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1.2. Obiectul lucrării 

 Planul Urbanistic de Detaliu are ca scop stabilirea unor reglementări specifice detaliate 
pentru un lot aflat în proprietatea MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,in administrarea CONSILIULUI 
LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, conform extrasului de carte funciara nr.325270, Cluj-
Napoca.Terenul studiat se afla in intravilanul mun. Cluj Napoca, pe strada Gheorghe Dima f.n. 

Elaborarea prezentului P.U.D. se face în baza actualului P.U.Z. DE REGENERARE URBANA - 
ETAPA 1, STRADA GHEORGHE DIMA-VEST, a studiului topografic și a studiului geologic realizate. 

2.ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 

  Conform reglementarilor PUG, amplasamentul studiat este situat in intravilanul Municipiului 
Cluj-Napoca, in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice,  Se 
incadreaza in UTR=Lc_A_R –Subzona destinata constructiilor pentru parcaje collective de cartier. 

  Amplasamentul este situat in cartierul Zorilor, delimitat de Gheorghe Dima (spre sud-est), 
Parcul Iuliu Prodan (nord-vest) si blocuri de locuinte colective  (spre sud-vest si nord-est).  

3.SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 Conform PUG Cluj Napoca, amplasamentul studiat se inscrie in UTR=Lc_A – Ansambluri de 
locuinte colective realizate inainte de 1990.  Prin proiectul “P.U.Z. DE REGENERARE URBANA - 
ETAPA 1, STRADA GHEORGHE DIMA-VEST” aprobat prin HCL nr 842 din 05.09.2018, sa propus 
includerea amplasamentului in subzona S_P_R “Subzona parcaje colective de cartier” IN CADRUL 
UTR Lc_A_R „Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de anul 1990 supuse regenerarii 
urbane” . 
 Terenul studiat are o forma dreptunghiulara cu 4 unghiuri convexe. Nu este imprejmuit. 
 In situatia actuala, exista garaje pe teren.   
 Pe amplasamentul studiat exista toate utilitatile. 
 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se întocmeşte în baza Certificatului de Urbanism nr. 
3890 din 13.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.   
 Terenul studiat este in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-
urbanistice. Imobilul este in proprietatea domeniului public, si este liber de sarcini. 

 are destinaţia conform PUZ DE REGENERARE URBANA aprobat- Subzona parcaje 
colective de cartier 

 P.O.T. max conform Puz de regenerare urbana  aprobat =80%   
 C.U.T. max  conform Puz de regenerare urbana aprobat = 1.80 
 regim de inaltime existent-parter 
 inaltimea maxima existenta-3 m 
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3.1. Accesibilitatea la căile de comunicaţie 

  Amplasamentul studiat se afla in Mun. Cluj-Napoca, cartierul Zorilor, pe str. 
Gheorghe Dima f.n., in vecinatatea Parcului Iuliu Prodan.  Accesul la amplasament se realizează 
prin intermediul unei alei ce delimitează amplasamentul studiat pe laturile sud-etică şi sud-
vestică. De pe aleea menţionată se face legătuar cu strada Gheorghe Dima.   

3.2. Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, indici de ocupare a terenului                                                 

              Planul urbanistic de detaliu studiaza suprafaţa de 2750.10 mp, aflata in proprietatea 
Municipiului Cluj Napoca, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, conform 
extras cf. nr. 325270, Cluj Napoca. 

   Delimitari ale perimetrului studiat : 
 la S – blocuri de locuinte colective str. Gheorghe Dima nr. 37-39; 
 la V – bloc de louinte collective str. Gheorghe Dima nr.39 A; 
 la N – Parcul Iuliu Prodan; 
 la E –  blocuri de locuinte colective str. Gheorghe Dima nr.41; 

