interes general care permit accesul liber al locuitorilor şi turiştilor la parterul clădirilor având preponderent 
caracter de comerţ şi servicii de standard ridicat: magazine de lux, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, agenţii, şi 
oficii bancare, hoteluri, birouri diverse, servicii colective şi personale, distracţii, servicii pentru recreere, ateliere 
manufacturiere, locuinţe cu partiu adecvat profesiunilor liberale etc; 
- se admite extinderea vadurilor comerciale pe toate străzile din cadrul  zonei centrale şi utilizarea pentru funcţiuni 
atractive pentru turism a curţilor clădirilor, a subsolurilor şi a mansardelor; 
- se admite acoperirea cu sticlă a curţilor în vederea transformării lor în spaţii funcţionale interioare; 
- se vor menţine activităţile productive manufacturiere compatibile cu statutul zonei centrale şi atractive pentru 
turismul cultural; activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau relocare conform PUZ, 
PUD; 
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- în cazul conversiei şi extinderii funcţiunilor din clădirile actuale, ca şi în cazul introducerii unor noi funcţiuni şi al 
reconstrucţiei unor clădiri fără valoare este necesară dispunerea la parterul clădirilor şi în curţi a acelor funcţiuni care 
permit accesul liber al locuitorilor şi turiştilor. 

ART 5 -  UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII 
Orice intervenţie în zona centrală protejată inclusiv in zona Parcului PIATA CATEDRALEI se va face numai în baza 
avizelor necesare, reglementate de Regulamentul general de Urbanism. 
- emiterea autorizaţiilor de construire in zona centrala se va face numai după punerea în discuţie a proiectelor în 
cadrul organizaţiilor profesionale ale arhitecţilor, urbaniştilor, restauratorilor, etc. 
- se admit funcţiuni complementare zonei destinate pietelor publice, scuarurilor, zonelor verzi în procent de max.20% 
pe ansamblul locatiei 
- se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni numai în cazul menţinerii unei ponderi a acestora de minim 30% din 
aria construită desfăşurată, atât pe ansamblul subzonei cât şi pe fiecare operaţiune urbanistică - de exemplu, de 
reabilitare a unei insule; 
- se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai la o distanţă de minim 
50 metri de instituţiile publice şi lăcaşele de cult;  
- parterul clădirilor va fi destinat unor spaţii comerciale, restaurante şi servicii accesibile publicului;  
- se admit fronturi în care la parter- publicul să nu aibă acces cu condiţia ca lungimea unor astfel de segmente să nu 
depăşească 60 metri şi să grupeze cel mult două construcţii adiacente.  
- se admit extinderi sau reconstrucţii ale clădirilor existente lipsite de valoare cu următoarele două condiţii: 
(1) - funcţiunea propusa coroborata cu cea existentă să nu stânjenească vecinătăţile sau, în caz contrar, proiectul să 
demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare; 
(2) - proiectul să asigure ameliorarea aspectului construcţiei şi amenajărilor, şi o mai bună integrare în zona protejată. 
- se admite realizarea de spaţii pietonale gen esplanade; condiţiile - stipulate prin PUZ. 
Următoarele funcţiuni sunt permise numai în zona destinată polului urban: 

- mari unităţi financiar-bancare; 
- clădiri specializate pentru birouri; 
- mari centre de afaceri şi loisir; 
- spaţii pentru concerte; 
- cluburi; 
- centru expoziţional; 
- spaţii pentru învăţământ superior, auditoriu academic în construcţii specializate ( folosinta 
temporara - gradene); 
- grădini urbane; 

ART 6 – INTERDICŢII TEMPORARE 

FARA;  

PENTRU CAZURI EXCEPTIONALE, SE VA CONSULTA SI COROBORA CU RLU-  

ART 7 – INTERDICŢII PERMANENTE 
Se interzic următoarele tipuri de activităţi: 
- activitate industrială sau alte tipuri de activităţi care generează noxe şi care nu sunt direct legate de activităţile 
permise în zonă 
- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată; 
- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcţii ce dau provizorate de orice natură ce duc la degradarea punctual sau de ansamblu in zona sau adiacent; 
- activităţi de depozitare en-gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;  
- depozitări de materiale refolosibile; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică 
evacuarea şi colectarea apelor meteorice; 
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- staţionarea autovehiculelor în spaţii publice neamenajate in acest sens. 

 

 

CAPITOLUL 4-condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 
 
4.1 reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

ART 8 - AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT 
În cadrul Planurilor de Urbanism si Certificatele de Urbanism, ce urmează a se elabora/elibera pt. zona centrală, se 
vor respecta prevederile art. 23 din RGU. 
- se menţine neschimbată situaţia existentă de raportare la aliniament; 
- clădirile NOI care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se pot amplasa retrase de la aliniament la o distanţă 
de minim 6.00 metri cu condiţia să nu lase vizibile calcane netratate adecvat inscrierii in noul sit ale clădirilor situate 
pe limitele laterale ale parcelelor; 

ART 9 - AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI 
- Amplasamentul în interiorul parcelei se va realiza în cadrul În cadrul Planurilor de Urbanism si Certificatele de 
Urbanism, ce urmează a se elabora/elibera cu următoarele recomandări: 
- se menţine neschimbată situaţia actuală; 
- clădirile  ce se vor dispune izolat în interiorul parcelei vor avea distanţa până la limitele laterale si spate ale parcelei 
egală cu cel puţin 1/2 din cea a înălţimii măsurate la cornişă; 
- se admit clădiri tip patio sau în formă de U în cazul în care nu se pot respecta conditiile pentru  retragerile de mai 
sus, in acest caz putandu-se construi la mezuina, fara a fi permisa vederea spre parcelele vecine, doar cu 
respectarea codului civil : vitraje opace/translucide, fara posibilitate de deschidere pt. aerisire directa  . se va asigura  
inaltimea parapetului de min 1,80m – pentru privire piezisa - pentru deschideri ce dau in curti de lumina si  aerisire; 
pentru privire directa  adancimea pana la vitraj- min 2,00m- in acest caz fara restrictie de inaltime de parapet 
- pentru corpuri de cladiri diferite pe aceeasi parcela, se va asigura distanta minima de 3m intre corpurile ce se vor 
amplasa independent, iluminarea si aerisirea in acest caz respectand codul civil in cazul unor proprietati diferite prin 
apartamentare sau reapartamentare. 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE  FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
- se recomandă a se menţine neschimbată situaţia existentă; dacă din necesităţi funcţionale sunt necesare unele 
completări, extinderi sau demolări, acestea se vor efectua pe baza studiilor de impact asupra mediului artificial 
construit , cu pricire la iluminare si ventilatie naturala, incadrare arhitecturala in sit, posibilitati de apartamentare si 
reapartamentare, accese – in conf. cu prevederile R,G,U, (HG575 cu completarile si modificarile ulterioare) si a 
codului civil, cooperarea la utilitati, pe parcela si la bransamentele la retelele publice si alte servicii de utilitate publica 
, conform legii si normativelor tehnice ce asigura siguranta in exploatare. 

- se admite acoperirea curţilor la clădirile în formă de U, sau de forma  diferita, comasata, cu posibilitatea 
realizarii structurii de acoperire fara a leza proprietatile vecine, cu acordul a min 80% din proprietarii imobilelor vecine, 
in conditiile legii - la clădirile cu funcţiuni de birouri, hoteluri, comerţ, recreere care pot deveni astfel spaţii funcţionale 
de tip galerii, hall - uri, zone de recepţie, săli de expoziţie, etc.  
- se va evita amplasarea mai multor corpuri de clădire pe aceeaşi parcelă, fara legatura spatiala intre ele 
- se vor permite clădiri cu mai multe corpuri distincte doar dacă acestea sunt legate prin pasarele sau galerii şi numai 
in baza unor P.U.D. 
 
4.2. - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

 

ART 10 – ACCESE CAROSABILE 
- Accesele carosabile se vor rezolva ţinând seama de trama majora de circulaţie a oraşului şi se vor ierarhiza 

corespunzător categoriilor inferioare de străzi printr-o schema de organizare a circulaţiei secundare în cadrul zonei 
centrale În cadrul Planurilor de Urbanism si Certificatele de Urbanism, ce urmează a se elabora/elibera. 
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Accesele  carosabile se vor rezolva în cadrul Planurilor de Urbanism ce se vor elabora ţinându-se seama de art. 
25 din RGU (anexa 4). 
În cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să 
permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor. 
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi 
de deplasare. 
 Se asimileaza regulile din RLU  PUZ-CP  dupa cum urmeaza pentru: 

SPAŢII PUBLICE  

STRĂZI 
- străzile din Z.C. formează o tramă unitară din punct de vedere geometric şi arhitectural, care asigură coerenţa în 
perceperea globală a ansamblului urbanistic.  
Ambientul lor va fi relaţional în mod direct cu cel al faţadelor, gangurilor şi curţilor interioare.  
- libertatea de mişcare a pietonului pe străzile din centrul istoric este o caracteristică principală legată de 
funcţionalitatea Z.C. şi rolul său în cadrul oraşului. 
- Z.C. este o zonă de întâlnire şi schimb de informaţii. Circulaţia auto va avea un caracter ocazional destinat deservirii 
riveranilor sau turiştilor. Ea va fi corelată cu circulaţia pietonală şi cu transportul în comun (care va compensa 
limitările de circulaţia auto impusă).  
- până la realizarea condiţiilor necesare închegării tramei majore de circulaţie conform studiilor prezentate, folosirea 
străzilor pentru deservirea circulaţiei auto de tranzit este contraindicată în perimetrul Z.C. afectând confortul urban şi 
segmentând fondul construit. Circulaţia auto de tranzit va fi descurajată prin diverse procedee (şicanarea traseului - 
bariere de viteză, signalistică). 
- În Z.C. strada poate fi folosită pentru mijloace de deplasare neconvenţionale, în limitele impuse de administraţia 
locală (trăsura cu cai pentru turişti, bicicleta, patine, etc). Acest fapt poate duce la personalizarea spaţiului urban.  
- finisajele (îmbrăcămintea) străzii şi trotuarului vor fi tratate cu aceeaşi atenţie ca şi faţada clădirii. Ele vor fi realizate 
cu tehnologii reversibile (desfacerea se face fără distrugerea materialelor) pentru a putea asigura o întreţinere uşoară 
a instalaţiilor pozate în infrastructură. Se va limita/elimina finisajul cu îmbrăcăminte de asfalt.  
- proiectele de drumuri, parcări, secţiunile transversale, de îmbrăcăminte a drumurilor şi trotuarelor realizate de 
ateliere de specialitate vor fi avizate de Comisia Monumentelor Istorice. Acestea vor ţine cont de problemele privind 
reducerea umidităţii din fondul construit şi se vor subordona ambianţei urbanistice generale.  

MOBILIER URBAN, ACCESORII 
- ZONA face parte integrantă din zona centrală a municipiului Arad, şi are un caracter arhitectural clar definit.  
Mobilierul urban şi accesoriile urbane vor fi proiectate exclusiv pentru această zonă pentru a o individualiza. Ele vor fi 
proiectate de un arhitect responsabil care va urmări şi recepţia lucrării.  
a) Mobilierul urban (chioşcuri pentru presă, iluminat public, bănci, staţii de transport în comun, rastele de biciclete, 
coşuri de gunoi, fântâni şi bazine decorative, fântâni arteziene, cişmele, bazine de porumbei, etc.) va fi realizat din 
materiale naturale rezistente la vandalism şi corect dimensionate în raport cu spaţiul arhitectural.  
b) Mobilierul urban pentru Z.C. va fi personalizat şi realizat în serii limitate pentru a fi întărită identitatea ambientului 
construit.  
c) Amplasarea mobilierului urban va fi făcută pe principiul relaţionării lui cu cadrul existent şi pe principiul fotogenic. În 
acest sens ambientul va fi conceput în aşa fel încât să poată fi fotografiat în cel mai avantajos mod din punct de 
vedere estetic.  
d) Construcţiile pentru staţiile de tranzit în comun, vor fi realizate din materiale rezistente (metal, sticlă), vor avea 
dimensiuni cât mai reduse. Caracteristica lor principală va fi transparenţa şi eleganţa.  
Aceste construcţii nu vor prelua designul celorlalte staţii din oraş şi nici formula de cuplare a lor cu elemente 
adiţionale cu caracter comercial decât în cazuri bine justificate. Se recomandă transparenţa construcţiei.  

ART 11 – ACCESE PIETONALE 
La instituţiile publice existente din zona centrală se va studia posibilitatea executării unor rampe de acces pentru 
persoanele cu deficienţă locomotorie. 
- Accese pietonale 
La realizarea PUZ-urilor, PUD-urilor şi studiilor urbanistice de orice tip pentru zona centrală, se va avea în vedere 
posibilitatea integrării acceselor pietonale majore conform reglementarilor PUG şi P.U.Z.C.P. a căror trasee pot fi 
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modificate pentru a le pune în concordanţă cu  galerii, portice şi pasaje subterane (din care să se acceadă în 
parcaje subterane) care să asigure legătura cu obiective turistice şi administrative şi parcurgerea uşoară a centrului 
istoric, cât şi realizarea într-o pondere mare de trasee pietonale locale ori de câte ori este posibil pentru a dezvolta 
funcţiunea de recreere. 

TROTUARE 
a) Finisajele pentru zonele pietonale, trotuare sau străzi vor fi din piatră naturală , klinker, betoane amprentate( 
suprafete exceptionale) ce necesita colorit exceptional, mozaicuri din piatra artificiala, sticla reciclata, cu texturi 
antiderapante sau rosturi adânci.  
Ele vor fi tratate diferenţiat în funcţie de gradul de reprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvenţa circulaţiei 
sau pentru marcarea diferitelor funcţiuni (ex: staţii transport în comun).  
b) Bordurile vor fi executate conform cu cele tradiţionale, din materiale similare trotuarelor. La intersecţii se vor 
executa borduri teşite pentru handicapaţi locomotori.  
c) Pentru îmbrăcămintea trotuarelor se va folosi material durabil, cu montaj adecvat pentru a se asigura garantia in 
exploatare pt. o durata cat mai indelungata de timp. Fâşia cu o lăţime de 70 cm lângă faţada clădirii va fi realizată pe 
pat de nisip compactat, pentru a permite evaporarea apei din infiltraţie. Peste acest pat va fi montată îmbrăcămintea 
trotuarului. Această fâşie va fi întreruptă numai în dreptul gangurilor de acces înspre curţile interioare, unde se admire 
un suport din şapa de beton pentru accesul ocazional al maşinilor.  
d) În îmbrăcămintea trotuarului, indiferent de modul de aşezare al pietrelor, se va marca parcelarul existent prin 
aşezarea diferită a pietrelor în zona despărţitoare între două clădiri. Detaliile vor fi relaţionate cu burlanele de 
scurgere a apei pluviale.  
e) Toate capacele care acoperă căminele sau guri de aerisire a subsolurilor, accese de aprovizionare ale subsolurilor, 
etc., vor fi executate prin turnare, din fontă. Ele vor fi inscripţionate şi vor fi tratate ca obiect decorativ făcând parte din 
categoria “mobilier şi accesorii urbane”. Ele vor fi distincte faţă de elementele similare pozate în alte cartiere. Cotele 
finite ale îmbrăcăminţilor vor respecta cotele de călcare tradiţionale. Nu se admite ridicarea cotelor de călcare, 
deoarece afectează aerisirile subsolurilor şi gradul de umiditate al zidurilor.  

STRĂZI PIETONALE 
- străzile pietonale vor face parte dintr-un sistem coerent împreună cu pieţele pietonale şi anumite spaţii publice 
interioare reprezentative. Ele vor fi tratate ca atare şi vor fi diferenţiate de la caz la caz pentru a-şi păstra identitatea.  
a) Toate străzile pietonale vor avea infrastructuri dimensionate şi pentru circulaţie auto.  
b) Finisajele vor fi din piatră naturală. Nu se admite asfaltul, elementele prefabricate decorative din beton natur sau 
colorat, plăcile mozaicate.  
c). Desenul pentru montarea finisajului va fi corelat cu punctele de scurgere a apelor pluviale şi acolo unde este cazul 
va fi condiţionat de raţiuni compoziţional-urbanistice (marcarea unor elemente de reper reprezentative, a unor locuri 
de staţionare, odihnă, fântâni, etc.).  
d) Capacele de cămine montate în finisaj vor fi executate din metal prin turnare şi inscripţionate "Centrul Istoric Arad".  
e) Nu se admire obturarea vizibilităţii de ansamblu de-a lungul străzii cu elemente de signalistică (bariere, etc.) sau de 
natură tehnică (cabluri, reţele), decât pentru perioade mai scurte de 10 zile.  

PIEŢE PIETONALE 
a) Amenajarea pieţelor pietonale, având un caracter istoric şi o tradiţie proprie va fi realizată în corelaţie cu aceasta 
pe bază de documentare şi subordonând funcţiunile unor elemente de compoziţie urbană (relaţii urbanistice, 
luminozitatea spaţiilor şi orientarea lor faţă de punctele cardinale) sau unor elemente notabile valoroase care au intrat 
deja în conştiinţa colectivă.  
b) Modul de amenajare al fiecărei pieţe istorice va fi adaptat condiţiilor specifice accentuându-se personalitatea 
fiecăreia din ele.  
c) Orice lucrare subterană de amenajare (pasaje pietonale sau auto, parcaje, zone comerciale) va fi executată în 
relaţie directă cu estetica imaginii urbane şi în condiţiile de bună conservare şi întreţinere a fondului construit existent. 
Ea va fi făcută numai cu verificarea arheologică prealabilă.  
d) Nici o construcţie temporară (estradă, elemente de signalistică, etc.) nu sunt admise decât cu caracter temporar, 
maxim 35 zile.  
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Comerţul stradal de tip taraba este acceptabil numai realizat în structuri uşoare, demontabile în fiecare seară după 
ora 2300. Ele au drept de conectare la gospodăria subterană, in cazul in care zonal aceasta permite 0prin amenajari 
speciale- conectarea.  
e) Nici o amenajare temporară (scenă, terasa, arenă, împrejmuire, chioşc, etc.) nu are voie să fie ancorată în finisajul 
pardoselilor sau să-i afecteze calităţile mecanice şi estetice.  

