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Plan Urbanistic Zonal
------------------------------------------------------------

Denumire beneficiar: Mun. Miercurea-Ciuc

NAGY LAJI DOMBJA

Teritoriu administrativ: UAT Miercurea-Ciuc

ÎNCADRARE ÎN P.U.G.

ZONIFICARE TERITORIU INTRAVILAN

Zona studiată se află în intravilanul Municipiului Miercurea-
Ciuc, pe partea sud-estică a orașului. Pe partea vestică este
delimitat de dealul Nagy Laji (zona Spitalului Județean), pe
partea sudică de zona Jigodin (strada Câmpul Mic, strada
Jigodin), pe partea estică de l imita intravilanului respectiv, pe
partea nordică, de zona industrială estică a orașului.

Terenul studiat pentru reglementare PUZ are o suprafață de
5,08 ha, localizat în intravilanul arabil al localități i , destinația
propusă prin PUG fiind de locuire individuală și colectivă, cu
inserți i de urbanizare la nivelul zonei verzi, cu rol de protecție
față de infrastructura majoră sau coridor ecologic.

Conform PUG Municipiul Miercurea Ciuc:

- UL3 sunt permise locuințe cu condiţia asigurări i la nivelul
zonei studiate în PUZ, a unui mixaj echil ibrat al t ipuri lor de
locuire: locuinţe individuale, locuinţe semicolective şi locuinţe
colective. Ponderea fiecărui t ip de locuire în interiorul zonei
va fi stabil i tă prin PUZ. Se recomandă, de asemenea, mixarea
regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ:
clădiri izolate, cuplate, înşiruite sau formule combinate.

- UVa cuprinde terenuri cu funcţiuni agricole sau
fără uti l izare, rezervate prin PUG pentru extinderea
funcţiunilor cu caracter urban. Sunt admise: Spaţi i verzi şi
plantate de folosinţă generală.Amenajări ale spaţiului public,
alei pietonale şi cicl istice, lucrări de modelare a terenului,
oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, mobil ier
urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţi i de
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