 
3.3. Analiza fondului construit existent 

 Zona studiata este parte din zona marilor ansambluri de locuinte colective construite 
înainte de anii 1990, caracterizata prin aglomerari de locuinte colective cu regim de înălţime medie 
(P+4) si garaje.  
 Amplasamentul este delimitat de blocurile de locuinte colective de pe str. Gheorghe Dima , 
care formeaza front discontinuu.  
 Constructiile din zona parcelei studiate sunt intr-o stare decenta, insa cu interventii 
neadecvate pe fatade. Amplasamentul este folosit de locuitori pentru parcarea autoturismelor în 
garaje inadecvat realizate din tabla  si locuri de parcare improvizate. 
 Neajunsuri: 
 -fondul construit se remarca prin prezenta multor constructii parazitare; majoritatea 
prezinta o arhitectura de slaba calitate, sunt realizate din materiale neadecvate, si sunt de 
asemenea prost intretinute: garaje auto cu închidere din foi de tabla simple, improvizate la sol; 
 -toate cladirile din jurul amplasamentul studiat sunt blocuri construite înaintea anilor '90. 
Ele se prezinta în stare generala acceptabila, unele dintre ele au fost reabilitate termic și renovate 
în ultimii ani în timp ce altele necesita renovare. 
 -inaltimea cladirilor existente este variabila: 

 in vecinatatea amplasamanetului, blocul Gheorghe Dima nr.39 A are inaltimea de 16.40 m 
 restul blocurilor de locuinte colective din vecinatatea sitului au inaltime de 15.40 m; 

 
Aleea carosabila paralela cu strada Dima este bordata pe intreaga  lungime pe latura nord vestica 
de garaje din tabla, care tin locul platformelor de parcare proiectate initial.In capatul nordic al aleii 
situatia este cu atat mai neplacuta cu cat regasim o suprafata generoasa pe care deasemenea s-au 
realizat garaje din tabla, dispuse in trei aliniamente, insumand un total de 53 de garaje.Intre aceste 
garaje si parcul Iuliu Prodan se mai regaseste o zona nepavata, amenajata cu caracter provizoriu in 
parcare pentru 59 de autoturisme, care probabil deservesc imobilul de locuinte colective din 
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vecinatate,construit dupa anii 1990, cu regim de inaltime P+3E+M 
In capatul nordic al strazii Gheorghe Dima se regasete un bloc de locuinte colective in forma de C 
intors, cu cinci nivele supraterane(P+4E), care se invecineaza pe latura estica cu Biserica Greco 
Catolica Sfanta Familie,biserica noua,  finalizata in anul 1999.Biserica se invecineaza la est cu strada 
Pajistei -care si margineste amplasamentul studiat-iar la nord cu un imobil de locuinte colective 
P+3E+Er. 
 
  3.4. Analiza circulatiilor auto din vecinatatea amplasamentului   

 Strada Gheorghe Dima și str. Pajistei 
 -strada Gheorghe Dima este o  intens circulata și se afla într-o stare destul de buna, fiind 
sistematizata nu cu mult timp în urma de către administratia locala. În urma lucrarilor s-au 
amenajat locuri de parcare pe latura nord vestica a strazii, cu toate acestea ele se dovedesc a fi 
insuficiente deoarece banda de circulatie de pe latura sud-estica este ocupata aproape în intregime 
de mașini parcate neregulamentar, care ingreuneaza circulatia. Pe latura vestica, în zonele în care 
nu s-au amenajat parcari în favoarea circulatiilor pietonale mai generoase, autoturismele 
parchează neregulamentar pe trotuar. 
 -strada Pajistei nu beneficiaza de locuri de parcare amenajate, autoturismele parchează pe 
ambele sensuri , făcând deasemenea dificila circulatia  

 Aleea paralela cu strada Gheorghe Dima 
-aceasta alee secundara- raportat la strada Gh. Dima -a fost proiectata initial astfel incat sa asigure, 
prin intermediul unor platforme ,locurile de parcare care sa deserveasca imobilele de locuinte 
colective,cat și sa facă posibil accesul autoturismelor în garajele amenajate la nivelele inferioare ale 
acestora.In situaţia actuala, în locul unor platforme de parcare, întreaga alee este bordata pe 
latura nord-vestica de garaje din tabla. Deși a fost reabilitata de curând și s-au amenajat trotuare pe 
ambele sensuri,circulatia pietonala este foarte dificila din cauza numarului ridicat de autoturisme 
care parchează pe trotuar. 