4.3. - Reguli cu privire la echiparea edilitară existentă 

ART 12 – RACORDAREA LA REŢELE TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE 
- Se vor respecta prevederile art. 28 din RGU. 
- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice; 
- în cazul alimentării cu apă din surse proprii se va obţine acordul autorităţii competente 
- se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub 
trotuare pentru a se evita producerea gheţii;  
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;  
- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;  
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomandă evitarea 
dispunerii vizibile a cablurilor TV.  

ART 13 - REALIZAREA DE REŢELE TEHNICO-EDILITARE 

a) Toate tipurile de lucrări edilitare vor avea trasee noi sau refaceri de trasee subordonate condiţiilor urbanistic-
arhitecturale şi de ambianţă globală specifice Z.C.  
b) Toate tipurile de lucrări edilitare vor avea puncte de branşament, contoare de citire, zone de joncţiune realizate 
corespunzător din punct de vedere estetic şi încadrându-se în categoria “mobilier şi accesorii cu caracter urban”.  
c) Toate lucrările de proiectare pentru Z.C. din perimetrul rezervaţiei urbanistice şi de arhitectură vor fi întocmite de 
echipe în care va fi inclus un arhitect responsabil pentru lucrările de integrare în ambientul arhitectural al Z.C. şi vor fi 
avizate de Comisia Monumentelor Istorice.  
d) Toate lucrările edilitare sau lucrările executate în zonele semipublice (ganguri, case de scări, cursive, curţi 
interioare acoperite şi descoperite) vor fi urmate de lucrări de remediere, refacere şi restaurare a tuturor detaliilor de 
arhitectură. Ele intră în responsabilitatea întregului proiect.  
e) Cişmelele vor fi realizate în zone semnificative, cu trafic pietonal sau agrement. Ele vor fi realizate din materiale 
naturale durabile şi vor fi proiectate în corelare cu zona lor de influenţă şi vecinătăţi.  

INSTALAŢII DE APĂ POTABILĂ 
Sursele publice de apă potabilă (cişmele) vor avea un caracter arhitectural subordonat ambianţei urbanistice 
generale, amplasamentul lor fiind studiat în consecinţă.  
Contoarele pentru citirea consumului de apă vor fi amplasate discret, fără afectarea detaliilor de arhitectură.  

CANALIZARE MENAJERĂ 
a) Canalizarea menajeră la subsolurile clădirilor parterului va fi realizată prin pompare în canalizarea parterului.  
b) Clădirile mari care ocupă un cvartal şi oferă faţade spre mai multe străzi, pot fi canalizate spre fiecare din aceste 
străzi pentru a scurta traseele de canalizare interioară şi pericolul de avarie. (art. 26C). 
c) Capacele căminelor de canalizare sunt elemente componente ale pavajului decorativ şi vor fi realizate şi montate 
corespunzător (vezi art. 40.e). Amprentarea lor va fi specifică, contribuind la accentuarea identităţii  cartierului.  

CANALIZARE PLUVIALĂ 
a) Amenajările pe orice teren vor fi realizate în aşa fel încât să permită scurgerea apelor meteorice spre reţeaua 
publică de canalizare.  
b) Se admit rigole deschise pentru colectarea apelor pluviale numai cu luarea măsurilor necesare de securitate in 
exploatare.  

INSTALAŢII DE APĂ DE INCENDIU 
a) Hidranţii interiori vor fi poziţionaţi conform normelor dar fără să afecteze detaliile de arhitectură a clădirii. La fel şi 
traseele de alimentare cu apă.  
b) Hidranţii exteriori vor fi montaţi corespunzător şi corelaţi cu amenajările limitrofe.  
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REŢELE ELECTRICE - INSTALAŢII DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE  
Reţelele electrice în ansamblul lor, vor fi adaptate exigenţelor cerute de zona de rezervaţie de urbanism şi arhitectură. 
Măsurile de adaptare vor fi aplicate la lucrări noi sau la lucrările de întreţinere sau modificare a instalaţiilor existente.  
a) Instalaţii de medie tensiune  
- Liniile de medie tensiune se vor executa în cablu subteran; la stabilirea traseelor se vor evita pieţele şi spaţiile mai 
largi, propice pentru amplasarea unor construcţii subterane;  
- posturile de transformare se vor amplasa fie suprateran numai în asociere cu alte funcţiuni prin adiţionare laterală 
sau superioară, în spaţii de circulaţie, fie subteran, dacă nu este altă posibilitate, înglobate în clădiri care au 
posibilităţi de acces în curţi interioare de dimensiuni mari, acolo unde configuraţia acestora şi proprietarul o permite.  
În toate cazurile proiectele vor fi contrasemnate de un arhitect responsabil şi vor fi avizate de Comisia Monumentelor 
Istorice.  
b) Instalaţii de joasă tensiune  
- liniile de joasă tensiune se vor executa în cablu subteran, pentru trasee vezi observaţiile de la medie tensiune.  
- firidele de branşament se vor amplasa subteran pe cabluri care vor fi distanţate de faţadele clădirilor, acolo unde 
spaţiul exterior o permite, fie în interiorul clădirilor în zone semipublice.  

INSTALAŢII DE ILUMINAT PUBLIC 
- alimentarea instalaţiilor se va face cu cabluri pozate subteran;  
- În cazul pieţelor sau spaţiilor largi vor fi folosiţi stâlpi pentru iluminat sau alte sisteme. Forma şi dimensiunile 
materialului vor fi adaptate ambientului arhitectural.  
- se vor utiliza corpuri de iluminat montate cu specificitate vizuala, montate pe stalpi – pt. curti mari, terase, sau pe 
console fixate pe faţadele clădirilor, în directă relaţie cu arhitectura faţadei; amplasarea acestora va ţine cont de 
elementele de arhitectură şi ale faţadelor şi de caracterul străzii (pietonal, circulaţie auto, etc.). 
- cutiile de deviaţie şi protecţie vor fi de dimensiuni mici, iar culoarea lor va fi asortată cu a soclului clădirii. Proiectul 
lor va fi contrasemnat de un arhitect responsabil.  
- accesul cablurilor de alimentare în aceste cutii şi circuitul - corp de iluminat, se vor proteja în cabluri astfel ca la 
înlocuirea cablurilor sau comutatoarelor să nu fie afectată faţada clădirii: traseele îngropate se vor alege astfel încât 
să nu afecteze decoraţia faţadei. Lucrările vor fi urmărite de un arhitect responsabil . 
- iluminarea de punere în valoare a unui monument se va face pe bază de proiect de ansamblu coordonat de un 
arhitect responsabil.  

INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII (TELEFONIE, TELEVIZIUNE ÎN CABLU, ETC.) 
- liniile Tc se vor poza subteran;  
- elementele de reţea (cutii de deviaţie, distribuitoare, amplificatoare, etc.) se vor amplasa de regulă în camerele de 
tragere; acolo unde nu există posibilităţi tehnice pentru aceasta, aceste elemente se vor amplasa suprateran, în cutii 
montate pe socluri comune cu ale firidelor de branşament pentru energie electrică astfel încât să formeze un singur 
ansamblu. 

REŢELE DE GAZ  
* Pentru punerea de acord a regulamentului de gaze, administraţia locală va întreprinde cele necesare. 
 
Reţeaua de gaz şi accesoriile sale afectează iremediabil coerenţa faţadei, în special a parterelor clădirilor. 
a) Nu se admite pozarea conductelor de gaz pe faţada clădirilor. Ele vor fi pozate subteran conform normelor 
specifice.  
b) Nu se admire poziţionarea firidei de branşament şi a contorului în zona portalului de acces în curte prin afectarea 
elementelor de arhitectură şi a stabilităţii clădirii. Ele vor fi montate în interiorul gangului de acces, evitându-se 
degradarea elementelor de arhitectură.  
c) Nu se admite folosirea culorii galbene pentru indicarea reţelei de gaz. Culoarea admisă va fi gri sau acordată de la 
caz la caz caracteristicii adoptate de arhitectul responsabil pentru fundal (perete).  

TERMOFICARE 
a) Reţelele de termoficare orăşeneşti vor fi scoase din subsolurile clădirilor şi pozate în infrastructura străzilor.  
b) Nu se admit trasee aparente de termoficare în ganguri sau case de scară. Ele vor avea trasee mascate fără a 
afecta decoraţia spaţiului arhitectural.  
c) Situaţiile actuale neconforme cu pct. a. b, vor fi remediate în decurs de 36 de luni de la intrarea RLU în vigoare.  
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Proiectele de amplasare a instalaţiilor de climatizare şi a traseelor vor fi contrasemnate de un arhitect responsabil.  
d) Nu se admit construcţii pentru realizarea instalaţiilor termice care sunt adosate unor clădiri existente.  
e) Nu se permite adosarea coşurilor pe faţada clădirilor sau in curtea interioară.  

INSTALAŢII DE CLlMATIZARE 
a) Nu se admite montarea instalaţiilor de climatizare în golurile ferestrelor sau pe faţada clădirii.  
b) Toate unităţile exterioare de climatizare vor fi montate pe acoperiş cu retragere de minim 5,00 m de la cornişă, pe 
structuri suport corespunzătoare, fără a afecta calităţile de protecţie ale învelitorilor.  

SALUBRITATE 
Odată cu lucrările de amenajare în clădirile din Z.C. vor fi amenajate în zona parterului lângă intrare încăperi pentru 
colectarea gunoiului în containere de plastic pe roţi (pentru a nu fi deteriorat pavajul şi treptele) - vezi art. 40, a3.  

POŞTA 
Cutiile poştale vor fi amplasate grupat, fără afectarea detaliilor de arhitectură, în zona accesului (gang intrare) 
acoperite şi iluminate artificial. Ele vor constitui obiectul unui proiect specific. 

REGULI PARTICULARE PENTRU COMERŢ 
Pe lângă articolele anterioare în cazul activităţilor comerciale desfăşurate în clădiri sau în exterior vor fi luate în 
considerare următoarele :  
a) toate adaptările spaţiilor interioare la exigenţele funcţionale sau impuse de moda zilei vor fi realizate cu mijloace 
reversibile, care să permită reamenajări ulterioare şi să nu afecteze caracteristicile iniţiale ale spaţiului arhitectural.  
b) La amenajarea spaţiilor comerciale se vor încuraja modalităţi de punere în valoare a unui element decorativ sau de 
arhitectură care aparţin clădirii (ferestre existente, sisteme de boltire, detalii de feronerie, etc.).  
c) Nu se admit finisajele impermeabile (vopsitorii sau acoperiri de pereţi cu faianţă) pe mai mult de 10 % din suprafaţa 
pereţilor.  
d) Nu se admite aşezarea de depozite sau anexe ale spaţiilor comerciale care se află la distanţă faţă de spaţiul de 
vânzare şi se interferează cu circuitul locatarilor.  
e) Aprovizionarea cu marfă se va face numai cu vehicule de mici dimensiuni ( microbuz) şi numai în afara orelor de 
activitate comerciala, fie dimineaţa, fie seara.  

SIGNALECTICA 
a) Elementele de signalistică (firme comerciale, reclame, firme de instalaţii, plăci comemorative, panouri de 
informaţie, indicatoare de circulaţie, etc.) vor fi proiectate de persoane competente. Ele vor fi semnate de un arhitect 
responsabil care va recepţiona lucrarea executată. Proiectul va fi avizat de organele locale şi Comisia Monumentelor 
Istorice.  
Proiectele vor conţine toate elementele privind poziţionarea,. dimensiunile, forma, culoarea, natura materialului folosit, 
probleme legate de iluminat, detaliul de execuţie, caracterul literei.  
b) Nici un sistem de afişaj sau firmă nu va depăşi înălţimea parterului limitat de obicei de profilul orizontal de 
separaţie cu etajul.  
Excepţie fac cazurile în care clădirea a avut spaţii originare pentru signalistică peste această cotă.  
Nu se admite sistemul de afişare al programelor culturale pe faţada Teatrului de Stat. Afişajul va fi realizat pe catarge 
adecvate situate de-o parte şi de alta a clădirii sau alte sisteme realizate pe bază de proiect.  
c) Firmele vor ocupa zonele fără decoraţie de arhitectură ale faţadei şi vor avea dimensiuni proporţionate cu faţada 
clădirii.  
d) Se recomandă folosirea firmelor aşezate perpendicular pe planul faţadei şi transparenţa acestora. Nu se admit 
sisteme signalectice de tip "copertină" deasupra intrărilor.  
e) Detaliile de execuţie pentru fixarea lor va afecta cât mai puţin faţada clădirii.  
f) Caracterul literei şi natura materialului folosit va fi ales în funcţie de caracterul zonei şi importanţa funcţiunii pe care 
o semnalizează.  
g) Nu se admit benzi de informaţii transversale care traversează strada, decât pe perioade de timp limitate de 
maximum 10 zile şi numai în ocazii deosebite.  
h) Amplasarea elementelor de signalistică destinate circulaţiei ( semafoare, semne de circulaţie, tabele indicatoare) 
va fi executată ţinând cont de condiţiile cerute de funcţionalitate, dar corelate cu elementele reper de arhitectură. 
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Imaginea de ansamblu va fi gândită pentru a deveni fotogenică. Această condiţie este esenţială în cazul Z.C. care 
este o zonă turistică şi culturală.  
i) Plăcile pentru inscripţionarea numelor de străzi vor fi realizate din fontă cu caractere “Antiqua”. 

4.4. - Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construcţiilor 

ART 14 - PARCELARE 

- se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor destinate cladirilor din zona protejată  
- se pot reconsidera prin unificare si reparcelare forma , dimensiunile si folosinta parcelelor domeniului public : piete, 
strazi,accese subterane la spatiile de parcare subterana 
- se consideră construibile parcelele având minim 150 mp şi un front la stradă de minim 8.0 m în cazul construcţiilor 
înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 12.0 metri în cazul construcţiilor cuplate şi izolate; parcelele sub 150 
mp pentru a deveni construibile, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente; 
- în cazul comasării parcelelor se vor menţine amprentele vechii lotizări prin amenajările din curţi - dalaje, parapete, 
jardiniere fixe, plantaţii, etc. 

Intervenţii asupra parcelelor existente 
Parcelele existente vor fi menţinute ca formă fără a recurge la unificări sau subparcelări şi apoi modificări ale 
construcţiilor ce decurg de aici (faţade, acoperişuri, curţi interioare, etc.).  
a) Parcelele eliberate de construcţii (indiferent din ce motiv) vor fi reocupate prin realizarea unui PUZ. Indiferent de 
determinările funcţionale ale noii clădiri, ea va fi structurată conform tipologiei folosite în zonă. C.U.T. şi P.O.T. vor fi 
cuprinşi în limitele celor deja existenţi în Z.C. 
b) Indiferent de poziţia unor corpuri de clădire sau de dimensiunea lor, ele vor fi concepute şi realizate în aceleaşi 
parametrii calitativi ca şi construcţia dinspre stradă.  

ART 15 - ÎNĂLŢIMEA CLĂDIRILOR 

În cadrul Planurilor de Urbanism si Certificatele de Urbanism, ce urmează a se elabora/elibera pt. zona Pietei 
Catedsalei, se se va menţine situaţia existentă; 
- Modificarea Înălţimii construcţiilor se va rezolva în cadrul unor Planurilor Urbanistice Zonale şi de detaliu, ţinând 
seama de funcţionalitatea clădirilor propuse, avand la baza un studiu de fundamentare ce va fi sustinut prin 
consultare in cadrul organizaţiilor profesionale ale arhitecţilor, urbaniştilor, restauratorilor, comisiei de urbanism din 
cadrul serviciului Urbanism , comisia regionala pentru protejarea patrimoniului national arhitectural si cultural si istoric 
etc. 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
ZC.AP- în cazul clădirilor noi înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate 
suplimentar două niveluri cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu 
tangenta sa la 45 grade;  
- în cazul în care la intersecţii există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printr-un plus de înălţime, 
se admite pe colţ depăşirea înălţimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. 

ART 16 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 - Se vor respecta prevederile art. 32 din RGU. 
ZC-P- orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al unor completări sau extinderi, elemente 
de mobilier urban, signalectica necesită studii de specialitate, avizat conform legii; 
 - în cazul utilizării funcţionale a mai multor parcele pentru o nouă construcţie, se va menţine exprimarea în plan şi în 
arhitectura faţadelor a amprentelor parcelarului iniţial. 
 - orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza 
numai în condiţiile legii;  
- pentru restul clădirilor şi pentru noile clădiri propuse se va ţine seama de caracterul zonei şi de caracteristicile 
clădirilor din proximitate ca volumetrie, arhitectura faţadelor, materiale de construcţie, firme, afişaj, publicitate; în 
această zonă arhitectura se va subordona cerinţelor de coerenţă la scara urbană; 
- în cazul intervenţiilor se va ţine cont de următoarele criterii 

- ţesutul urban 
- natura ocupării şi utilizării terenului 
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- se va respecta regimul de aliniere, retragerea faţă de aliniament 
- se va respecta regimul de înălţime 
- se va respecta zonificarea funcţională 
- de dimensiunile şi suprafeţele minime construibile sau maxime admisibile ale parcelelor 
- implantarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie şi cu limitele laterale ale parcelei 
- aliniamentul de "fund" 
- se va specifica categoria de intervenţie asupra clădirilor 
- se vor specifica mijloacele de realizare 
- se va ţine cont de aspectul exterior, materiale de construcţie. 

- Se va ţine seama de următoarele recomandări: 
- noile construcţii sau modificarea celor existente trebuie să se subordoneze caracterului 

reprezentativ al zonei şi să se armonizeze cu cele existente 
- la construirea unor clădiri noi, se va urmări respectarea şi păstrarea caracterului arhitectural al 

zonei. Se va recomanda utilizarea la faţade a materialelor folosite la clădirile reprezentative 
existente sau în construcţie: sediile bancare, sediul primăriei şi al consiliul judeţean. 

- aspectul şi detaliile pentru firme şi mobilier urban se vor stabili printr-un proiect care să privească 
zona în ansamblul ei. 

- în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri şi justificări grafice, fotomontaje 
sau machete pentru intervenţii asupra clădirilor existente sau noi inserţii; 
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, 
utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare; 
- firmele, sistemele de afişaj şi publicitate, elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate şi 
arhitectura clădirilor.  
ZC-AP- noile intervenţii vor urmări creşterea gradului de coerenţă şi vor exprima caracterul comercial şi de afaceri al 
noului nucleu central atât prin arhitectura clădirilor, amenajările exterioare cât şi prin elementele de mobilier urban, 
firme, reclame, iluminat nocturn, vegetaţie. 

