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 L3 - subzona de locuire colectivă cu regim de construire discontinuu şi
înălţime maximă de P+4, cu accente P+5 - 6 niveluri
-locuinţe colective şi semicolective medii cu maxim P+4E niveluri
în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau
izolat), cu accente P+5 - 6 niveluri ;
- se admite folosirea ultimului etaj atât pentru locuirea individuală
cât şi pentru locuirea colectivă cu condiţia realizării acestuia sub
forma unei mansarde care se înscrie sub volumul unui acoperiş cu
pantă de 45 grade; suprafaţa ultimului nivel va fi de maxim 60% din
aria unui nivel curent;
- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici
activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu
depăşească 250 mp ADC,să nu genereze transporturi grele, să nu
atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă
program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al
parcelei pentru depozitare şi producţie;
- alinierea clădirilor, în cazul parcelelor existente, respectând
alinierea generală a străzii ;
-clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei
cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de
3.0 metri obligatoriu pe una din laturi, pentru accesul pompierilor;
-pentru locuinţe individuale şi colective se va asigura 1 loc de
parcare pentru 80 m2 suprafaţă locuibilă, asigurat pe parcela
proprie;
-pentru servicii complementare zonei de locuire se va asigura 1 loc
de parcare pentru 60 m2 arie desfăşurată;
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Zona studiata
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