 Circulatii auto și pietonale în interiorul zonei studiate 
-zona studiata a fost supusa unor interventii în urma cărora s-au reabilitat circulatiile auto și 
pietonale adiacente acestora, cu toate aceste, din cauza numarului foarte mare de mașini care nu 
beneficiaza de locuri de parcare amenajate, trotuarele ajung să fie ocupate de autoturisme. 
-se observa discontinuitati în traseele pietonale, franturi, în special în zona dintre aleea paralela cu 
str Dima  și Cimitirul Manastur respectiv Parcul Iuliu Prodan. 
-spatiile de joaca și sport din vecinatatea Cimitirului Manastur nu beneficiaza de  legături  pietonale 
amenajate, în schimb se identifica niște trasee pietonale rezultate spontan; aceeași situaţie se 
regaseste la terenul neamenajat care se afla în extremitatea sudica a zonei studiate, intre strada 
Dima și Cimitirul Manastur, unde se observa trasee auto și pietonale cu caracter spontan, prin care 
se asigura legătura cu zona de acces în Cimitir. 
  
   3.5. Analiza zonei verzi 

 Zona studiata este caracterizata prin prezenta abundenta a vegetatiei medii și inalte  intre 
blocurile de locuinte colective construite înainte de anii ‘90, și  și lipsa vegetatiei  în vecinatatea 
imobilelor noi, în zona locurilor de joaca, a terenului de sport și a spatiilor pentru petrecerea 
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timpului liber.Se remarca lipsa vegetatiei pe latura nord-vestica a aleii paralele cu strada Dima și în 
zona platformelor pe care s-au amenajat parcari la sol sau în garaje. 
 Vegetatia existenta intre blocurile mai vechi este în general toaletata și bine intretinuta. 
Spre Cimitirul Manastur vegetatia este predominant înaltă și crescuta spontan.Intre garajele de 
tabla și gardul cimitirului vegetatia este foarte deasa făcând dificil accesul în spatele garajelor, în 
timp ce intre spatiile de agrement și cimitir exista strapungeri în ceea ce ar trebui să fie o bariera 
vegetala de protecţia înspre cimitir.De ajutor este taluzul inierbat și destul de abrupt existent intre 
zona de agrement și limita Cimitirului, deoarece prin diferenţa de nivel se limiteaza vizibilitatea 
asupra locului de veci. Se remarca lipsa de coerenta în amenajarea din punct de vedere peisager a 
zonei studiate, în special în zona de sport și agrement unde amenajarile realizate nu speculeaza și 
perspectivele valoroase care se pot deschide spre cartierul Manastur.  
 Principalele neajunsuri la nivelul vegetaţie: 
-vegetatie crescuta necontrolat pe alocuri, care creaza bariere vizuale și  ingreuneaza înţelegerea 
spaţiului construit 
-lipsa unor aliniamente  vegetale în lungul strazii Pajistei și pe latura nord vestica a aleii secundare 
paralelela cu strada Dima 
-spatii verzi local inaccesibile datorită ingradirilor  
-lipsca vegetatiei în extremitatea sudica a amplasamentului și în zona de agrement 
-amenjarea inproprie a unor grădini private pe domeniul public 
 
 3.6. Dotari                                                                                                                      
 -Zona studiata se invecineaza la sud est cu centrul de cartier, unde se regasesc dotari 
importante:centre comerciale, alimentatie publica,farmacii, școli, etc, iar pe amplasament la 
intersecţia strazii Gh. Dima cu strada Pajistei  exista o biserica Greco-Catolica care poarta hramul 
Sfânta Familie,a carei construcţie a fost finalizata în anul 1999 .Pe lângă aceasta biserica, dotarile 
principale de pe amplasament sunt legate de activităţile pentru petrecerea timpului liber:teren de 
sport , spatii de joaca pentru copii pentru toate grupele de vârsta, zone de odihna,parc pentru 
câini.Parcul pentru câini se prezinta ca un spaţiu neintretinut si auster prin gardurile care îl 
imprejmuiesc, aspect accentuat de lipsa vegetatiei.Terenul de sport nu este dimensionat pentru 
mai multe sporturi, el se prezinta sub forma unei platforme betonate și imprejmuite cu gard din 
plasa de sarma. Aspectul general este neingrijit.Locurile de joaca sunt amenajate cu instalaţii de 
joaca pentru copii de varste diferite, dar amplasarea lor intre garajele din tabla și imprejmuirile 
existente în jurul terenului de sport și a parcului pentru câini scad atractivitatea locului.Spatiile de 
odihna pentru varstnici sunt aproape inexistente, pe amplasament se regasesc câteva banci 
dispuse aleatoriu în vecinatatea spatiilor de joaca pentru copii, respectiv o banca izolată în mijlocul 
parcului pentru câini. 
 Problema principala la nivelul dotarilor existente o reprezintă lipsa unitatii în amenajare si 
modul în care se realizeaza accesul la acestea,  lipsa spatiilor verzi în special în zona pentru 
agrement si lipsa locurilor de parcare care sa le deserveasca .Se remarca lipsa acută a  unui centru 
comunitar,a spatiilor pentru varstnici dar și a gradinitelor și creselor.  
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       3.7. Regimul juridic al terenurilor                                                                                                                             
 Terenul studiat cu suprafata de 2750.10 mp se afla în proprietatea MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA,in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, conform 
extrasului de carte funciara nr.325270, Cluj-Napoca. Terenul studiat se afla in intravilanul mun. Cluj 
Napoca, pe strada Gheorghe Dima f.n. . 
 