Intervenţii asupra clădirilor existente  
Intervenţiile vor fi realizate după ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul în cauză.  
Indiferent de natura intervenţiei (structurală, tehnico-edilitară, spaţială sau de imagine) ea va fi făcută în spiritul clădirii 
şi întregii zone în scopul de-ai pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originară. 
În acest scop vor fi folosite tehnici şi procedee reversibile specifice structurilor din zidărie, lemn sau metal. Vor fi 
evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat.  
Intervenţiile vor fi făcute luându-se măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii structurale în sensul protejării la 
cutremur şi foc.  

Problema umidităţii stagnante in paramente existente ( efect al apei acumulate in teren , la nivelul 
subsolurilor) 
a) Traseul apelor pluviale va fi urmărit de la contactul cu învelitoarea şi până la canalizare pentru fiecare parcelă în 
parte. Toate traseele vor fi vizibile şi uşor de întreţinut. Se vor folosi materiale şi tehnologii tradiţionale.  
Toate suprafeţele sensibil orizontale vor fi protejate cu glafuri din tablă, şorţuri, etc. 
Traseele jgheaburilor orizontale care străbat podurile pot fi folosite numai in cazul spaţiilor nemansardabile şi 
vizitabile în mod curent.  
Curţile interioare vor fi canalizate separat. În cazul palatelor se va opta pentru trasee de canalizare cât mai scurte. Se 
acceptă pentru siguranţa în exploatare racorduri către străzile cele mai apropiate.  
b) Pentru reducerea umidităţii din construcţie se interzice folosirea suprafeţelor verticale impermeabile (tencuieli 
impermeabile din ciment cu apa stop, hidroizolaţii verticale executate peste cota de călcare la încăperi sau pereţi 
exteriori). Materialele folosite la astfel de lucrări vor avea agremente tehnice corespunzătoare.  
c) Se recomandă la încăperi sau pereţi exteriori tencuieli şi vopsitorii poroase care permit eliminarea apei şi a 
vaporilor de apă.  
d) Se recomandă folosirea canalelor de ventilaţie orizontale sub nivelul cotei de călcare (cota ± 0.00) pentru 
coborârea cotei de umiditate şi protejarea lor contra dăunătorilor (substanţe chimice, grile de protecţie, etc.). 
Se recomandă păstrarea coşurilor de fum şi folosirea lor ca ventilaţii naturale pentru încăperile umede situate la 
parterul şi subsolul clădirilor.  
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e) Se interzice realizarea soclurilor la construcţii existente sau noi cu placaje, fără introducerea unui strat de 
ventilaţie între materialul de finisaj şi suportul zidăriei.  
f) Se recomandă la curţi şi trotuare folosirea pardoselilor permeabile pentru a permite apei care a pătruns în sol să se 
evapore.  
g) Se recomandă ca în cazul unei intervenţii ample la clădiri existente să se realizeze hidroizolaţii orizontale, protecţii 
verticale până la nivelul de călcare, drenuri şi puncte de colectare-pompare a apei subterane.  

Subsoluri 

a) Subsolurile clădirilor existente, destinate iniţial în principal pentru depozitare a combustibilului sau depozite, vor fi 
introduse în circuitul funcţional specific fiecărei construcţii prin operaţii de recuperare structural-arhitecturală.  
Aceste spaţii sunt cele mai vechi şi mai nealterate de intervenţii din ansamblul spaţiilor existente în C.C. şi au o mare 
valoare documentară. Intervenţiile de recuperare funcţională a subsolurilor vor fi făcute fără a le afecta. Ele vor fi 
expuse vederii şi lăsate aparent pentru o mai bună ventilare a zidăriei.  
b) Subsolurile vor fi recuperate prin operaţii de consolidare a structurii şi îndepărtare sau ţinere sub control a 
umidităţii.  
c) Traseele şi tehnologiile legate de reţelele edilitare vor fi reconsiderate în lumina celor de mai sus. (a, b)  
d) Dotările sanitare amplasate la subsol vor fi canalizate separat prevăzându-se cu pompe pentru introducerea apelor 
uzate în canalizarea parterului.  
Nu se recomandă deversarea apelor uzate de la subsol în canalizare chiar în ipoteza introducerii clapetelor de 
siguranţă pe traseul conductelor. Subsolurile vor fi prevăzute cu başe colectoare suplimentare de apă;în caz de 
avarie şi sisteme de pompare a apei din acestea în sistemul de canalizare al parterului.  
e) Pardoselile subsolului vor fi permeabile pentru eliminarea umidităţii. Se interzice folosirea pardoselilor din beton 
armat.  
f) Se vor menţine toate gurile de aerisire naturală a subsolurilor, chiar în ipoteza practicării de goluri pentru uşi în locul 
ferestrelor situate la parterul clădirilor.  
g) Nu se admite accesul la subsoluri dinspre stradă prin practicarea unor scări în lăţimea trotuarului.  
h) În zonele pieţelor publice pietonizate sau pe trasee pietonizate cu caracter tradiţional sunt admise accese directe 
dinspre acestea numai în cazuri bine justificate  

Partere 
* Parterele clădirilor existente formează în majoritatea cazurilor vadurile comerciale din Z.C. şi sunt accesibile direct 
dinspre stradă prin uşi. Deoarece vadurile comerciale au tendinţa de a se extinde şi în zone până acum mai retrase, 
exista o tendinţă accentuată de a se practica uşi în locul ferestrelor existente.  
Exista totuşi cazuri frecvente în care refuncţionalizarea parterului poate fi făcută mai convenabil cu acces dinspre 
curtea interioară. Numai după analizarea acestei soluţii şi a unei analize legate de capacitatea curţilor interioare de a 
deservi spaţii publice se va recurge la practicarea de goluri noi. 
a) Se admite practicarea de goluri de uşi pentru accesul public la parterul clădirii (magazine) numai dacă intervenţia 
nu afectează coerenţa compoziţională a faţadei, logica comercială sau potenţialul de organizare funcţională a 
întregului imobil. 
b) Opţiunea pentru practicarea unui gol pentru uşa se va face pe bază de P.U.D. Se va studia toată problematica 
clădirii şi impactul intervenţiei asupra coerenţei ansamblului. În ipoteza avizării soluţiei de realizare a unui gol de 
acces nou la parter, următoarele goluri care vor fi practicate în parter de-a lungul timpului vor fi subordonate ca detalii 
constructive, de arhitectură, materiale de finisaj, etc., primului gol avizat. Acest procedeu este impus de necesitatea 
păstrării unei tratări unitare a faţadei.  
c) Orice trapă de acces în subsolul clădirii poate depăşi maxim 0,30 m planul faţadei la parter. 
d) Orice operaţie de renovare sau reamenajare la parterul clădirii presupune o operaţie de cercetare prealabilă a 
tavanelor parterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectură originare. În cazul când vor 
fi găsite vor fi puse în valoare (integrate în soluţia de amenajare). Se va avea în vedere păstrarea materialelor 
originare. 
e) Sunt admise legături funcţionale între partere şi subsoluri în limita admisă de logica constructivă a clădirii.  
f) Pentru lucrările de consolidare ale structurii se recomandă soluţiile reversibile (soluţiile care folosesc metalul). Se 
acceptă injectările, împănările bolţilor şi arcelor din cărămidă.  
Se vor evita suprabetonările, cămăşuirile sau sâmburii din beton armat. 
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g) Nu se admite acoperirea integrală a sistemului de boltire iniţială cu sisteme de mascare în scop decorativ.  

Nivelele peste parter 

a) La reamenajarea spaţiului se recomandă păstrarea logicii constructive şi a scării arhitecturale iniţiale, folosindu-se 
pereţi de compartimentare uşori. Reamenajarea băilor şi bucătăriilor sau altor anexe poate folosi parţial înălţimea 
încăperilor, spaţiul de deasupra devenind supantă. 
A 1) Fronturile faţadelor atât ziua cât şi în condiţii de iluminat artificial (seara) personalizează fiecare stradă şi aparţin 
oraşului în aceeaşi măsură în care aparţin clădirii. În cazul unor investiţii noi (clădiri tip plombă) se disting 2 cazuri : 
a). în cazul unor construcţii noi ce urmează a fi realizate pe amplasamentul, se va relua sau păstra integral faţada 
tradiţională  
b). în cazul unor construcţii noi pe amplasamente unde nu au fost construcţii vechi se vor realiza faţade cu expresie 
modernă, dar ţinând cont de scara arhitecturală a fronturilor existente, cadenţa, ritm, raportul plin-gol în favoarea 
plinului. Acoperişurile vor prelua pantele uzuale şi materialele folosite în zonă. Pentru finisarea faţadelor se vor folosi 
materiale tradiţionale fără excese de placări. 
Studiul faţadei va fi inclus în studiul fronturilor stradale cu ritmul, cadenţa şi morfologia detaliilor de arhitectură 
specifice. 
A2) Portalul de acces în gangul de intrare este elementul definitoriu de marcare al simetriei în compoziţia 
arhitecturală. El va fi protejat structural şi vizual prin îndepărtarea unor elemente perturbatoare (firide branşament 
electric, gaz, etc).  
A3) Toate elementele de detaliu arhitectural, inclusiv accesorii (mâner uşă, ştergător de picioare, mână curentă, 
sonerii, chiuvete, etc.) vor fi refăcute pe bază documentară.  
Paramentul faţadelor 
Paramentul faţadelor existente nu este conceput ca suport pentru firidele de branşament electric, instalaţii de 
semafoare, firide de branşament gaz, conducte instalaţii, etc. Acestea vor fi eliminate de pe paramentul clădirii odată 
cu activitatea de modernizare şi întreţinere a lucrărilor de instalaţii.  
B1) Se interzice folosirea finisajelor sus amintite cu textură puternică pe zonele cu decoraţii sau asize (tehnica 
"stropirii cu mătura" sau alte proceduri similare indiferent de tehnologie). Ele afectează luminozitatea generală a Z.C. 
şi claritatea detaliilor de arhitectură.  
B2) Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile. Nu se admit tencuieli pe bază de ciment 
(impermeabile) la parter şi subsol, atât la interior cat  şi la exterior.  
B3) La orice refacere a faţadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul 
reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură şi decoraţie dispărute odată cu lucrări anterioare de refacere. Toate 
documentaţiile de avizare pentru aceste lucrări vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.  
B4) Toate decoraţiile vor fi înainte de curăţate, şi acolo unde este cazul protejate cu glafuri şi şorturi din tablă.  
B5) Soclul clădirii va fi realizat din materiale rezistente dar permeabile la vapori. 
B6) Nu se va folosi piatră naturală sau alte materiale scumpe la clădiri care nu au folosit-o şi înainte. Nobleţea 
faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, întreţinerea şi gestionarea ei. Placarea 
faţadelor se va realiza numai în cazul în care placajul iniţial necesită înlocuire. El va fi făcut din aceeaşi piatră, cu 
aceeaşi textură.  
B7) Nu se admite placarea clădirilor care iniţial au avut finisaje realizate din tencuială, cu excepţia cazurilor în care, 
pe bază documentară , poate fi dovedit că au existat placaje.  
B8) Cromatica faţadelor va păstra caracterul tradiţional (nuanţe pastelate, culori calde, cu preponderenţă spre galben, 
oranj, ocru). Alegerea culorii se face pe bază de eşantioane şi probe avizate şi recepţionate de arhitectul responsabil 
al lucrării şi Comisia Monumentelor Istorice.  

Confecţii diverse  

Porţile sunt de obicei plasate în axul clădirii. Ele constituie un element definitoriu arhitectural al faţadei. Portalul, 
poarta şi gangul vor fi protejate în consecinţă. Porţile spre ganguri nu vor fi înlocuite cu confecţii noi. În acest caz vor 
fi refăcute după modelul anterior.  
a1) Nu se admite folosirea tâmplăriei de plastic sau aluminiu. În cazul tâmplăriilor de plastic şi aluminiu existente, la 
prima intervenţie se va urmări schimbarea acestora cu confecţii din lemn adecvate arhitectural.  
a2) Nu se admite modificarea detaliilor de uşi şi ferestre, nici a desenului de şprosuri. Refacerea confecţiilor de uşi şi 
ferestre se va realiza respectând caracterul arhitectural al clădirii.  
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a3) Nu se admite montarea sistemelor de protecţie tip Esslinger. Se admit obloanele în două sau mai multe 
canale.  
a4) Nu se admit gratii exterioare de protecţie la vitrine sau uşi, cu excepţia celor care în timpul zilei sunt mascate. Se 
admit gratii de protecţie fixate la interior.  
a5) Nu se admite realizarea de "balcoane franţuzeşti" la clădirile existente. 
a6) Nu se admite montarea pe faţadă pentru reclamă a firmelor sau panourilor, deasupra cornişelor peste parter, ci 
numai sub linia de demarcare dintre parter şi etaj.  
a7) Nu se admite acoperirea elementelor de decoraţie sau arhitectură (cornişe, balustrade de balcoane, frontoane, 
liziere, etc.) cu elemente de signalistică sau dirijare a circulaţiei decât în cazul în care recuperarea lor nu este 
posibilă. 
b) Nu se admit şliţuri orizontale ale structurii de zidărie portantă pentru realizarea instalaţiilor, insă în cazuri justificate, 
pot fi folosite şliţurile verticale existente. Dacă este cazul cu lucrări de consolidare corespunzătoare.  
c) Şliţurile vechi trebuie închise cu cărămidă de acelaşi fel ţesută cu zidăria existentă. În majoritate instalaţiile au fost 
executate ulterior construcţiei, prin spargere.  
d) Modificările făcute pentru îmbunătăţirea locuirii, se vor face ţinând cont de respectarea logicii constructive şi 
punerea în valoare a unor materiale tradiţionale de construcţie care mai pot fi păstrate prin operaţii de consolidare şi 
restaurare. Se vor păstra gurile coşurilor de aerisire în scopul ventilării spaţiilor. Se vor păstra elementele 
semnificative de ornament (sobe, pardoseli, stucatură, etc.). Se vor păstra confecţiile din lemn şi accesoriile 
(feronerie, grilaje, etc.) prin restaurare şi adaptare.  
e) Recompartimentarea spaţiilor de locuit nu va afecta faţadele spre stradă sau curţi interioare, inclusiv curţile de 
lumină şi ventilaţie.  

Mansarde 

a) Se recomandă mansardarea spaţiului de sub acoperiş în scopul locuirii sau alte activităţi specifice (ateliere de 
prestări servicii, arhitectură, design, pictură, etc).  
b) Mansardarea va fi admisă numai în cazul păstrării geometriei exterioare a învelitorii şi a detaliilor de arhitectură.  
c) Spaţiile de la mansarde pot fi legate de etajul inferior prin scări interioare.  
d) Nu se admite demolarea coşurilor de fum. Ele pot fi folosite pentru ventilarea naturală a diverselor încăperi.  
e) Arhitectura tuturor sistemelor de contact cu exteriorul (coşuri de ventilaţie, coşuri de fum, lucarne, antene, etc.) va 
fi subordonată caracteristicilor arhitecturale a fiecărei clădiri în parte şi siluetei generale a cartierului.  

Acoperişuri 

a) Ansamblul acoperişurilor tuturor clădirilor formează o faţadă “spre cer” reprezentativă a Z.C. Ansamblul 
acoperişurilor sunt parte din silueta Z.C. şi menţin identitatea ansamblului dându-i personalitate  
Din acest motiv, acoperişurile, detaliile arhitecturale şi materialele din care sunt executate vor fi respectate cu 
stricteţe.  
b) Se admite montarea în planul acoperişului a ferestrelor tip VELLUX cu o retragere minimă de la streaşină de 2,00 
m de la buza învelitorii, măsurat pe orizontală.  
c) Se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe structuri situate deasupra, dar retras de la cornişă 
cu minim 3,00 m, numai pe versantul interior, sau în podurile nemansardabile.  
d) Datorită pantelor abrupte şi a vânturilor puternice, toate ţiglele ceramice vor fi prinse de şipci fie prin batere cu cuie, 
fie prin legate cu sârmă.  
e) Nu se admite eliminarea tabacherelor din tablă pentru ventilarea podurilor.  
f) Pentru învelitorile caselor monumente istorice se va folosi ţigla ceramică solzi de culoare roşie. Se interzic 
învelitorile de tip bituminos sau metalice care imită ţigla.  
g) Pentru învelitorile de tablă se acceptă materialele şi detaliile tradiţionale.  
h) Orice intervenţie se va face respectându-se partiul de acoperiş iniţial. În cazul construcţiilor noi, se va respecta 
tipologia acoperişului din vecinătăţi.  
i) Elementele de decor din tablă sau alte materiale (amfore, elemente figurative, semnale, etc.) depreciate se vor 
reface întocmai după original.  
j) În cazul acoperişurilor cu pantă ruptă se recomandă plasarea lucarnelor tip "ochi de bou" pe linia de rupere de 
pantă.  
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k) În cazurile în care raţiuni de siluetă o cer sunt posibile plasări ale unor elemente de reper odată cu lucrările de 
mansardare (lucarne, supraînălţări locale, etc.)  
l) La învelitorile din ţiglă neceramică nu se admite folosirea materialelor poroase, de proastă calitate, care 
acumulează apa peste un procent de 5% şi care au un aspect vizual necorespunzător. Acceptul se dă pe baza 
certificatului de garanţie asupra calităţii.  

Faţade 

Faţadele clădirilor din Z.C. formează fronturi continue care asigură identitatea întregului ansamblu urbanistic. Ele se 
disting prin luminozitate, claritate, ordonanţă, tratarea golurilor pe verticală, simetrie cu marcarea accesului în curtea 
interioară, unitate de materiale şi detalii.  
C8) Aşezarea pancartelor pentru denumirea străzii şi numărul de casă va fi făcută în corelare cu detaliile de 
arhitectură ale fiecărei clădiri.  
C9) Nu se admite practicarea nişelor pentru instalaţii electrice, de gaz, sau alte instalaţii în zone care afectează 
coerenţa compoziţională a clădirii, sau diverse detalii de arhitectură (ex, zona porţilor de intrare).  
C10) Nu se admite pozarea cablurilor telefonice, telegrafice, a conductelor de gaze sau a oricăror canalizaţii pe 
faţadele clădirii.  
C11) Pentru poziţionarea plăcilor comemorative, a firelor de instalaţii sau a oricăror elemente pe faţadă, se va întocmi 
o documentaţie specifică care va fi aprobată de Comisia Monumentelor Istorice.  
C12) Feroneria face parte integrantă din decoraţia clădirii şi va fi protejată şi restaurată (portdrapele, console iluminat, 
parapeţi, grilaje).  
C13) Plăcuţele memoriale nu vor fi făcute din marmură de Ruşchiţa. Se vor scrie cu caractere Antiqua şi vor fi 
montate la faţa finisajului. Pentru texte explicative mai ample se vor folosi gangurile şi curţile interioare.  
C14) Confecţiile necesare iluminatului public (console, dispozitive, etc.) se vor subordona compoziţiei arhitecturale a 
faţadei şi vor avea prioritate în privinţa poziţionării faţă de firmele comerciale.  
C15) Se va folosi, exclusiv geam transparent. Se pot folosi geamuri termopan acolo unde e cazul.  

