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4. Zonificare funcțională – reglemetări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici 

Zonificare funcţională - reglementări 
PUZ-ul propune transformarea terenului ce a generat PUZ din terenuri extravilane în teren 
intravilan cu funcțiunea zonă unități industriale („Parc industrial Bucovina”). 
Extinderea pe verticală poate ajunge la un regim de înălțime maxim P+4 în condițiile în care nu va 
depăși 20 m înălțime maximă. 

Zona spaţii verzi  
Această zonă este compusă din spațiile verzi propuse ca fâșii plantate de protecție reprezentate de 
vegetație înaltă (aliniamente de arbori) în special pe limita terenului ce a generat PUZ, realizate din 
retragerea față de limitele împrejmuirii. Nu se vor propune spații verzi mai puțin de 20% din 
suprafața terenului. 

Bilanț teritoral pentru zona reglementată 

Criteriu 

Existent cf. PUG Propus reglementat prin PUZ 

m2 % m2 % 

Teren agricol in extravilan  137450 100 0 0 

Zona unități industriale - - 96215 70% 

P.O.T. zonă unități industriale - Max.70% 

C.U.T. zonă unități industriale - Max. 2,1 

Regim de înălțime - S+P+4 

Înălțime maxim admisă - Max.20m înălțime 

Spații verzi zonă unități industriale - - 27490 20% 

Circulații, accesuri, parcări zonă unități industriale - - 13745 10% 

TOTAL zonă reglementată 137450 100 137450 100 

Indici urbanistici 
Zonificare funțională 
Existent: 
Conform P.U.G. U.A.T. Salcea și P.U.G. Comuna Dumbrăveni zona studiată se află în extravilan. 

 Proups: 

• Zonă unități industriale; 

• Zonă dotări servicii complementare (spații expo, birouri, etc). 

Regim juridic 
Terenul de 125.613 mp (CF nr. 33427) este proprietate publică a Judeţului Suceava. 
Terenul de aprox. 30 de ari, ce constituie drumul de access de la drumul către aeroport și Centrul 
Economic Bucovina a fost transmis Consiliului Judeţean Suceava în folosinţă gratuită din domeniul 
privat al Oraşului Salcea pe durata exisntenței Centrului Economic Bucovina în baza HCL nr. 39/ 
2.12.2005. 
Terenul de 11.837 mp (CF nr. 31855) din UAT comuna Dumbrăveni este proprietate publică a 
Judeţului Suceava. 
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