    3.8. Condiţii rezultate din studiul geotehnic                                                                                                                                                
 Amplasamentul nu pune probleme tehnice din cauza terenului de fundare. 
Problemele specifice terenului impun următoarele măsuri: 
-fundarea se va face cu încastrarea în argilă prfoasă tare, pentru care presiunea convenţională de 
bază este p convb = 375 kPa. 
-adâncimea de fundare recomandată: Df=-2,0m din cauza umpluturilor. Anexele (scări, terase) se 
vor funda la aceeași cotă cu imobilul. 
-se vor face lucrări de drenaj pe conturul subsol/demisolului, pentru descărcarea infiltraţiilor. 
-săpăturile mai adânci de 1 m vor fi executate cu sprijiniri sau evazat. 
-apele de suprafaţă vor fi conduse pe rigole betonate, iar pe conturul imobilului se vor executa 
trotuare etanşe. 
-lucrările de terasamente cu diferenţe mai mari de 1 m se vor executa doar pe baza unui proiect de 
specialitate. 
-planul de fundaţii se va prezenta geotehnicianului înainte de autorizare, pentru corelarea cu 
condiţiile morfo-litologice. Pe planșa fundaţiilor se va menţiona întocmitorul studiului geotehnic, 
obligativitatea anunţării cu 48 ore înainte a săpării fundaţiilor, numărul de telefon al firmei 
geotehnice, cotele teren CTN/CTA la colţurile imobilului. 
-situaţia de pe amplasament impune asistenţă tehnică (monitorizare geotehnică) pe toată durata 
execuţiei lucrărilor de terasamente și fundaţii. Necesitatea extinderii programului de monitorizare 
(conform NP 074) se va dispune de proiectant la finalizarea lucrării. 
P convb = 375 kPa  
 
3.9.Echipare tehnică existentă                                                                                                                                           
 Pe amplasament exista retea de apa si canalizare, retea aeriana de electricitate, retea 
supraterana de gaz, retea de telecomunicatii, un hidrant exterior inspre blocul de la numărul 39A. 
Terenul studiat este traversat de o reţea de apă subterană şi reţeaua de canalizare a imobilului de 
la nr. 39A.  
 

3.10. Potential de dezvoltare 

 - Realizarea unor proiecte integrate de parcari subterane și supraterane; 
              - Dezvoltarea unei retele de spatii pentru petrecerea timpului liber; 
              - Crearea de locuri de munca(in fazele de execuţie , ulterior în mentenanta parkingurilor și a 
spatiilor amenajte); 
              - Cresterea mixajului functional; 
              - Creșterea numarului și diversitatii dotarilor în zona, altele decât alimentatie publica; 

  -Se asigura spatii de parcare corespunzatoare cu normele si legislatia in vigoare, cu  
posibilitate de parcare a unui numar de masini mult mai mare fata de parcarile in unitati 
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individuale. Gradul de securitate asigurat autovehivulelor parcate in viitorul parking este mult 
sporit. 

3.11. Ocuparea terenurilor 

Bilantul teritorial existent pe zona studiata se regaseste mai jos: 
 

 
 
4.SITUAŢIA PROPUSĂ 

  4.1.Obiectivele noi solicitate prin tema – program 

 Beneficiarul, repezentat de  Municipiul  Cluj Napoca  doreşte regenerarea actualului  
amplasament prin  amenajarea unui parking cu doua nivele subterane si trei nivele supraterane , cu 
acoperiş terasă care deasemenea v-a funcţiona ca şi zonă de parcare. Prin realizarea parkingului  se 
doreşte să se solutioneze problema locurilor de parcare. Numărul de maşini care pot parca în 
parkingul popus, este net mai mare decât parcările la nivelul solului.  
 