ART. 16   SPAŢII SEMIPUBLICE - CURŢI INTERIOARE, GANGURI DE ACCES, SCĂRI, CURSIVE 

Curţile interioare, împreună cu ganguri de acces, scările spre etaje, şi cursivele exterioare de distribuţie, formează un 
ansamblu caracteristic al locuirii în Z.C. şi va fi păstrat ca atare. Ele au un caracter semipublic, cu valoare culturală şi 
documentară structurează morfologic fiecare parcelă păstrându-i identitatea.  

A). Curţi interioare 

A1) Nu se admite modificarea curţilor interioare, decât pe baza unui P.U.D.,şi numai în cazuri bine justificate şi cu 
condiţia păstrării detaliilor caracteristice.  
A2) Punctele comune de apă – cismele situate în curţile interioare vor fi păstrate sau refăcute în cazul în care ele au 
dispărut odată cu intervenţiile anterioare.  
A3) Reamenajarea curţilor interioare presupune rezolvarea unui loc de depozitare a gunoiului. Se interzice 
depozitarea gunoiului în gangul de acces.  
A4) Problema paramentului faţadelor curţilor interioare, a accesoriilor, confecţiilor este aceeaşi ca şi în cazul faţadelor 
spre stradă. Fapt justificat de statutul lor de spaţiu semipublic.  
A5) Orice intervenţie de reamenajare va avea în vedere păstrarea intimităţii locatarilor şi se va face cu acordul lor. 
Punctul de vedere al locatarilor va fi respectat cu condiţia ca el să fie argumentat logic.  
A6) Pavajul curţilor interioare se va menţine în cazul în care este valoros (ex: calupuri de dimensiuni mari sau dale de 
piatră sau lemn). În cazul înlocuirii lui se vor alege materiale tradiţionale şi rezistente, în acord cu arhitectura clădirii. 
Orice modificare a materialelor existente va fi făcută pe bază de proiect cu avizul Comisiei Monumentelor Istorice.  
A7) Curţile interioare acoperite vor fi conservate şi întreţinute ca unităţi arhitecturale distincte şi reprezentative. 
Amenajarea lor se va face pe baza de P.U.D. în spiritul arhitecturii clădirii, completat cu toate detaliile de execuţie 
necesare.  
A8) Acoperirea unor curţi interioare este admisă, numai în cazul justificării soluţiei în corelare cu problematica întregii 
clădiri. Anumite case, datorită valorii ambientale caracteristice, nu pot primi acoperirea curţii.  
A9) Curţile interioare sunt entităţi arhitecturale valoroase care necesită asanări de volume parazitare şi operaţii de 
punere în valoare. 
A10) Caracterul curţilor interioare poate fi privat, semiprivat, semipublic sau public de la caz la caz, în funcţie de 
caracterul casei şi funcţiunile dominante ale mobilului.  
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Curte cu caracter privat = o curte deţinută de un singur locatar împreună cu tot imobilul.  
Curte cu caracter semiprivat = o curte ce deserveşte circulaţia de distribuţie a locatarilor spre locuinţe sau spre spaţiul 
de serviciu al funcţiunilor publice de pe parter.  
Curte cu caracter semipublic = o curte ce conţine distribuţia persoanelor private dar şi publice către funcţiunile publice 
deschise spre curte.  
Curte cu caracter public = o curte a unei case cu o funcţiune preponderent public.  

B) Ganguri 

B1) Portalul de intrare în clădire şi gangul reprezintă un element important al clădirii. El va fi protejat păstrându-se sau 
refăcându-se decoraţia iniţiala şi reordonând traseele edilitare deja executate.  
B2) Accesoriile (curţi de corespondenţă, camere de serviciu, camere de gunoi, interfon, afişaj) vor fi realizate în acord 
cu arhitectura de intrare a gangului, de către persoane autorizate.  

C) Scări de acces şi cursive 
De obicei aceste elemente au elemente remarcabile şi folosesc materiale de bună calitate, care chiar degradate au o 
valoare mai mare cultural-istorică decât cele noi. Ca atare ele vor fi restaurate acceptându-se înlocuiri parţiale cu 
replici identice şi numai în cazuri bine justificate.  
C1) Nu se admite schimbarea finisajelor la scări (chiar dacă sunt de lemn) sau la pardoseala cursivelor. În cazuri bine 
justificate, acestea se vor înlocui cu materiale similare. Este preferabil să se înlocuiască exclusiv zonele distruse, 
păstrându-se restul elementelor.  
C2) Se interzice desfiinţarea elementelor utilitare cu valoare documentară (ştergătoare de picioare, mânere, nişe 
pentru iluminatul cu felinar, etc.).  
C3 ) Confecţiile metalice sau din lemn la balustrade, console, etc., vor fi păstrate, şi acolo unde este cazul refăcute.  
C4) Nu se va altera caracterul arhitectural al spaţiului interior prin intervenţii pe cursive: închideri, depozitări, etc. 
Înlocuirea elementelor structurale distruse se va face cu materiale identice (dale de marmură de Moneasa, elemente 
de fontă, console lemn, etc.).  
C5) Treptele de acces în spaţiile comerciale de la parter şi subsol dinspre stradă şi curţile interioare se vor face 
respectând finisajul iniţial, sau în cazuri justificate, vor fi înlocuite cu finisaje rezistente (piatră, fontă). Nu se admit 
finisaje din gresie sau faianţă.  
C6) Geamlâcurile (cursivele închise) existente se vor păstra. Intervenţiile la aceste elemente se vor face cu material 
lemnos şi acolo unde e cazul se vor înlocui geamurile cu geamuri termopan. Intervenţiile se vor face pe bază de 
proiect avizat.  

ART 17 - PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

- Procentul de ocupare a terenului se va respecta POT-ul specific zonei conf. art. 15 din RGU (anexa 2). 
- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT %) 
In ZCP - se vor menţine procente apropiate de cele din situaţia existentă; 

• Posibilităţi maxime de ocupare a terenului, procentul de ocupare a terenului (POT)  

 IN CONF. CU   RLU - P.U.Z.C.P  ( CF.DATELOR TEHNICE DIN TABELELE DE  CARTARE PT ZONA CENTRALA ) 
–PENTRU  PREZENTUL R.L.U. Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad  

  se stabilesc INDICATORI URBANISTICI  
( PRELUARE DIN DOCUMENTATIA P.U.Z.C.P.-PENTRU FIECARE QUARTAL ÎN PARTE):  

Posibilităţi maxime de utilizare a terenului, procentul  de ocupare a terenului (P.O.T.) 

— P.O.T.    -   80%,  
Pe suprafata alocata PIETEI PUBLICE PIATA CATEDRALEI se vor putea propune constructii civile 
permanente si amenajari destinate serviciilor si comertului, in urma unui PUD aprobat si a proiectelor tehnice 
autorizate, iar suprafata acestora nu va depasi 20% din suprafata parcului, conform legislatiei privind 
protectia mediului  - in vigoare 

Posibilităţi maxime de utilizare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) 

— C.U.T.    -  2,5 
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ÎN FUNCŢIE DE STAREA DE DEGRADARE GENERALĂ A OBIECTIVELOR, PRECUM ŞI ÎN FUNCŢIE DE 
POZIŢIA ACESTORA ÎN CADRUL ZONEI PROTEJATE PROPUSE, ÎN SENSUL CELOR IMPUSE DE LITERA ŞI 
SPIRITUL RLU AFERENT AL   P.U.Z. . Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad,  
CA ACT DE AUTORITATE AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ASEMENEA  P.U.Z.C.P.  SE PREVAD 
MĂSURILE DE REABILITARE, RENOVARE ŞI RESTAURARE A FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT 

3.5. - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 

ART 18 - PARCAJE 

- Ţinând seama de densitatea mare a instituţiilor publice din zona centrală, singura posibilitate de a rezolva 
problema parcajelor din zonă este aceea de a se realiza parcaje subterane. În cadrul unor PUZ-uri  se va 
studia această posibilitate.  
-  O altă măsură importantă este decongestionarea zonei centrale prin amplasarea construcţiilor de 
importanţă supramunicipală, municipala sau a instituţiilor financiar bancare în zona polului urban terţiar, ce 
se creeaza ca urmare a necesitatii si a potentialului de teren liber pt.reconversia functiunilor urbane in zona 
PODGORIA GARA Mall ATRIUM= INTERSECTIA UTA 
- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;  

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va 
demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori 
concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanţa de maxim 150 metri. 

ART 19 - SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE 

- Se vor păstra zonele verzi din Parcul Reconcilierii, actual si extins.  
În cadrul P.U.Z. Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad.. s-a propus amenajarea / 
reamenjarea zonelor publice cu insule peisagere, tematice de plantatii şi dotarea cu mobilier urban adecvat.Intreaga 
suprafata a pietei catedralei este spatiu verde, in conf. cu L350 modificata 2009 
În zonele verzi  plantate nu se va autoriza amplasarea de chioşcuri sau alte construcţii provizorii. 
- Se va acorda o atenţie deosebita iluminatului public din zona şi în special în zona parcurilor si a pietei publice 
- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 
- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii, 
decorative inclusiv pe faţade;  
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu arbori la fiecare 
100 mp maxim; 
- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese; 
- se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor şi condiţionarea 
realizării lor de aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

SPAŢII VERZI -plantatii 
a) Spaţiile verzi tradiţionale vor fi întreţinute şi respectate. O atenţie deosebită se va acorda armonizarii peisagere a 
diferitelor zone ale Pietei Catedralei, atat ca paviment, spatiu verde cat si in relatie cu fatadele, pe tipuri de perceptie 
functionala si vizuala 
b) Spaţiile verzi plantate nou propuse vor fi realizate în corelare cu ambientul urbanistic. Se vor recrea spaţiile verzi 
pe toate străzile adiacente, care le-au conţinut anterior anului 2009. 

SPAŢII LIBERE 
a) Noţiunea de spaţiu liber desemnează în prezent spaţiul rezidual aflat la interferenţa a 2 funcţiuni. El nu va fi ocupat 
cu construcţii sau amenajări decât în urma unui P.U.D. şi numai după ce se va analiza dacă una din funcţiunile 
existente cu care se învecinează nu trebuie extinsă ocupându-l în scopul măririi confortului urban din acel loc.  
b) În general spaţiile libere actualmente cu caracter rezident pot fi folosite mai bine prin ambientare şi nu prin 
construire.  

ART 20 - ÎMPREJMUIRI 

- se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel: 
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- imprejmuirile opace- din zidarie- se vor integra in arhitectura sitului, cel putin la nivelul perceptibil vizual, prin 
armonizare a partilor 
- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2,00 metri dacă sunt conform vechilor 
regulamente; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0,60 m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier 
forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi 
vor avea înălţimea minimă de 2.50 metri;  

- construcţiile publice vor putea face excepţie ca dimensiuni şi calitate a decoraţiei ikprejmuirilor şi 
porţilor de intrare. 

 
 

ART.20 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TE RENURILOR LA NIVELUL 
ZONEI STUDIATE prin  

 P.U.Z. : Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad 
 
1. Reguli cu privire la pàstrarea integritãtii mediului si protejarea patrimoniului  construit . 

 Autorizarea executärii constructiilor si amenajärilor pe terenurile AFLATE IN ZONA DE 
PROTECTIE A OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU se supune prevederilor art. 9 din Regulamentul 
general de urbanism. 
Articolul 9 RGU - Zone construite protejate 
(1) Autorizarea executãrii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit 
de interes national. se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrãrilor 
Publice,locuintei si turismului. conform Lista oficiala a monumentelor istorice elaborata de Ministerul Culturii si 
Cultelor -cap. B „Monumente si ansambluri de arhitectura”, cap. D „Monumente de arta; monumente si ansambluri 
memoriale”, cap. E „ Rezervatii de arhitectura si urbanism; situri istorice; parcuri si gradini”), cu zona de protectie 
100m in raza dela limita obiectivului  
(2) Autorizarea executärii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit 
de interes local, declarate si delimitate prin hotärâre a consiliului judetean, se face cu avizul serviciilor 
publice descentralizate din judet, subordonate ministerelor prevazute la aliniatul (1). 
(3) Autorizarea executärii lucrarilor de constructii care au ca obiectiv cercetarea, 
conservarea, restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul 
conform al comisiei regionale pentru protejarea patrimoniului cultural , in conditiile stabilite prin 
aviz. 
ZONA PROTEJATA EXISTENTA: 
INTREAGA ZONA STUDIATA SE GASESTE IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI ARAD 

STABILITA PRIN P.U.G. (U.T.R.nr. 1) - IN ZONA CONST RUITA PROTEJATA 
ANSAMBLUL URBAN ARAD, stabilita prin Ordinul 2314 d in 2004 cu modificarile Ordinului 
2361 din 2010 ( privind aprobarea Listei monumentelor istorice) 

CLADIRI – MONUMENTE ISTORICE CLASATE – in zona de s tudiu, inscrise in LMI 2010 
• Piata Catedralei nr.1 ( nr. Crt :163~ cod LMI 2010 :AR-II-m-a-B-00477) 
CATEDRALA ORTODOXA ROMANA SF. IOAN BOTEZATORUL Cons truita intre anii 1862-

1865, in marea gradina a lui Tokoly Sava 
• CASA (S+P+1) str. Ecaterina Teodoroiu nr.1 ( p-ta Catedralei nr.11 ) casa familiei ARH. 
TABACOVICI – datata 1850-1875 ; nr. criteriu 242; cod LMI: AR –II – m –B- 00565  
• CLADIREA (S+P+2) Palatului contelui Nadasdy ;fostului sediu al Asociatiei Generale 
muncitorilor ( 1850-1900) codL.M.I.2010AR-IV-m-B-00686  
2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apãrarea interesului public 
Autorizarea executärii constructiilor sau a amenajärilor in zonele expuse la riscuri naturale se realizeazà 
in conditiile respectanii prevedenilor art. 10 din Regulamentul general de urbanism. 
Articolul 10 RGU – Expunerea la riscuri naturale 

1. Autorizarea executãrii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu exceptia 
acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisä. 

2. In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se inteleg:seismicitate, alunecãri de teren, 
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nisipuri miscätoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocàri de 
stânci, zone inundabile , seceta, saraturi,  si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotärâre a 
consiliului judetean,  

Nu este cazul pentru teritoriul aflat in studiu, cu exceptia seismicitatii, secetei 
 
Autorizarea executärii lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-
a instituit servitute de utilitate publica, se face in conditiile respectärii prevederilor articolului 16 din 
Regulamentul general de urbanism. 
Articolul 16 RGU – Lucrári de utilitate publicã 

• Autorizarea executärii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de amenajare a 
teritoriului pentru realizarea de lucrãri de utilitate publica. Este interzisã. 

• Autorizarea executärii lucràrilor de utilitate publicä se face pe baza documentatiei de urbanism sau de 
amenajare a tenitoriului aprobate conform legii. 
 
 
 In vederea asigurärii echipärii tehnico-edilitare, autorizarea executärii constructiilor se face in 
conformitate cu prevederile articolului 13 din Regulamentul general de urbanism. 
Articolul 13 RGU – Asigurarea echipárii edilitare 

• Autorizarea executärii constructiiior care prin dimensiunile si destinatia lor presupun cheltuieli de 
echipare edilitarä ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale 
investitorilor interesati sau care nu beneficiazä de fonduri de la bugetul de stat, este interzisã. 

• Autorizarea executãrii constructiilor poate fi conditionatã de stabilirea in prealabil prin contract a 
obligatiei efectuärii in parte sau total a lucrãrilor de echipare edilitarä aferente de cãtre investitorii 
interesati. 
• Pe terenurile asupra cãrora s-a instituit servite de utilitate publica (protectia sanitarã a surselor, 
retelelor, statii de epurare etc.), construirea se face in conditiile respectarii prevederilor articolului 16 din 
Regulamentul general de urbanism. 
 

 Autorizarea executärii cu Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor  de orice fel pe terenurile 
din intravilan, se face in conditiile respectärii prevederilor articolului 14 din Regulamentul general de 
urbanism. 
Articolul 14. RGU -   Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor:  
 (1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, -ex: functiunea de locuire şi functiuni 
complementare, functiune stabilită prin prezentul regulament; functiunea de utilitate publica cu punctiuni 
complementare: locuire, circulatii, spatii verzi, zone protejate,etc  
 (2)Condiţia de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii  sunt 
prevăzute în anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism 
� . prezenta documentatie P.U.Z. intervine in zona studiata in vederea realizarii compatibilitatii 
functiunilor, prin propunerile de dezafectare  a constructiilor parazitare urbanistic din zona de protectie a 
monumentului istoric si de arhitectura Turnul de apa, realizate in anii >50,>60: spatii comerciale inchise si 
deschise, uzate fizic si moral existente in actuala piata a Catedralei Ortodoxe 
� . prezenta documentatie P.U.Z. intervine in zona studiata in vederea realizarii compatibilitatii 
functiunilor, prin integrarea compozitional- functionala din punct devedere urbanistic a celor doi poli de 
interes in zona: Turnul de apa si ansamblul monumental format din MONUMENTUL REVOLUTIEI DE 
LA 1848, MONUMENTUL LIBERTATII, unui luciu de apa amplasat intre cele doua grupuri statuare, 
ambele obiective fiind purtatoare de valori patrimoniale si Catedrala Ortodoxa., cu aliniamentul pietei 
 
Articolul 24 RGU – Amplasarea în interiorul parcelei: 
Autorizarea executării construcţiilor  este permisă numai dacă se respectă: 

a)distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare  ale parcelei , conform 
Codului Civil,  - servitutea de vedere -  obligaţia de a păstra o distanţă de minimum 2,00 metri între 
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faţadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii  învecinate , conform art.612 din  
Codul Civil. 
            b)distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu , stabilite pe baza avizului unităţii 
teritoriale de pompieri.          
             c)distanţa minimă între construcţiile de pe aceiasi parcelă  să fie egală cu jumătatea   constucţiei 
celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m. 
    d)accesul uşor al mijloacelor şi forţelor de intervenţie, la cel puţin o suprafaţă vitrată     (doua 
pentru clădiri aglomerate) precum şi accesul autocisternelor la intrările existente spre domeniul public 
(neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalţi, parcaje auto). In cazul în care accesul mijloacelor 
de intervenţie la a doua fatadă nu este posibil, se asigură trecerea forţelor (personalului de intervenţie prin 
treceri pietonale  cu lăţime minimă de 1,50 m  şi înăltime de 1,90 m.   
 
