
 
ANEXA 1 

pentru aprobarea construirii de locuinte colective mici, pe raza municipiul Timisoara 
 
 

           
1.1.  Se propune clarificarea modului de autorizare pentru locuintele colective mici, in 
urmatoarele conditii 
 

a.   Pentru parcele cu suprafaţa între: 
• 250 –   500 mp  maxim pentru 2 (doua) familii, 2 (doua) apartamente 
• 500 –   700 mp maxim 6 (sase) apartamente 
• 700 –   850 mp maxim 8 (opt) apartamente 
• 850 – 1000 mp maxim 10 (zece) apartamente 

b. procent de ocupare MAXIM al terenului POT = 40% 
c.  număr MAXIM de niveluri S/D + P + 2E (pentru clădirile realizate cu terasă)  sau  
     S/D + P + 1 + M (cu condiţia ca mansarda să fie realizată pe 
un singur nivel şi fără a depăşi în punctul cel mai înalt 4,5 m de la cota de călcare) 
d. regimul MAXIM de înălţime la coama nu va depăşi 12 m măsuraţi de la cota terenului 
sistematizat  
e. nici un element al clădirii (terase, balcoane) nu va depăşi limitele aliniamentelor de la 
punctul 1.2.  
f. se va asigura un loc de parcare/apartament plus 2 locuri de parcare pentru musafiri/imobil, 
în incinta parcelei  
g. zona verde/parcelă 40% din care MAXIM  20% se pot realiza parcaje ecologice înverzite 
h. în toate cazurile de folosire a parametrilor maximali se va prezenta STUDIU DE 
ÎNSORIRE 
i. în cazul parcelelor lungi şi înguste, clădirile se vor amplasa cu preponderenţă în jumătatea 
din faţă a parcelei, dar nu la mai puţin de 10 m faţă de fundul parcelei 
j. aprobarea construcţiilor colective mici şi accesul principal se va putea face doar de pe 
străzile a căror profil transversal este de minim 12 m. Pentru celelalte strazi, unde profilul 
transversal existent este mai mic de 12 m (10,5m, 9m sau 6m) se vor putea amplasa doar 
constructii pentru maxim 2 familii, 2 apartamente; 
k. prin documentatiile de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal – PUZ se vor reglementa 

indicii de pe intreg cvartalul din care face parte parcela.  
 
1.2.  Amplasarea fata de aliniament 

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 
urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la 
aliniamentul clădirilor existente 

b) în cazul în care nu există un aliniament bine definit, cladirea va fi retrasă max. 6m faţă 
de frontul stradal 

c) în zonele în care există un Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu aprobat, 
clădirile se vor amplasa conform prevederilor impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate 
 
1.3.  Amplasarea în interiorul parcelei 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând 
urmatoarele condiţii: 

a) clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit, atingând ambele limite laterale ale 
parcelei, cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcela la parterul clădirii, 
având min. 3m laţime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de 600 mp; 
 



b) clădirile se vor putea realiza în regim cuplat, cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de 
limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egale cu jumatate din inălţimea la cornişă a 
construcţiei, dar nu mai mică de 3,8 m 

c) clădirile se vor putea realiza în regim independent cu condiţia ca distanţele cladirilor 
faţă de limitele laterale pe care nu le ating să fie cel puţin jumatate din înălţimea la cornişă a 
construcţiei; 

d) amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel facută încât pentru toate încăperile de 
locuit amplasate pe faţadă cea mai nefavorabilă să se asigure durata minimă de însorire de o ora şi 
jumatate, conform OMS nr. 536 privind aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind 
modul de viaţă al populaţiei; 
 
1.4.  Prezentele norme sunt aplicabile ca detaliere a R.L.U pentru realizarea de locuinte 
colective mici pe raza municipiului Timisoara, facand exceptie zonele de monumente istorice si 
zonele de protectie a monumentelor istorice, pentru care sunt aplicabile reglementarile speciale in 
vigoare respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, iar 
pentru zonele aferente bulevardelor, arterelor principale si arterelor de penetratie, strazi majore cu 
profil transversal de minim 18 m, inelele de circulatie, vor face obiectul unui proiect de Hotarare a 
Consiliului Local ulterior.  
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