 

4.2.Descrierea soluţiei propuse 

Situatia propusa se prezinta astfel: 
 Pe terenul cu  nr. cad.325270 cladirea propusa cu destinatia de parcare  va avea doua nivele 
subterane si 3 supraterane.  
  
 Se vor asigura urmatoarele distante minime fata de cladirile invecinate: 

Situatia existenta
Nr.crt. Zona functionala Suprafata (mp) Procent (%)

Bilant teritorial UTR-uri pe zona studiata prin PUD
S.Teren studiat prin PUD 2,750.00 100

1 Lc_A_R 89.98 3.27
2 S_P_R 1,950.18 70.92
3 ZCP_Vt 709.84 25.81

Bilant teritorial utilizare pe zona studiata prin PUD
1 S.Teren studiat prin PUD 2,750.00 100
2 S.garaje auto 806.44 29.33
3 S.circulatie auto pe strazi de importanta locala 355.46 12.93
4 S.circulatie semicarosabila – macadam 980.17 35.64
5 S.circulatie pietonala 187.91 6.83
6 S.zone cu vegetatie 420.02 15.27

Indici tehnici si urbanistici pe parcela studiata prin PUD
1 AC existent 806.44 POT existent 29.33 %
2 AD existent 806.44 CUT existent 0.29
3 Regim maxim de inaltime existent: D+P+4E Inaltime maxima existenta 2.50 m
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-se va pastra o distanta de 14.00 m  la suv-vest fata de fatada vestica a  blocului de locuinte 
colective Gheorghe Dima nr. 39 A, 
-se va pastra o distanta de 15,00 m la nord-est  fata de fatada  blocului de locuinte colective 
Gheorghe Dima nr. 41, 
- La sud-est, cladirea propusa va pastra o distanta  minimă de 11,90 m fata de blocul situat la adresa 
Gheorghe Dima nr. 37. 
- la nord-vest cladirea propusa va fi retrasă cu min. 7,90 m faţă de limita de proprietate a erenului. 
 
 Accesul auto in parcare se va realiza  la parter, pe latura nord-estica de pe o alee asfaltata cu 
dublu sens pe care se accede din strada Gheorghe Dima. Tieşirea din parking se va realiza pe latura 
sud-vestică a parkingului, pe o alee propusa cu dubul sens în sistem asfaltat. De pe alei se poate 
ieşi pe strada Gheorghe Dima de unde se face distrubuţia către zona  centrală, cartierul Zorilor sau 
Mănăştur. 
 Accesele pietonale în clădire se fac la nivelul parterului, în imediata vecinătate a intrărilor 
auto.  
 Construcţia va avea aria construita  de  1430.68 mp  si  suprafata construita  desfasurata 
totala de aprox. 8250.00 mp,din care suprafata desfasurata pentru calcul CUT este de cca. 4292.04 
mp  rezultand un P.O.T. = 52.02% si C.U.T. = 1.56, care  respecta  indicii urbanistici maxim admisi 
pentru UTR-ul din care face pare. (POT max = 80.00 %, CUT max = 1.80) 
 Construcţia propusa va fi bransata la  retelele edilitare si de utilitati existente in zona .La 
parter se vor asigura spatii tehnice necesare realizării echipării edilitare corespunzătoare. 
 Se va realiza sistematizarea terenului din vecinătate, prin realizarea de alei auto şi pietonale, 
realizarea de spaţii verzi pe zonele ce nu vor fi ocupate de alei sau construcţii. 
  
 

4.3.Categorii de intervenţii , Propuneri de organizare a zonei studiate  

 Studiile  de fundamentare a documentaţiilor pentru construire şi/sau amenajare 
conţin grade de detaliere diferenţiată în funcţie de natura intervenţiilor solicitate şi în 
funcţie de gradul în care aceste intervenţii se refectă asupra spaţiului public şi zonei 
învecinate. Categoriile de intervenţii propuse prin prezenta documentaţie sunt 
urmatoarele :  
 

A.  Intervenţii la exteriorul fondului construit  
 realizarea unei cladiri de parcare cu trei nivele supraterane si doua nivele subterane 

care sa asigure un numar de parcari semnificativ mai mare fata de cel din situatia 
existenta asigurat prin garajele de tabla. Parcarea propusa se va incadra in regimul 
de inaltime si cel functional specific UTR-ului in care se afla conform PUZ de 
regenerare urbana aprobat. 