3.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
 
.Autorizarea executärii constructiilor de orice fel fata de accesele carosabile este reglementata de 
articolul 25 din Regulamentul general de urbanism 
Articolul 25 RGU – Accese carosabile 
 
1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile 
publice , direct sau prin servitude , conform destinaţiei  construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile 
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 
2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor f ără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
alin.1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 
3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin 1) se determină conform anexei nr.4 regulamentul 
general de urbanism. 
4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire , 
eliberate de administratorul acestora. 
 
Autorizarea executärii constructiilor de orice fel fata de accesele pietonale este reglementata de articolul 
26 din Regulamentul general de urbanism 
Articolul 26 RGU – Accesele pietonale: 
1.)Autorizarea  executării construcţiilor  şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură  
accese pitonale , potrivit importanţei şi destinaţeie construcţiei. 
2.)În sensul prezentului articol , prin accese pietonale  se înţelege : căile de acces pentru pietoni , dintr-un 
drum public , care pot fi: trotuare, străzi pietonale, precum şi orice  cale de acces public pe terenuri 
proprietate publică  sau după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică , 
potrivit legii sau obiceiului. 
3.)Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care 
folosesc mijloace specifice de deplasare. 
 
4.Reguli cu privire la echiparea edilitara 
 
Autorizarea executärii constructiilor de orice fel fata de racordarea la retelele publice de echipare 
edilitara existente este reglementata de articolul 27 din Regulamentul general de urbanism 
 
Articolul 27 RGU – Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente: 
1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi 
consumatori la reţelele existente de apă , la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. 
 
.Realizarea de  retelele edilitare la autorizarea constructiilor este reglementata de articolul 28 din 
Regulamentul general de urbanism 
Articolul 28 RGU – Realizare de reţele edilitare: 
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1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către 
investitor sau beneficiar ,parţial sau în întregime , după caz , în condiţiile contractelor încheiate cu 
consiliile locale. 
2) Lucrările de racordare şi de branşare al reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor 
sau de beneficiar, sau in parteneriat public-privat PPP 
 
Realizarea de  retelele edilitare la autorizarea constructiilor este reglementata din punct de vedere a 
proprietatii de articolul 29 din Regulamentul general de urbanism 
Art.29 RGU – Proprietatea  publică asupra reţelelor edilitare: 
1) Reţelele de apă , de canalizare , de drumuri publice şi alte utilităţi aflate la serviciul public sunt 
proprietatea publică a comunei, oraşului sau judeţului , dacă legea nu dispune altfel. 
2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii  sunt proprietatea publică a 
statului , dacă legea nu dispune altfel. 
3) Lucrările prevăzute la alin.1) şi 2), indiferent de modul de finanţare , intră în proprietate publică. 
 
.Aspectul exterior al cladirilor  este reglementata de articolul 32 din Regulamentul general de urbanism 
Articolul 32 – Aspectul exterior al clădirilor: 
1)Autorizarea RGU  executării construcţiilor este permisă numai  dacă aspectul lor exterior nu contravine 
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
2)Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare , volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului  şi 
arhitecturii este interzisă. 
 
5.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri  
 

◙ . *realizarea unui pasaj subteran destinat autovehicolelor de tonaj pana la 3,5t ce 
va prelua traficul  - in sensul actual de circulatie :  

� sens unic: str. Vasile Goldis,- str. Ecaterina ( subteran: nivel-1) cu debuseu in str. Varful cu 
dor, debuseu ce va prelua si accesul in parcarea subterana dinspre cartierul Parneava, 
implicit coborarea de pe autostrada / centura Aradului - acest traseu devenind principalul 
acces de pe centura, in zona centrala si istorica a municipiului 

� cota la nivelul pardoselii: ~-4m 
� lungime: cca.200m 
� accesul dinspre str. Vasile Goldis : adiacent intersectiei cu str. Cicio Pop, pentru preluarea 

traficului de coborare in subsol si de iesire spre str. Cicio Pop. Forma circulara, cu 2 benzi 
de circulatie cate una/sens, latimea benzii:4,5m; benzile sunt despartite de o zona de 
trotuar cu denivelare de +20cm, latime de 1,15m, ce preia panta rampei : ~10,87%.s-a 
prevazut 0,40~0,50m zona de siguranta fata de peretii laterali ai rampelor. In zona centrala 
se amplaseaza scara de acces la subsol. Rampe deschise si neacoperite, scara poate fi 
acoperita, cu cupoleta transparenta sau sistem de captare a energiei solare, in situatia 
folosirii panourilor fotovoltaice pentru scopuri de iluminat, preparare apa calda, a 
necesitatilor spatiilor functionale si conexe ale parcarii. Rampa se va proteja fata de 
intemperii: inghet si depunere de zapada prin sisteme termice: aer cald sau pardoseala 
incalzita; pampa va avea invelitoare antiderapanta; se vor semnaliza zonele de conflict. 

� accesul dinspre str. Varful cu dor : adiacent fostei intersectiei ( cf. Prezentul puz) cu str. 
Ecaterina Teodoroiu, pentru preluarea traficului de coborare in subsol si de iesire spre str. 
Varful cu dor. Forma lineara, curba de cca.9m raza in subteran, pentru preluarea traseului 
existent al strazii Ecaterina Teodoroiu ; se asigura  2 benzi de circulatie cate una/sens, 
latimea benzii:de la 2,75m in zona plana de la sol la 3,5m ...4,5m in subteran; benzile sunt 
despartite si semnalizate prin mijloace specifice drumurilor: denivelari marunte in 
pardoseala ce imprima vibratii autovehicolelor, puncte reflectorizante. Panta rampei : 
~8%...~10,87% in functie de sistemul constructiv ce se adopta;.s-a prevazut 0,30~0,50m 
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zona de siguranta fata de peretii laterali ai rampelor.. Rampa deschise si neacoperite, 
pana la inaltimea subsolului sub grinda si instalatii suspendate de -2,10m. Rampa se va 
proteja fata de intemperii: inghet si depunere de zapada prin sisteme termice: aer cald sau 
pardoseala incalzita; pampa va avea invelitoare antiderapanta; se vor semnaliza zonele de 
conflict. 

� 2 accese pietonale la subsol formate din scari si cate 1 elevator ( lift pentru persoane si 1 
lift de serviciu pentru marfuri: zona str. Ioan rusu sirianu);scara poate fi acoperita, cu 
cupoleta transparenta sau sistem de captare a energiei solare, in situatia folosirii panourilor 
fotovoltaice pentru scopuri de iluminat, preparare apa calda, a necesitatilor spatiilor 
functionale si conexe ale parcarii 

� 1 acces cu escalator- in zona adiacenta strazii Ecaterina Teodoroiu 
Toate accesele se vor realiza pana la nivelul -2 al parcarii subterane; ele vor fi permanent iluminate 
si supravegheate. Video. La subsol, in zona scarilor se vor amplasa wc-uri publicw, la toate 
intrarile; casele de scara vor avea windfang la fiecare nivel al parcarii subterane, ce va asigura si 
protectia in caz de incendiu, in conformitate cu normativele specifice. 
◙ *realizarea unui parcaj subteran pe doua nivele sub pietonalul pietei catedralei 

� Accesul in parcajul subteran se va face din zona pasajului subteran (latura de nord a pietei) 
pt. 2 fire de circulatie cate unul pe sens,  

� si dinspre str, Academia Teologica Acccesul din intersectia strazii academia Teologica cu 
suprafata pietei. pentru preluarea traficului de coborare in subsol si de iesire spre str. 
Academia Teologica. Forma circulara, cu 2 benzi de circulatie cate una/sens, latimea 
benzii:4,5m; benzile sunt despartite de o zona de trotuar cu denivelare de +20cm, latime de 
1,15m, ce preia panta rampei : ~10,87%.s-a prevazut 0,40~0,50m zona de siguranta fata de 
peretii laterali ai rampelor. In zona centrala se amplaseaza scara de acces la subsol. Rampe 
deschise si neacoperite, scara poate fi acoperita, cu cupoleta transparenta sau sistem de 
captare a energiei solare, in situatia folosirii panourilor fotovoltaice pentru scopuri de 
iluminat, preparare apa calda, a necesitatilor spatiilor functionale si conexe ale parcarii. 
Rampa se va proteja fata de intemperii: inghet si depunere de zapada prin sisteme termice: 
aer cald sau pardoseala incalzita; pampa va avea invelitoare antiderapanta; se vor 
semnaliza zonele de conflict 

Numar de parcari estimate : Nivelul -1:~330 
Nivelul-2:~330 
In parcarea subterana se vor prevedea spatii functionale si spatii conexe, in 
conf. Cu normativele NP24 si NP25/97 ( mlpat) si se va respecta cu strictete 
NP 127 , aprobat prin ordin 1.078/326/2009 - PENTRU SECURITATEA 
LA INCENDIU A PARCAJELOR SUBTERANE 

Amplasarea si numarul parcajelor la sol  este reglementata de articolul 33 din Regulamentul general de 
urbanism 
Articolul 33 RGU. Parcaje: 
1) Autorizarea executării construcţiilor care prin destinaţie , necesită spaţii de parcare se emite  numai 
dacă există posibilitatea realizării acestora  în afara domeniului public. 
2) Prin excepţie  de la prevederile alin.1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se 
stabileşte prin autorizaţia de construire de către primarii, conform legii. 
3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei , conform 
anexei nr.5 la regulamentul general. 
 
Amplasarea si suprafetele spatiilor verzi este reglementata de articolul 34 din Regulamentul general de 
urbanism 
Articolul 34 RGU – Spaţii verzi şi plantate: 
1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării  de spaţii verzi şi plantate , în 
funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei , conform anexei  nr.6 la RGU 
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Imprejmuirile sunt reglementate de articolul 35 din Regulamentul general de urbanism 
Articolul 35 – Împrejmuiri – s-a notificat la expunerea generala in introducere : fara inprejmuiri 
vizibile din spatiul public, sau imprejmuiri mascate de elemente de peisagistica 
 
 
 
 
CAPITOLUL 5- 
PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR  SI SUBUNITATILOR  
FUNCTIONALE  in zona studiata P.U.Z. ACTUALIZARE DO CUMENTATIE 
URBANISTICA PIATA CATEDRALEI Arad  
 
Zona studiata, prin caracterul propriu arhitectural, amplasare in trama urbanistica a localitatii, evolutia istorica si a 
caracterului social, functiunile de interes transfrontiera, national de reprezentare ,judetean si municipal amplasate in 
zona si functiunile comerciale noi, are potential de dezvoltare atat din punct de vedere al organizarii urbanistice, cat si 
functionale. 
 Realizarea ansamblului monumental si reamenajarea spatiului ca parc a atras dupa sine o transformare a statutului 
zonei, in vederea aprofundarii acestui potential (cu puternic caracter social) si in scopul revitalizarii zonei, oferind 
Aradului un spatiu urban ce asigura continuitate(prin organizare urbanistica) si diversitate( prin functionalitate). 
Prin tematica p.u.z.-ului, se dezvolta traseele circulatiei pietonale, Piata reconcilierii romano-maghiare fiind 
generator spatial- compozitional si functional a traseului pietonal, sistem major pentru municipiu : 

Traseul pietonal Turnul de Apă- Cetatea Aradului complet are următoarele componente definitorii: 
� Turnul de Apă, str. P.I.Ceaikovski nr. 9A- ca dominantă a compoziţiei urbane şi cap de perspectivă (a 

fost cea mai înaltă clădire a oraşului), este monument istoric înscris în Lista monumentelor Istorice 2004 (cod 
AR-II-m-B-00492), construit în 1896 în stil neo-gotic- este un element romantic al ţesutului urban adiacent; 

� Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare- fosta Piaţă a Pompierilor- o amenajare nouă, din 2004, special 
concepută ca spaţiu urban centru civic. Reconfigurarea pieţei iniţiale şi amenajarea actualei pieţe a deschis 
perspectiva traseului pietonal , în relaţie cu Turnul de Apă; 

� Strada Ecaterina Teodoroiu- face legătura între Parcul Reconcilierii şi Piaţa Catedralei; 
� Piaţa Catedralei-  
� Strada Meţianu- ca şi în trecutul istoric, îşi păstrează rolul de stradă comercială. Degradarea în ansamblu a 

ţesutului urban adiacent (inclusiv Piaţa Catedralei descrisă anterior),  
� Piaţa Avram Iancu- se află în centrul oraşului, fiind unul din nucleele majore ale acestuia. 

Actuala Piaţă Avram Iancu (fostă Piaţa Libertăţii), reprezintă alături de Piaţa Podgoria, punctul de interes 
major care determină axul urbanistic principal al zonei centrale: Bulevardul Revoluţiei. 
Această piaţă a fost în mod continuu un centru politic şi comercial important al oraşului, reprezentând centrul 
vieţii comerciale dar şi culturale a oraşului. 

� Strada Nicolae Bălcescu- este printre cele mai vechi străzi din Arad. Fondul construit a fost definitivat în 
cursul secolului al XIX-lea, cu clădiri realizate în stiluri arhitecturale diferite: neo+gotic, eclectic preponderent 
baroc şi neo-renascentist. Fronturile străzii sunt unitare, clădirile având regim de înălţime S+P+2. Şi această 
stradă continuă tradiţia de stradă comercială, dar de o factură mai elevată decât strada Meţianu, cu 
alimentaţie publică de tip restaurant, mici magazine. 

� Podul Decebal- realizat în perioada post-belică, este unul dintre cele 3 poduri rutiere ale Aradului ce 
traversează peste Mureş. În contextul traseului pietonal în studiu, acesta este vectorul principal de legătură 
între Centrul Istoric şi Cetatea Aradului. 

� Cetatea Aradului- preluata de Municipiul Arad, acest sit constituie cea mai importantă rezervă urbanistică a 
Municipiului Arad. Intrarea acestui monument istoric şi de arhitectură în circuitul civil, într-o formă adaptată 
necesităţilor oraşului, ar putea constitui punctul culminant al oricărui traseu pietonal prin Centrul istoric 
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� Malurile Muresului, traseu pietonal si prin reamenajare pentru biciclete, vehicole ecologice ( promenada 

si parcuri tematice –spatii verzi inscrise in cadastrul verde al municipiului ) ce delimiteaza orasul de albia 
majora a Muresului, intre podul ce leaga cartierul Micalaca si cartierul Subcetate, podurile Decebal ( cca.7 
km) si mai departe in aval podul Traian, cu posibila desfasurare catre padurea Ceala : padure-parc si 
Rezervatia Lunca Muresului ( cca 7~8~12 km) 

- Strandul Neptun : pe malul stang al muresului - zona traditionala de loisir si comerciala pentru 
petrecerea timpului liber pentru cetateni ( cca. 70 ha)  

- Oglinda de apa – raul Mures, cu albie minora lata, catre varsare, potential pentru navigatie 
ambarcatiuni mici, sporturi nautice, spectacole lumini, nautice, 

Astfel incat accentul Se va pune pe renovarea/ revitabilizarea urbana a zonei: 
o studierea traseelor pietonale posibile, spre vest, , cu accent pe directia  Turnului de apa ( monument istoric 

si de arhitectura :AR- 16582, 02B0010, conform Lista oficiala a monumentelor istorice elaborata de 
Ministerul Culturii si Cultelor -cap. B „Monumente si ansambluri de arhitectura”, cap. D „Monumente de 
arta; monumente si ansambluri memoriale”, cap. E „ Rezervatii de arhitectura si urbanism; situri istorice; 
parcuri si gradini”) 

o scoaterea in evidenta , renovarea - cadrului construit valoros 
o armonizarea cadrului construit din vecinatatea ansamblului monumental   
o dezvoltarea spatiilor verzi in zona si a zonelor destinate pietonilor, crearea unor zone destinate petrecerii 

timpului liber in cadru urban cult, cresterea suprafetei spatiilor de utilitate  publica in aer liber 
o diversificarea functionala a spatiilor pentru populatie, in zona delimitata de traseele principale ( de tranzit) 

carosabil 
o asigurarea de locuri de parcare pentru zona studiata: pentru riverani, vizitatori si personalului angajat la 

unitatile din zona , tinand cont de gradul de motorizare , suprateran si subteran 
o fluentizarea circulatiilor carosabile 
o asigurarea racordurilor la utilitatile din zona pentru spatiile publice atat inchise, cat si cu desfasurare in aer 

liber 
Ca urmare a consultarilor avute consecutiv pe perioada realizarii documentatiei urbanistice 

pentru Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad, in lunile ianuarie / februarie 2012 
(sustinute cu planse elaborate de catre arh. Cornelia Tudor cuprinzand solutia propusa )cu reprezentanti ai 
conducerii Primariei Arad si arh. Sef, dl. Radu Dragan, a rezultat introducerea in documentatie si 
realizarea urmatoarelor completari ale temei de proiectare initiala pt. Puz:  

*Eliberarea integrala a suprafetei pietei Catedralei de constructiile existente  
*Cresterea suprafetelor destinate pietonilor pana la maxim functional in zona 
Realizarea unei stranse legaturi pietonale intre *Piata Catedralei,* strada Metianu, *piata 

Sarbeasca*parcul Reconcilierii Romano- Maghiare *zone limitrofe : strazi existente 
*evidentierea in zone limitrofe, incinte – curti- cu potential evident de redat circuitului pentru 

functiunil de utilitate publica: urbanistic 
*asigurarea fluentei pentru circulatiile auto, in zonele perimetrale zonei destinate pietonilor 

(bulevarde, strazi, strazi cu sens unic) 
*realizarea unui parcaj subteran pe doua nivele sub pietonalul pietei catedralei 
*realizarea unui pasaj subteran destinat autovehicolelor de tonaj pana la 3,5t ce va prelua 

traficul ( in sensul actual de circulatie : sens unic)str. Vasile Goldis,- str. Ecaterina ( subteran: nivel-
1) cu debuseu in str. Varful cu dor, debuseu ce va prelua si accesul in parcarea subterana dinspre 
cartierul Parneava, implicit coborarea de pe autostrada / centura Aradului - acest traseu devenind 
principalul acces de pe centura, in zona centrala si istorica a municipiului 

*valorificarea potentialului comercial al parterelor destimate comertului existente : toata zona 
*conservarea si valorificarea vizuala a fatadelor si aliniamentelor 
*valorificarea urbanistica, functionala si  turisti ca a intregii zone 
*asigurarea spatiala a posibilitatilor de interventie pentru executarea noilor constructii si 

amenajari 
 
  Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata  
Prevederi  ale P.U.G. aprobat 
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Conform Regulamentului PUG prevederile de zonificare sunt următoarele pentru UTR 3: 

►Functiune dominanta: zonă locuire   ; 
►Funcţiuni complementare admise ale zonei – unitati de utilitate publica de interes municipal si judetean: 

*  comert,  
*  unitati de cult,  
*  spatii verzi,  
*  circulatii carosabile de tranzit si locale; 
*  subzona destinata echiparii tehnico-edilitara la nivel urban 
►Zona studiata se gaseste in delimitarea prin PUG ca zona protejata cu valoare istorica pentru Mun. 
Arad . 
Valorificarea cadrului natural  

• Din punct de vedere peisagistic, terenul este plat fiind situat în zona de Câmpiei de Vest, fără denivelări şi 
fără curbe evidente de suprafata de suprafaţă.  

• Zona in studiu este un rezultat al interventiei omului asupra mediului ambiant , cu evolutie de-a lungul a 
trei secole, astfel incat cadrul natural devine un rezultat al interventiei omului, devenind cadru construit 
In acest context, cadrul construit se defineste prin urmatoarele: 

Fondul construit apartine perioadei de sfarsit de secol XIX si  inceput al secolului XX si se compune in 
special din imobile destinate locuirii (case de raport), dar si case individuale cu regim de inaltime mai mic 
(parter inalt), dar cu aliniere la front stradal (latura nord-vestica, estica si sudica), cu specific arhitectural in 
stil eclectic cu trimitere la Secessionul austro-maghiar; se completeaza cu  zona protejata existenta: 
Acest cadru construit foarte valoros, atat prin arhitectura  cat si prin context urbanistic : 
� desfasurari de fronturi,  
� aliniamente, 
�  regim de inaltime,  
� fatade, 
�  ritm urban, 
� prospecte stradale 
� conexiuni functionale si spatiale cu zonele vicinale, inclusiv  pietonale si rutiere, zone valoroase la 

randul lor 
� existenta unor unitati de utilitate publica municipale cu repartitie spatiala echilibrata in zona 
� accesibilitate rutiera si pietonala catre zona 
� existenta echiparii edilitare la nivel urban in totalitate 
� dispozitie spatiala fericita la nivelul municipiului 
� scara umana a spatiilor urbane 
face posibila: 

���� DECLANSAREA  PREOCUPARII SI EFORTULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU 
REVITALIZAREA ZONEI, REMODELARE URBANA, RENOVARE URBANA 

� AMPLASARII si  realizarii EXTINDERII ansamblului monumental  format din MONUMENTUL 
REVOLUTIEI DE LA 1848, MONUMENTUL LIBERTATII, unui luciu de apa amplasat intre cele doua 
grupuri statuare,ce se va realiza pe actualul amplasament al Pietei Pompierilor, proiect de investitie realizat 

� Remodelarea spatiului pietei Catedralei Sf. Ioan Botezatorul 

Realizarea „ capului de pod” a pietonalului major Traseul pietonal Turnul de Apă- Cetatea 
Aradului  ,  

REGLEMENT ĂRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani) 
� Încurajarea societăţii civile interesate de dezvoltări de activităţi specifice ZCP (comerţ, cazare, 

alimentaţie publică) să vizeze poziţionarea în zonele prevăzute, prin schimburi de trenuri. 
� Mediatizarea/aducerea la cunoştinţa publicului general a sectoarelor de activităţi specifice ZCP şi 

poziţionarea acestora în cadrul fondului construit. 
� Realizarea de studii economice şi spaţiale pentru asigurarea dezvoltării sectoarelor de activităţi 

RENOVAREA ŞI RESTAURAREA CL ĂDIRILOR DIN ANSAMBLUL URBAN ARAD 
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Ca principiu general, renovarea şi restaurarea clădirilor pune accent pe conservarea fondului 

construit istoric. Se va pune accent pe conservarea clădirilor, în sensul refacerii tuturor elementelor 
compoziţionale arhitecturale şi pe consolidarea structurală în sensul restaurării: consolidări, operaţiuni 
contra umidităţii (de infiltraţie, din precipitaţii şi eroziuni eoliene). 

În funcţie de starea de degradare generală a obiectivelor, precum şi în funcţie de poziţia acestora în 
cadrul fondului construit, în sensul celor impuse de litera şi spiritul RLU aferent, ca act de autoritate a 
administraţiei publice locale, PUZ prevede măsurile de reabilitare, renovare şi restaurare a fondului 
construit existent:  

REGLEMENT ĂRI PE TERMEN LUNG (5-10 ani) 

� CARTIERUL CULTURAL , care să cuprindă: 
o Institu ţii culturale 
o Mici afaceri de creaţie 
o Boutique-uri ale producătorilor locali 
o cafenele 

Cartierul cultural pune accent pe trasee intens circulate pietonal cu accent pe Piata Catedralei,  Piaţa 
Reconcilierii şi relaţia acesteia cu Turnul de apă.  
Străzile şi fondul construit aferent cuprinse în cartierul cultural: Episcopiei, Chendi, Blaga, Alecsandri, I. 
Georgescu, Goldiş, Eminescu, Desseanu, parte din I.L. Caragiale, Vârful cu Dor, Transilvaniei, parte din 
Ceahlău, parte din Ceaikovski, parte din I. Rusu Şirianu 
 
. ZONIFICARE FUNCTIONALA ;  REGLEMENTARI; BILANT TE RITORIAL  
Se va pune accentul pe renovarea urbana a zonei: 
o scoaterea in evidenta , renovarea - cadrului construit valoros 
o armonizarii cadrului construit din vecinatatea ansamblurilor urbanistice, arhitecturale si 
ansamblului monumental   
o studierea si valorificarea maxima a traseelor pietonale posibile, cu accent pe directia  str. Metianu-
Turnui de apa ( monument istoric si de arhitectura :AR- 16582, 02B0010, conform Lista oficiala a 
monumentelor istorice elaborata de Ministerul Culturii si Cultelor -cap. B „Monumente si ansambluri de 
arhitectura”, cap. D „Monumente de arta; monumente si ansambluri memoriale”, cap. E „ Rezervatii de 
arhitectura si urbanism; situri istorice; parcuri si gradini”) 
o dezvoltarea spatiilor verzi in zona si a zonelor destinate pietonilor, crearea unor zone destinate 
petrecerii timpului liber in cadru urban cult, cresterea suprafetei spatiilor de utilitate  publica in aer liber 
o diversificarea functionala a spatiilor pentru populatie, in zona delimitata de traseele principale ( de 
tranzit) carosabil 
o asigurarea de locuri de parcare subteran si suprateran pentru zona studiata: pentru riverani, 
vizitatori si personalului angajat la unitatile din zona , tinand cont de gradul de motorizare si 
amplasamentul Pietei catedralei de „ placa turnanta” intre centru si intersectia directiei rutiere cu centura 
Aradului/ autostrada 
o fluentizarea circulatiilor carosabile, segregarea de zonele pietonale 
o asigurarea racordurilor la utilitatile din zona pentru spatiile publice atat inchise, cat si cu 
desfasurare in aer liber 
Pe plansa REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE FUNCTIONALA  s-a evidentiat prin 
culori standardizate zonificarea teritoriului, dupa cum urmeaza: 

o Zona destinata locuirii si functiunilor complementare 
o Zona unitatilor de utilitate publica 
o Zona spatiilor verzi propuse 
o Zona destinata circulatiei rutiere, carosabile 
o Zona spatiilor destinate circulatiei pietonale 
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INSTITUTII SI SERVICII- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE UTILITATE PUBLICA:                                       
    ZONA SI SUBZONE FUNCTIONALE  
 - IS-TCC1- S.R.I., ARHIVE NATIONALE, POLITIA nu este in 

zona de 
studiu 

 - IS-TCC2 (parte din)- G.S. CSIKI GERGELY nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC3- TURNUL DE APA nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC4- HOTELUL SPORTIVILOR nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC5- HOTEL "AKADEMOS" nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC6- HOTEL "COSMIN" nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC7- CATEDRALA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL" 
 - IS-TCC8- POLITIA LOCALA SI SPATII COMERCIALE 
 - IS-TCC9- SPATII DE UTILITATE PUBLICA PROPUSE 
 - IS-TCC10- SPATII DE UTILITATE PUBLICA A ACTIVITATILOR TEMPORARE 
SAU PERMANENTE PROPUSE (parte din str. I. Rusu Sirianu incl. Hala actuala 
a C.S. Gloria Arad) 
ZONE PENTRU SPATII VERZI SI DE AGREMENT: PARCURI, RECREERE, 
TURISM: 
 - SP-TCP2- PIATA CATEDRALEI 
 - SP-TCP3- STR. METIANU (parte din) 

 
Evolutia suprafetelor destinate zonelor functionale – prin prevederi fata de situatia existenta este prezentata 
in bilantul teritorial, mai jos. 

In concordanta cu certificatul de urbanism emis decatre Primaria Arad in vederea intocmirii prezentei 
documentatii, obiectivul principal in zona studiata , este :Amenajarea spatiului PIETEI CATEDRALEI, 
CA PIATA PUBLICA, adiacent ansamblului monumental, in vederea CREARII LEGATURII dintre 
spatiul PARCULUI RECONCILIERII-ROMANO-MAGHIARE – Turnul de apa, pe de-o parte si traseul 
pietonal major al municipiului, prin, catre str. Metianu, pod Decebal cetatea Aradului 
Ceea ce atrage dupa sine urmatoarele reglementari principale: 
� Pentru toate cladirile ce bordeaza PIATA CATEDRALEI, prin renovare, restaurare se va opta pentru : 

o Gama coloristica variata in nuante pastel la fatade, cu accentuarea elementelor de decoratie 
arhitecturala ce se vor pastra integral, iar in cazul in care sunt deteriorate sau lipsesc, se vor reface in forma 
lor initiala ( pe baza documentelor fotografice din epoca construirii lor, documente ce exista 
):ancadramente, muluri, decoratiuni diverse 

o Restaurarea portilor aducandu-se la forma lor de expresie ( conformatie, materiale) initiala 
o Restaurarea tamplariilor ce inchid golurile, prin pastrarea dimensiunilor golurilor ,prin 

pastrarea/armonizarea coloristicii, prin folosirea lemnului sau materialelor ce-l inlocuiesc, dar cu tratare 
coloristica adecvata, pastrandu-se imaginea tamplariilor din lemn 

o Se vor folosi pentru restaurarea fatadelor materiale de calitate, ce se apropie ca imagine cu 
materialele traditionale: tencuieli exterioare 
� Nu se vor monta aparate de climatizare pe fatadele ce se percep la aliniamentul PIETEI CATEDRALEI 
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� Completarea fronturilor ce ofera intradosuri de proprietati cu constructii de utilitate publica, VEZI 

CALCANELE DIN PLANUL SECUND CE DELIMITEAZA INCINTA PIETEI RUSESTI 
� Cresterea suprafetelor destinate circulatiei si folosintei pietonale, prin realizarea traseului urban ce 

angreneaza in compozitia volumetrica siSPATIILE COMERCIALE DE LA PARTERELE 
CLADIRILOR , prin crearea de alei si suprafete atat pentru reuniuni festive si de reprezentare, cat si 
pentru reuniuni civile, cotidiene, ajungandu-se la  folosirea partiala a spatiului pietei ca salon public, de 
tipul scuarelor, ce se completeaza cu terase largi, ce pot atrage populatie, pentru ambientarea zonei 

� Cresterea suprafetelor de spatii verzi organizate, , spatii verzi ce intra in configurarea 
compozitiei , pe de alta parte ca subliniere a traseului pietonal catre turnul de apa; vegetatia se prevede a fi 
de tip scund, cu accente de inaltime medie putand fi si  inalta pe alocuri, pentru asigurarea umbririi in 
zona, completand fronturile pietei ca masa -  pe alocuri compacta. 
Plansa nr. 6 prezinta sugerare unor posibilitati de mobilare, realizate in scopul si limitele impuse prin 
reglementarile urbanistice si cerintele stabilite prin certificatul de urbanism. Prin mobilarea prezentata s-a 
urmarit crearea caracterului reprezentativ si public al zonei, accentuarea scarii umane a ansamblului 
urbanistic, deschiderea peisajului construit catre spatiile publice propuse a se realiza. 
Prin interventiile enumerate mai sus se urmareste reamenajarea spatiului integral ca piata publica,ce 
atrage dupa sine o transformare a statutului zonei, in vederea aprofundarii potentialului cu puternic caracter 
social si in scopul revitalizarii zonei, oferind Aradului un spatiu urban ce asigura continuitate (prin 
organizare urbanistica) si diversitate ( prin functionalitate). 

◙ *Eliberarea integrala a suprafetei pietei Catedralei de constructiile 
existente  

Se vor dezafecta si demola  constructiile existente pe platforma Pietei Catedralei- expirate fizic si moral, 
ce impieteaza functional asupra caracterului cult al zonei: 
Hala existenta piata agro existent: Ac=Ad= 625,00 mp 
Spatii comerciale piata agro existenta: Ac=Ad= 900,00 mp 
Spatiu vanzare copertine piata existenta: 2.216,00 mp 
Piata privata produse de uz gospodaresc: Ateren= 1.043,00 mp 
Hala pentru noua piata agro: Ac= 1.022,00 mp; Ad= 1.148,00 mp 

◙ *Cresterea suprafetelor destinate pietonilor pana la maxim functional in 
zona 

ACTUALIZARE documentatie urbanism 
PIATA CATEDRALEI - ARAD:                                                                                      
SUPRAFATA PIETEI PUBLICE 

(EXCLUSIV) 

PROPUNERE 
SUPRAFAT

A 
(mp) 

 % 
din 

suprafata 
pietei 

Catedralei 

SUPRAFATA piata publica  13.647,19 100,00 

3. 
PLATFORME PIETONALE 
(SUPRAFATA RELATIVA) 5.000,00 36,64 

4. 
ZONA TERASE AMENAJATE : 
COMERT 3.227,47 23,65 

5. 

SPATII VERZI 
AMENAJATE(SUPRAFATA 
RELATIVA) 3.613,94 26,48 

 
◙ Realizarea unei stranse legaturi pietonale intre *Piata Catedralei,* strada Metianu, 

*piata Sarbeasca*parcul Reconcilierii Romano- Maghiare *zone limitrofe : strazi existente 
Problematica se vizualizeaza pe plansele de reglementari urbanistice, posibila mobilare. 
Reprezentari 3D 
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◙ *evidentierea in zone limitrofe, incinte – curti- cu potential evident de redat 

circuitului pentru functiunil de utilitate publica : urbanistic 
Problematica se vizualizeaza pe plansele de reglementari urbanistice, posibila mobilare. 
Reprezentari 3D 

◙ *asigurarea fluentei pentru circulatiile auto, in zonele perimetrale zonei 
destinate pietonilor (bulevarde, strazi, strazi cu sens unic)  

Problematica se vizualizeaza pe plansele de reglementari urbanistice, posibila mobilare. Reprezentari 3D 
Strazile Varful cu dor, str. P.I. Ceaikovski – se stabileste : dezvoltarea si modernizarea traseelor cu trafic in 
ambele sensuri, avand prospecte largi 
Strazile: Vasile Goldis, Ecaterina Teodoroiu, Stefan Cicio Pop, Emanoil Gojdu, Ioan Rusu Sirianu, Csiki 
Gergely, Academia Teologica – modernizarea si pastrarea lor ca trasee cu trafic in sens unic 

◙ *realizarea unui pasaj subteran destinat autovehicolelor de tonaj pana la 3,5t ce 
va prelua traficul  - in sensul actual de circulatie :  

� sens unic: str. Vasile Goldis,- str. Ecaterina ( subteran: nivel-1) cu debuseu in str. Varful cu 
dor, debuseu ce va prelua si accesul in parcarea subterana dinspre cartierul Parneava, 
implicit coborarea de pe autostrada / centura Aradului - acest traseu devenind principalul 
acces de pe centura, in zona centrala si istorica a municipiului 

� cota la nivelul pardoselii: ~-4m 
� lungime: cca.200m 
� accesul dinspre str. Vasile Goldis : adiacent intersectiei cu str. Cicio Pop, pentru preluarea 

traficului de coborare in subsol si de iesire spre str. Cicio Pop. Forma circulara, cu 2 benzi 
de circulatie cate una/sens, latimea benzii:4,5m; benzile sunt despartite de o zona de 
trotuar cu denivelare de +20cm, latime de 1,15m, ce preia panta rampei : ~10,87%.s-a 
prevazut 0,40~0,50m zona de siguranta fata de peretii laterali ai rampelor. In zona centrala 
se amplaseaza scara de acces la subsol. Rampe deschise si neacoperite, scara poate fi 
acoperita, cu cupoleta transparenta sau sistem de captare a energiei solare, in situatia 
folosirii panourilor fotovoltaice pentru scopuri de iluminat, preparare apa calda, a 
necesitatilor spatiilor functionale si conexe ale parcarii. Rampa se va proteja fata de 
intemperii: inghet si depunere de zapada prin sisteme termice: aer cald sau pardoseala 
incalzita; pampa va avea invelitoare antiderapanta; se vor semnaliza zonele de conflict. 

� accesul dinspre str. Varful cu dor : adiacent fostei intersectiei ( cf. Prezentul puz) cu str. 
Ecaterina Teodoroiu, pentru preluarea traficului de coborare in subsol si de iesire spre str. 
Varful cu dor. Forma lineara, curba de cca.9m raza in subteran, pentru preluarea traseului 
existent al strazii Ecaterina Teodoroiu ; se asigura  2 benzi de circulatie cate una/sens, 
latimea benzii:de la 2,75m in zona plana de la sol la 3,5m ...4,5m in subteran; benzile sunt 
despartite si semnalizate prin mijloace specifice drumurilor: denivelari marunte in 
pardoseala ce imprima vibratii autovehicolelor, puncte reflectorizante. Panta rampei : 
~8%...~10,87% in functie de sistemul constructiv ce se adopta;.s-a prevazut 0,30~0,50m 
zona de siguranta fata de peretii laterali ai rampelor.. Rampa deschise si neacoperite, pana 
la inaltimea subsolului sub grinda si instalatii suspendate de -2,10m. Rampa se va proteja 
fata de intemperii: inghet si depunere de zapada prin sisteme termice: aer cald sau 
pardoseala incalzita; pampa va avea invelitoare antiderapanta; se vor semnaliza zonele de 
conflict. 

� 2 accese pietonale la subsol formate din scari si cate 1 elevator ( lift pentru persoane si 1 
lift de serviciu pentru marfuri: zona str. Ioan rusu sirianu);scara poate fi acoperita, cu 
cupoleta transparenta sau sistem de captare a energiei solare, in situatia folosirii panourilor 
fotovoltaice pentru scopuri de iluminat, preparare apa calda, a necesitatilor spatiilor 
functionale si conexe ale parcarii 

� 1 acces cu escalator- in zona adiacenta strazii Ecaterina Teodoroiu 
Toate accesele se vor realiza pana la nivelul -2 al parcarii subterane; ele vor fi permanent iluminate 
si supravegheate. Video. La subsol, in zona scarilor se vor amplasa wc-uri publicw, la toate 
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intrarile; casele de scara vor avea windfang la fiecare nivel al parcarii subterane, ce va asigura si 
protectia in caz de incendiu, in conformitate cu normativele specifice. 
◙ *realizarea unui parcaj subteran pe doua nivele sub pietonalul pietei catedralei 

� Accesul in parcajul subteran se va face din zona pasajului subteran (latura de nord a pietei) 
pt. 2 fire de circulatie cate unul pe sens,  

� si dinspre str, Academia Teologica Acccesul din intersectia strazii academia Teologica cu 
suprafata pietei. pentru preluarea traficului de coborare in subsol si de iesire spre str. 
Academia Teologica. Forma circulara, cu 2 benzi de circulatie cate una/sens, latimea 
benzii:4,5m; benzile sunt despartite de o zona de trotuar cu denivelare de +20cm, latime de 
1,15m, ce preia panta rampei : ~10,87%.s-a prevazut 0,40~0,50m zona de siguranta fata de 
peretii laterali ai rampelor. In zona centrala se amplaseaza scara de acces la subsol. Rampe 
deschise si neacoperite, scara poate fi acoperita, cu cupoleta transparenta sau sistem de 
captare a energiei solare, in situatia folosirii panourilor fotovoltaice pentru scopuri de 
iluminat, preparare apa calda, a necesitatilor spatiilor functionale si conexe ale parcarii. 
Rampa se va proteja fata de intemperii: inghet si depunere de zapada prin sisteme termice: 
aer cald sau pardoseala incalzita; pampa va avea invelitoare antiderapanta; se vor 
semnaliza zonele de conflict 

Numar de parcari estimate : Nivelul -1:~330 
Nivelul-2:~330 
In parcarea subterana se vor prevedea spatii functionale si spatii conexe, in 
conf. Cu normativele NP24 si NP25/97 ( mlpat) si se va respecta cu strictete 
NP 127 , aprobat prin ordin 1.078/326/2009 - PENTRU SECURITATEA 
LA INCENDIU A PARCAJELOR SUBTERANE 

TOATE RETELELE   DE UTILITATE PUBLICA ( EXCEPTAND CANALIZARILE APELOR 
UZATE MENAJERE SI PLUVIALE) 
SE VOR AMPLASA, PRIN  DEVIERE  INTRE  COTA PARDOSEL II  EXTERIOARE +/-0,00  
SI COTA SUPERIOARA A PLACII PESTE  NIVELUL DE PARCA RE SI AL PASAJULUI 
SUBTERAN ~-1,00m 

� Canalizarile – servicii de utilitate publica, acolo unde nu este posibil sa fie ingropate in sol, se 
vor poza de-a lungul peretilor subsolului, prin sisteme specifice 

� Retelele proprii ale parcarii subterane si pasajului subteran se vor amplasa pe poduri de retele 
la orizontala, asigurandu-se cota minima fata de cota pardoselii de 2,10 m 

� Constructiile subterane vor fi dotate cu sisteme automate de atentionare a incendiului, stingere 
a incendiului interior, defumificare/ exhaustare, supraveghere video, sisteme de evacuare a 
deseurilor, sisteme de spalare pardoseli, sisteme de ventilatie fortata acolo unde este cazul, 
sisteme de semnalizare rutiera luminoase, iluminat interior si de siguranta in caz de avarie, 
sisteme de alimentare a vehicolelor cu incarcare baterii- pentru vehicole ecologice, toalele 
publice la fiecare circulatie verticala a persoanelor pedestre 

� Se vor asigura semnalizari si inlesniri de deplasare pentru persoanele cu dezabilitati 
locomotorii 

� Etc... 
◙ *valorificarea potentialului comercial al parterelor destimate comertului 

existente : toata zona ;prin intermediul administratiei locale 
◙ *conservarea si valorificarea vizuala a fatadelor si aliniamentelor : renovari, 

restaurari, iluminat ambiental 
◙ *valorificarea urbanistica, functionala si  turisti ca a intregii zone : materiale 

publicitare, sistem de informare turistica, inclusiv asupra istoriei locale si 
istoriei sitului 

◙ *asigurarea spatiala a posibilitatilor de interventie pentru executarea noilor 
constructii si amenajari : se vor asigura gabaritele pentru accese in cazul 
organizarii de santier - de preferat in sens unic, gabaritele pentru montaj macarale 
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◙ In paralel, sugeram ca , in limita posibilitatilor, etapizat, in contextul 

reconsiderarii traseelor de transport in comun la nivel municipal, realizarea unor 
statii pentru autobuze , microbuze in zonele vicinale zonei studiate   

 
 
NOTA la bilantul teritorial: 
Cladirile existente ce se propun spre demolare pentru crearea parcului propus sunt in stare de degradare 
fizica si morala si au functiunea de depozitari. 
Acestea se afla in zona de protectie a CELOR TREI MONUMENTE DE ARHITECTURA SI ISTORICE 
EXISTENTE IN PIATA CATEDRALEI , precum si in  zona de protectie a ansamblului monument de for 
public Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare. 

NOTA: Pe suprafata alocata PIETEI CATEDRALEI, PIATA PUBLICA  se vor putea realiza constructii 
civile permanente si amenajari destinate serviciilor si comertului, in urma unui PUD aprobat si a 
proiectelor tehnice autorizate, iar suprafata acestora nu va depasi 20% din suprafata pietei, conform 
legislatiei privind protectia mediului in vigoare 
 
BILANT TERITORIAL: 

ACTUALIZARE documentatie urbanism 
PIATA CATEDRALEI - ARAD:                                                                                      
SUPRAFATA PIETEI PUBLICE 

(EXCLUSIV) 

PROPUNERE 
SUPRAFATA 

(mp) 
 % 
din 

suprafata 
pietei 

Catedralei 

1. ACCESE RUTIERE IN SUBTERAN 1.454,78 10,66 

2. ACCESE PIETONALE IN SUBTERAN 351,00 2,57 

3. 
PLATFORME PIETONALE 
(SUPRAFATA RELATIVA) 5.000,00 36,64 

4. 
ZONA TERASE AMENAJATE : 
COMERT 3.227,47 23,65 

5. 

SPATII VERZI 
AMENAJATE(SUPRAFATA 
RELATIVA) 3.613,94 26,48 

SUPRAFATA piata publica  13.647,19 100,00 

200,00 
 

ACTUALIZARE documentatie urbanism PIATA 
CATEDRALEI - ARAD (PUZ)  

EXISTENT PROPUS 

OBS. 

SUPRAFAT
A 

(mp) 

 % 
Din 
total 
zona 

studiu 

SUPRAFAT
A 

(mp) 

 % 
Din 
total 
zona 

studiu 

1. 
LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE ( sp. Comerciale la parter / 
demisol) 21.986,00 

43,08 
21.986,00 

43,0
8   

2. 

INSTITUTII SI SERVICII- TERENURI 
PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE UTILITATE 
PUBLICA:                                          ZONA SI 
SUBZONE FUNCTIONALE          

notatiile/co
durile se 

regasesc in 
plansele 03 

si 06 

 - IS-TCC1- S.R.I., ARHIVE NATIONALE, POLITIA 6.823,00   6.823,00   
nu este in 
zona de 
studiu 
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 - IS-TCC2 (parte din)- G.S. CSIKI GERGELY 1.466,00   1.466,00   
nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC3- TURNUL DE APA 497,00   497,00   
nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC4- HOTELUL SPORTIVILOR 4.162,77   814,37   
nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC5- HOTEL "AKADEMOS" 609,00   609,00   
nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC6- HOTEL "COSMIN" 352,00   352,00   
nu este in 
zona de 
studiu 

 - IS-TCC7- CATEDRALA ORTODOXA 
"SF. IOAN BOTEZATORUL" 

4.776,12 9,36 4.776,12 9,36 

 notatiile/
codurile 
se 
regasesc 
in 
plansele 
03 si 06 

 - IS-TCC8- POLITIA LOCALA SI 
SPATII COMERCIALE 

654,86 1,28 654,86 1,28 
 IDEM 

 - IS-TCC9- SPATII DE UTILITATE 
PUBLICA PROPUSE 

1.017,00 1,99 1.017,00 1,99 
  IDEM 

 - IS-TCC10- SPATII DE UTILITATE 
PUBLICA A ACTIVITATILOR 
TEMPORARE SAU PERMANENTE 
PROPUSE (parte din str. I. Rusu 
Sirianu incl. Hala actuala a C.S. Gloria 
Arad) 

0,00 0,00 3.001,87 5,88 

  IDEM 

3. 

ZONE PENTRU SPATII VERZI SI DE 
AGREMENT: PARCURI, RECREERE, 
TURISM: 

        
  

 - SP-TCP2- PIATA CATEDRALEI 9.028,00 
17,6

9 
13.647,19 

26,7
4   IDEM 

 - SP-TCP3- STR. METIANU (parte din) 622,88 1,22 622,88 1,22   IDEM 

4. 

TROTUARE SI PLATFORME 
PIETONALE (necuprinse in alte 
functiuni conform zonificarii functionale) 

3.304,00 6,47 2.782,00 5,45 
  

5. SPATII VERZI DE ALINIAMENT 982,00 1,92 466,00 0,91   

6. 

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 
SUPRATERANA (incl. unele parcari 
la sol) 

8.640,00 
16,9

3 
2.060,00 4,04 

  

7. 

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 
SUBTERANA (PASAJ ECATERINA 
TEODOROIU) 

0,00   1.390,80   
conform 
PLANSA
posibilita
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ti de 
mobilare 

8. 
PARCARE SUBTERANA NIVEL  -1 : (-
~4,00M) 

0,00   11.117,62   

conform 
PLANSAp
osibilitati 

de 
mobilare 

9. 
PARCARE SUBTERANA NIVEL  -2 : (-
~8,00M) 

0,00   11.652,57   

conform 
PLANSAp
osibilitati 

de 
mobilare 

10. zone de gospodarie comunala 30,00   0,00   

inclusa in 
amenajarea 

Piata 
Catedralei 

11. 
zone cu destinatie tehnico edilitara P.T. 
3013 

26,90 0,05 26,90 0,05 
  

TOTAL ZONA DE STUDIU 
51.040,17 

100,0
0 

51.040,17 
100,

00   

 
Se stabilescurmatorii indici urbanistici pentru: 
o Zona destinata locuirii si functiunilor complementare: zona mixta 

� POT: intre 40% si 75% 
� CUT: intre 1,80 si 2,30 

o Zona unitatilor de utilitate publica 
� POT: intre 35% si 75% 
� CUT: intre 2,20 si 3,30 

� Zone  mixte 
� POT: intre 32% si 75% 
� CUT: intre 1,80 si 3,30 

Zona devine 
� un nucleu polarizator pentru reteaua de parcuri si piete civile in  Municipiul Arad 
�  un element revitalizant pentru tesutul istoric al zonei adiacente parcului 
Astfel, prin prevederile programului de dezvoltare a localitatii, zona studiata devine un nucleu important, 
cu potential atat din punct de vedere al calitatii ambientale ale ansamblului urbanistic, cat si de 
autosustinere prin atragerea populatiei ( prin conformatia amenajarilor) cu diferite ocazii festive, dar si 
pentru utilizare cotidiana. La revitalizarea zonei participa de-asemenea si fronturile stradale si deschiderea 
parterelor comerciale (partial existente pe latura estica). 
In imediata apropiere, apartinand ansamblului zonei de sustinere urbanistica, se gaseste Turnul de Apa, 
cladire conservata-monument de arhitectura. Zona in sine face parte din tesutul urban istoric al Aradului si 
a fost intotdeauna un nucleu urban important si datorita cadrului construit- arhitectura istorica. 
 Toate cele exprimate mai sus evidentiaza potentialul turistic al zonei, ce se poate constitui prin 
amenajarile, renovarile si reabilitarile la nivel urbanistic si de arhitectura intr-un traseu de turism cultural, 
atat ocazionat de festivitati marcante istorice, cat si cotidian. 
 
 PROTECTIA MEDIULUI 

• Diminuare pana la eliminare a surselor de poluare: 
• Diminuarea emisiilor de gaze de esapament  in zona: 
• Prin cresterea vizibilitatii in zona 
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o */1  asigurarea fluentei pentru circulatiile auto, in zonele perimetrale zonei destinate 
pietonilor (bulevarde, strazi, strazi cu sens unic) introducerea restrictiilor de viteza la 
15~30km/ora 
o */2  realizarea unui parcaj subteran pe doua nivele sub pietonalul pietei catedralei 
o */3  realizarea unui pasaj subteran destinat autovehicolelor de tonaj pana la 3,5t ce va prelua 

traficul ( in sensul actual de circulatie : sens unic)str. Vasile Goldis,- str. Ecaterina ( 
subteran: nivel-1) cu debuseu in str. Varful cu dor, debuseu ce va prelua si accesul in 
parcarea subterana dinspre cartierul Parneava, implicit coborarea de pe autostrada / 
centura Aradului - acest traseu devenind principalul acces de pe centura, in zona centrala si 
istorica a municipiului 

o etapizat, in contextul reconsiderarii traseelor de tranzit rutier, prin deschiderea strazii 
P.I.Ceaikovsky circulatiei autovehicolelor, ceea ce poate duce la dirijarea transportului rutier perimetral 
zonei, si catre strada Kogalniceanu 
o in limita posibilitatilor, etapizat, in contextul reconsiderarii traseelor de transport in comun la 
nivel municipal, prin realizarea unor statii pentru autobuze in zonele vicinale zonei studiate: Piata 
Catedralei Ortodoxe, str. Ioan Calvin 
o actualmente, tranzitul de autovehicole in zona nu duce la depasiri ale normelor cu incarcari de 
factori poluanti  (metale grele) 
o cresterea suprafetelor spatiilor plantate 

� Diminuarea zgomotului datorat tranzitului rutier (pana la  max. 65 db): 
o Prin cresterea vizibilitatii in zona 
o ELIMINAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN REDAREA PIETEI CATEDRALEI 

CIRCULATIEI SI FOLOSINTEI PIETONALE- INTEGRAL 
o introducerea restrictiilor de viteza la 15~30km/ora –strazi limitrofe 
o cresterea suprafetelor spatiilor plantate 

� Prevenirea producerii riscurilor naturale: 
Din punct de vedere seismic Aradul se află în zona seismică D (conform normativului P 100-92); 
caracteristici : coeficientul calcul seismic KS =0,16 şi perioada de colt Tc =1,0. Se va avea in vedere in 
proiectare  normativul P100/1992. 
� Preepurarea apelor uzate  
o Se vor elimina disfunctiile mentionate pentru sistemul de colectare si canalizare a apelor uzate 
menajere si pluviale, facandu-se separarea retelelor, asigurandu-se astfel transportul apelor uzate catre 
statia de epurare  a orasului 
o In situatia amenajarii oglinzilor de apa, prin realizare se vor prevedea sisteme de reciclare si filtrare 
a apei, ce se vor intretine corespunzator 
� Depozitarea controlata a deseurilor 
o Zona se va dota cu recipiente stradale de colectare a deseurilor menajere pentru pietoni 
o Zona este cuprinsa in aria de servicii furnizate de societatile de gospodarire comunala , cu privire la 
colectarea deseurilor menajere de la imobilele din zona, intretinerea curateniei pe domeniul public, 
colectarea facandu-se ritmic, conform contract 
 
� Plantari de spatii verzi 
o  Se propune cresterea suprafetelor destinate spatiilor verzi  
           EXISTENT  PROPUS   

3. 

ZONE PENTRU SPATII VERZI SI DE 
AGREMENT: PARCURI, RECREERE, 
TURISM: 

        

 - SP-TCP2- PIATA CATEDRALEI 9.028,00 17,69 13.647,19 
26,7

4 
 - SP-TCP3- STR. METIANU (parte din) 622,88 1,22 622,88 1,22 

4. 
TROTUARE SI PLATFORME PIETONALE 
(necuprinse in alte functiuni conform zonificarii 
functionale) 

3.304,00 6,47 2.782,00 5,45 



 

©2012 Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad 

,. CORNELIA SILVIA TUDOR BIROU INDIVIDUAL de ARHITECTURA-  ARAD 
 

48 
Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 
- Zona este dens strabatuta de cai de comunicatii si spatii deschisede utilitate publica, astfel incat s-a 
apreciat gradul de ocupare al zonei cu fond construit la ..... fata de totalul zonei studiate (suprafata teren= 
51.040,17mp) 
PRO 
TEJA 
REA 
ZO 
NELOR 
ILUSTRAREA 
S-A FACUT

PE PLANSA

 NR. 2A : 
SITUATIA 
EXISTENTA 
ZONE DE 
PROTECTIE
PENTRU 
CLADIRI 
MONUMEN
TE ISTORI
CE  
 

ZONA PROTEJATA EXISTENTA:  
INTREAGA ZONA STUDIATA SE GASESTE IN ZONA CENTRALA A 

MUNICIPIULUI ARAD STABILITA PRIN P.U.G. (U.T.R.nr. 1) - IN ZONA 
CONSTRUITA PROTEJATA ANSAMBLUL URBAN ARAD, stabilit a prin Ordinul 
2314 din 2004 cu modificarile Ordinului 2361 din 2010 ( privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice) 

CLADIRI – MONUMENTE ISTORICE CLASATE – in zona de s tudiu, inscrise in LMI 
2010 

• Piata Catedralei nr.1 ( nr. Crt :163~ cod LMI 2010 :AR-II-m-a-B-00477) 
CATEDRALA ORTODOXA ROMANA SF. IOAN BOTEZATORUL Cons truita intre 

anii 1862-1865, in marea gradina a lui Tokoly Sava 
• CASA (S+P+1) str. Ecaterina Teodoroiu nr.1 ( p-ta Catedralei nr.11 ) casa familiei 
ARH. TABACOVICI – datata 1850-1875 ; nr. criteriu 242; cod LMI: AR –II – m –B- 
00565  
• CLADIREA (S+P+2) Palatului contelui Nadasdy ;fostului sediu al Asociatiei 
Generale muncitorilor ( 1850-1900) codL.M.I.2010AR-IV-m-B-00686 

In plus, fata de lista din tabel, mai sus  
IS TCC4 ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI 
AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- DOMENIUL PRIVAT AL 
STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: CLUBUL SPORTIV "GLORIA" 
ARAD : actuala sala de sport  

1. Se va renova prin RESTAURARE, pastrandu-se integrit atea structurii – din 
lemn, datata ~1890-1915- fost grajd de mari dimensi uni- probabil al 
pompierilor Aradului  

2. Se propune introducerea in lista monumentelor istor ice si de arhitectura, prin 
clasare, in completarea ansamblului TURNUL DE APA+A NEXA existenta  

3. Este obligatorie mentinerea ( la nevoie efectuarea de lucrari de consolidare asupra 
structurii), sigurantei structurale in exploatare, inclusiv asigurarea integritatii 
constructiei  

4. Se va mentine utilizarea printr-o functiune de u tilitate publica - cu asigurarea 
accesului publicului  

RENOVAREA ŞI RESTAURAREA CL ĂDIRILOR DIN ANSAMBLUL URBAN ARAD 

Ca principiu general, renovarea şi restaurarea clădirilor pune accent pe conservarea fondului construit 
istoric. Se va pune accent pe conservarea clădirilor, în sensul refacerii tuturor elementelor compoziţionale 
arhitecturale şi pe consolidarea structurală în sensul restaurării: consolidări, operaţiuni contra umidităţii 
(de infiltraţie, din precipitaţii şi eroziuni eoliene). 

În funcţie de starea de degradare generală a obiectivelor, precum şi în funcţie de poziţia acestora în 
cadrul fondului construit, în sensul celor impuse de litera şi spiritul RLU aferent, ca act de autoritate a 
administraţiei publice locale, PUZCP prevede măsurile de reabilitare, renovare şi restaurare a fondului 
construit existent:  

ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU 
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC-  PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR 
FIZICE SI JURIDICE si a administratiei locale :  

1. Proprietarii  au obligatia intretinerii, renovarii prin RESTAURA RE  a 
obiectivelor, in concordanta cu legea monumentelor istorice , de arhitectura , de 



 

©2012 Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad 

,. CORNELIA SILVIA TUDOR BIROU INDIVIDUAL de ARHITECTURA-  ARAD 
 

49 
patrimoniu , intretinerea spatiului liber si amenaj area de spatii verzi adecvate 
in suprafata parcelei proprii, sa fie asigurata viz ibilitatea;  
2. Este interzisa  montarea de elemente si utilaje poluante asupra st ilului 
arhitectural pe fatade  
3. Este obligatorie mentinerea ( la nevoie efectuar ea de lucrari de consolidare 
asupra structurii), sigurantei structurale in explo atare,  
4. Se va mentine utilizarea printr-o functiune cult urala, cu asigurarea accesului 
publicului  

 
 Autorizarea executärii constructiilor si amenajärilor  
pe terenurile AFLATE IN ZONA DE PROTECTIE A OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU  
se supune prevederilor art. 9 din Regulamentul general de urbanism. 

Articolul 9 - Zone construite protejate 
(1) Autorizarea executãrii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes national. 

se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrãrilor Publice,locuintei si transporturilor. 
(2) Autorizarea executärii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes local, 

declarate si delimitate prin hotärâre a consiliului judetean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din 
judet, subordonate ministerelor prevazute la aliniatul (1). 
o cu zona de protectie 100m in raza de la limita obiectivului , ce se desfasoara pana in la limite cadastrale 
ale parcelelor ( vezi plansa 2-1 ) 

(3) Autorizarea executärii lucrarilor de constructii care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea 
in valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, in conditiile stabilite pnin ordin 
al ministrului culturii. 
 
- Utilizãri permise 
— se vor autoriza lucräri de desfiintare pentru clädirile existente, in conditiile legii 50/91 modificata si republicata, 
cu modificarile stabilite de legea 453/1 august 2001, legea 401/2003 si legii nr.10/1995 : inclusiv cladiri anexe uzate 
moral si fizic, in zona de protectie -prin documentatia P.U.Z.: 
— se va autoriza executia de amenajari  de utilitate publica : platforme si trotuare ambientale, mobilier urban 
— Se vor autoriza lucrari de desfiintare si realizare pentru infrastructura si echipare edilitara 
— TE : zona retele tehnico edilitare  
— Se vor autoriza lucrari de plantare si amenajare a spatiilor verzi organizate 
— Se introduce in interdictie temporara de construire pana la realizarea conditiilor de expropiere sau schimb a 
subunitatii Lu1: locuinta. 
- Utilizäri permise cu conditii 

— Autorizarea executãrii constructiilor in zone protejate de interes local, delimitate potrivit legii, se face cu 
avizul conform al subunitatilor teritoriale ale Ministerului Culturii si Cultelor ( inspectoratul pentru cultura a judetului 
Arad):, conform Lista oficiala a monumentelor istorice elaborata de Ministerul Culturii si Cultelor -cap. B „Monumente 
si ansambluri de arhitectura ( 100m raza fata de limita obiectivului) 

— Lucrarile se vor autoriza dupa aprobarea P.U.Z. si regulament aferent P.U.Z. – PIATA CATEDRALEI 
- Interdictii permanente 

— Nu se vor autoriza constructii SI AMENAJARI  de orice tip  poluante.  

— Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin documentaţiile aprobate se interzice 
autorizarea construcţiilor cu caracterul definitiv, pentru orice obiectiv de alt tip. 
 

— Intervenţii asupra clădirilor existente  
— Intervenţiile vor fi realizate după ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul în cauză.  
— Indiferent de natura intervenţiei (structurală, tehnico-edilitară, spaţială sau de imagine) ea va fi făcută în 

spiritul clădirii şi întregii zone în scopul de-ai pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea 
şi substanţa originară. 

— În acest scop vor fi folosite tehnici şi procedee reversibile specifice structurilor din zidărie, lemn sau metal. 
Vor fi evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat.  
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— Intervenţiile vor fi făcute luându-se măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii structurale în sensul 

protejării la cutremur şi foc.  
 

— - Modificarea Înălţimii construcţiilor se va rezolva în cadrul unor Planurilor de detaliu, ţinând seama de 
funcţionalitatea clădirilor propuse, avand la baza un studiu de fundamentare ce va fi sustinut prin consultare 
in cadrul organizaţiilor profesionale ale arhitecţilor, urbaniştilor, restauratorilor, comisiei de urbanism din 
cadrul serviciului Urbanism , comisia regionala pentru protejarea patrimoniului national arhitectural si cultural 
si istoric etc. 

— ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
— ZONA- în cazul clădirilor noi înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi 

adăugate suplimentar două niveluri cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 
metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;  

— - în cazul în care la intersecţii există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printr-un plus de 
înălţime, se admite pe colţ depăşirea înălţimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. 

— PARTICULARE PENTRU COMERŢ 
— Pe lângă articolele anterioare în cazul activităţilor comerciale desfăşurate în clădiri sau în exterior vor fi luate 

în considerare următoarele :  
— a) toate adaptările spaţiilor interioare la exigenţele funcţionale sau impuse de moda zilei vor fi realizate cu 

mijloace reversibile, care să permită reamenajări ulterioare şi să nu afecteze caracteristicile iniţiale ale 
spaţiului arhitectural.  

— b) La amenajarea spaţiilor comerciale se vor încuraja modalităţi de punere în valoare a unui element 
decorativ sau de arhitectură care aparţin clădirii (ferestre existente, sisteme de boltire, detalii de feronerie, 
etc.).  

— c) Nu se admit finisajele impermeabile (vopsitorii sau acoperiri de pereţi cu faianţă) pe mai mult de 10 % din 
suprafaţa pereţilor.  

— d) Nu se admite aşezarea de depozite sau anexe ale spaţiilor comerciale care se află la distanţă faţă de 
spaţiul de vânzare şi se interferează cu circuitul locatarilor.  

— e) Aprovizionarea cu marfă se va face numai cu vehicule de mici dimensiuni ( microbuz) şi numai în afara 
orelor de activitate comerciala, fie dimineaţa, fie seara.  

— SIGNALECTICA 
— a) Elementele de signalectică (firme comerciale, reclame, firme de instalaţii, plăci comemorative, panouri de 

informaţie, indicatoare de circulaţie, etc.) vor fi proiectate de persoane competente. Ele vor fi semnate de un 
arhitect responsabil care va recepţiona lucrarea executată. Proiectul va fi avizat de organele locale şi 
Comisia Monumentelor Istorice.  

— Proiectele vor conţine toate elementele privind poziţionarea,. dimensiunile, forma, culoarea, natura 
materialului folosit, probleme legate de iluminat, detaliul de execuţie, caracterul literei.  

— b) Nici un sistem de afişaj sau firmă nu va depăşi înălţimea parterului limitat de obicei de profilul orizontal de 
separaţie cu etajul.  

— Excepţie fac cazurile în care clădirea a avut spaţii originare pentru signalistică peste această cotă.  
— Nu se admite sistemul de afişare al programelor culturale pe faţada Teatrului de Stat. Afişajul va fi realizat pe 

catarge adecvate situate de-o parte şi de alta a clădirii sau alte sisteme realizate pe bază de proiect.  
— c) Firmele vor ocupa zonele fără decoraţie de arhitectură ale faţadei şi vor avea dimensiuni proporţionate cu 

faţada clădirii.  
— d) Se recomandă folosirea firmelor aşezate perpendicular pe planul faţadei şi transparenţa acestora. Nu se 

admit sisteme signalectice de tip "copertină" deasupra intrărilor.  
— e) Detaliile de execuţie pentru fixarea lor va afecta cât mai puţin faţada clădirii.  
— f) Caracterul literei şi natura materialului folosit va fi ales în funcţie de caracterul zonei şi importanţa funcţiunii 

pe care o semnalizează.  
— g) Nu se admit benzi de informaţii transversale care traversează strada, decât pe perioade de timp limitate de 

maximum 10 zile şi numai în ocazii deosebite.  



 

©2012 Actualizare documentatie urbanistica Piata Catedralei- Arad 

,. CORNELIA SILVIA TUDOR BIROU INDIVIDUAL de ARHITECTURA-  ARAD 
 

51 
— h) Amplasarea elementelor de signalistică destinate circulaţiei ( semafoare, semne de circulaţie, tabele 

indicatoare) va fi executată ţinând cont de condiţiile cerute de funcţionalitate, dar corelate cu elementele 
reper de arhitectură. Imaginea de ansamblu va fi gândită pentru a deveni fotogenică. Această condiţie este 
esenţială în cazul Z.C. care este o zonă turistică şi culturală.  

 

SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE 

- Se vor păstra zonele verzi DEJA AMENAJATE SI SE VOR INTRETINE INDIFERENT DE PROPRIETAR.  
 
 adiacent PIETEI CATEDRALEI s-a propus reamenjarea zonelor verzi prin crearea unui parc nou PARCUL 
TURNULUI DE APA, bordarea volumetrica cu o colonada ce leaga si delimiteaza totodata spatial zonele distincte ale 
platformelor pietonale interrelationate şi dotarea cu mobilier urban adecvat : fantana piatra, banci piatra+ lemn ce 
formeaza ansamblu cu colonada . 
 
În zonele verzi plantate nu se va autoriza amplasarea de chioşcuri sau alte construcţii provizorii, doar in cadrul unor 
programe/eveniment tematice, de larga respiratie, prin organizare pentru perioada determinata max 10~60 zile  
- Se va acorda o atenţie deosebita iluminatului public din în zona parcurilor. 
- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 
- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii, 
decorative inclusiv pe faţade;  
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu arbori la fiecare 
100 mp maxim; 
- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea 
terenului peste minimum necesar pentru accese; 
- se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor şi condiţionarea 
realizării lor de aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

SPAŢII VERZI 
a) Spaţiile verzi tradiţionale vor fi întreţinute şi respectate. O atenţie deosebită se va acorda plantatiilor floricole, ce 
pot urmari programe sustinute de participarea comunitatilor, si sustinute de publicitate 
b) Spaţiile verzi nou propuse vor fi realizate în corelare cu ambientul urbanistic. Se vor recrea spaţiile verzi pe toate 
străzile care le-au conţinut anterior anului 2009. 
 
 
Intocmit  
Mst.Arh. Urb.coordonator  CATEG. B, D, E 
TUDOR CORNELIA SILVIA 
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ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZONA PENTRU SPATII VERZI SI DE AGREMENT: PARCURI, RECREERE,
TURISM- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE:PARCUL RECONCILIERII ROMANO-MAGHIARE
EXISTENT SI PARC PROPUS PENTRU LEGATURA CU TURNUL DE APA
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CAI DE COMUNICATIE RUTIERA EXISTENTE SI PROPUSEC

ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR
FIZICE SI JURIDICE: HOTEL

IS

ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE: HOTELIS
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE: HOTELUL SPORTIVILOR CLUBUL SPORTIV "GLORIA" ARAD

IS
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI COMPLEXE DE
INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE: TURNUL DE APA

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTE- PROPRIETATI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE: IPJ ARAD, SRI, ARHIVELE NATIONALE

IS ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE: GRUPUL SCOLAR "CSIKI GERGELY" ARAD

IS

ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE: CATEDRALA ORTODOXA SF. IOAN BOTEZATORUL

IS
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE
SI JURIDICE: POLITIA LOCALA SI SPATII COMERCIALE DE UTILITATE PUBLICA
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IS

ZONA PENTRU SPATII VERZI SI DE AGREMENT: PIATA PUBLICA, RECREERE,
TURISM- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE:PIATA CATEDRALEI

SP-
TCP2

ZONA PENTRU SPATII VERZI SI DE AGREMENT: STRADA PIETONALA,
RECREERE, TURISM- DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE:STR. METIANU
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ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU FUNCTIUNI
COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- - DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE: SPATII TEMPORARE SAU PERMANENTE DE UTILITATE PUBLICA

IS
ZONA INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTE- TERENURI PENTRU CLADIRI SI AMENAJARI CU
FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC- PROPRIETATE PRIVATA AL PERSOANELOR FIZICE
SI JURIDICE: SPATII COMERCIALE DE UTILITATE PUBLICA

COPYRIGHT!
In conformitate cu art.39 din Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism, aprobat prin
HG nr.1519/2004, acest proiect este proprietatea intelectuala a BIROULUI INDIVIDUAL ARHITECT CORNELIA SILVIA TUDOR, prin aplicarea parafei R.U.R. si
semnaturii de catre arh. urbanist coordonator Cornelia Silvia Tudor.Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract a
planselor sau soft-urilor aferente, intra sub incidenta Legii dreptului de Autor.

MONUMENTE INSCRISE IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010

ZONA DE PROTECTIE MONUMENTE DE FOR PUBLIC,conf. PUZ "Parcul Reconcilierii Romano-maghiare",
elaborat de Renovatio Nova SRL si Proplus SRL, aprobat 2004:
- STATUIA LIBERTATII- 1890- autor Zala Gyorgy
- ANSAMBLUL MEMORIAL AL REVOLUTIEI DE LA 1848- 2004- autor Ioan Bolborea

ZONA DE PROTECTIE MONUMENTE ISTORICE INSCRISE IN LMI 2010, conf. PUZCP "Zona monumente
protejate", elaborat de PROIECT ARAD SA, Arh. Dana Popescu, 2009

ZONA AFERENTA LOCUINTELOR CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2

ZONA AFERENTA LOCUINTELOR CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+3...P+4

ZONA AFERENTA INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR

CIRCULATIE CAROSABILA -
STRAZI CATEGORIA " II "
CIRCULATIE CAROSABILA -
STRAZI CATEGORIA " III "

SPATII VERZI PUBLICE AMENAJATE-
EXISTENTE SI PROPUSE

TROTUARE, PLATFORME PIETONALE,
ALEI EXISTENTE SI PROPUSE

CONSTRUCTII CU PARTER / DEMISOL COMERCIAL

ZONA DESTINATA CONSTRUCTIILOR SI AMENAJARILOR COMERCIALE DE UTILITATE PUBLICA

INCINTE PENTRU FUNCTIUNI DE UTILITATE PUBLICA

CLADIRI CE SE DEMOLEAZA

DELIMITARE TRASEU PASAJ SUBTERAN ECATERINA TEODOROIU + PARCARE SUBTERANA 2 NIVELE

NOTA la bilantul teritorial:
Cladirile existente ce se propun spre demolare pentru
realizarea PIETEI PUBLICE sunt in stare de degradare
fizica si morala si au functiunea de spatii comerciale
agro/alimentare.
Acestea se afla in zona de protectie a monumentelor
istorice.
Suprafata totala a demolarilor: 1635 mp, inclusiv
constructii aflate in actuala piata comerciala produse uz
gospodaresc, proprietate privata persoane fizice si
juridice.

TURNUL DE APA
(1896)

RESTAURANT SI
GALERIE DE ARTA

COD L.M.I. 2010
AR-II-m-B-00492

CASA
(1850-1875)
COD L.M.I.
2010 AR-II-
m-B-00565

CATEDRALA
"SF. IOAN

BOTEZATORUL
" (1862-1865)

COD L.M.I. 2010
AR-II-m-B-00491

FOSTUL SEDIU AL ASOCIATIEI
GENERALE A MUNCITORILOR,
azi locuinte si sedii comerciale

(1850-1900)
COD L.M.I. 2010 AR-IV-m-B-00686

NOTA:
In urma modificarii configuratiei
platformei Piata Catedralei s-au
modificat si limitele zonelor de
protectie ale monumentelor
istorice cu nr. crt. 242 si 401
conform LMI 2010, pe latura
estica a pietei.
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