 
 B. - Intervenţii asupra drumului de acces: 

 realizarea unei circulatii auto pe doua sensuri care debuseaza din aleea existentă în 
strada Gheorghe Dima 
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  C.  Propuneri de intervenţii asupra spatiilor publice 
-amenajarea în incinta existenta a unor spatii de calitate pentru petrecerea timpului liber pentru 
toate categoriile de vârsta, susţinute de vegetaţie  

-realizarea unor bariere vegetale inspre locuintele colective existente si Scoala Generala 
Ion Creanga 
 

C.  Propuneri de intervenţii în exteriorul zonei aferente amplasamentului  
 nu sunt; vezi PUZ de regenerare urbana 

 

4.3 Reglementari aprobate prin PUZ de regenerare urbana  pentru zona studiată 

1 UTILIZARI ADMISE 
  – clădiri pentru parcaje/garaje colective sub şi supraterane, pe unul sau mai multe 
 niveluri, cu serviciile aferente. 
 -spatii pentru dotari și servicii publice, amenajate la parterul parkingului 
 -demolari și desfaceri :construcţii parazitare,constructii edilitare, imprejmuiri,circulatii 
 auto și pietonale, platfome auto și gospodărești 
 -taieri de arbori și desfaceri gard viu  
 - amenajari peisagere,spaţii plantate, spatii verzi amenajate, aliniamente vegetale  de 
 protectie 
 - mobilier urban 
 - spatii pentru informare ,orientare, odihna 
 -circulatii auto  si pietonale .Aleea de acces la parkingul propus va avea strat de uzura 
 asfaltic.  
 -platforme gospodărești ecologice și pubele de colectare selectiva a deseurilor 
 -interventii în spaţiul verde  pe baza studiilor de specialitate-defrisari și plantari după caz 
 -acoperisuri verzi, cu vegetaţie joasa, medie și înaltă 
 - iluminat de noapte și ambiental al aleilor și acceselor 
 
 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
sunt admise cu conditionari: 
 -parcajele sub/supraterane sunt admise doar pe amplasamentul  cu numar cadastral 325270 
din vecinatatea imobilului de pe Str. Gh.Dima nr.39A, conform plansei de Reglementari 
Urbananistice. Clădirea propusa pentru garaje sub/supraterane se va amplasa cu o retragere de 
minim 15 m de la fatada nord-estica a blocului de locuinte Str. Gh.Dima nr.39A și va include o zona 
de dotari/servicii publice la parter, cu acces dinspre nord est. 
 -parcajele sub/subterane vor avea acoperișuri verzi, plantate cu vegetaţie joasa 
 -pentru autorizarea cladirilor pentru parcaje se va elabora în prealabil un  PUD 
-Funcţiuni terţiare – comerţ alimentar şi nealimentar, servicii de interes şi cu acces public, servicii 
profesionale, servicii manufacturiere, servicii medicale ambulatorii – conform Anexei 1 la  
Regulamentul de urbanism aferent PUG Cluj Napoca, cu condiţia amplasării acestora exclusiv la 
parterul parcajului colectiv . Alte conditionari: 
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(a) atât accesul publicului, cât şi accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deşeurilor 
etc) să se facă direct din spaţiul public şi să fie separate de accesul autoturismelor 
(b) să nu afecteze în nici un fel spaţiile exterioare din interiorul cvartalelor, ce sunt destinate 
exclusiv rezidenţilor – să nu existe accese dinspre aceste spaţii 
(c)accesele, vitrinele, golurile  și eventualele copertine  dinspre spatiile publice sa aibă un  limbaj 
arhitectural contemporan și unitar, tamplariile exterioare să aiba culoare gri antracit, iar spaţiu 
public adiacent să fie amenajat și intretinut .Se interzic: copertine din policarbonat, balustrazi din 
inox, placaje din gresie. Se  recomanda:balustrazi metalice culoare gri antracit, placaje din piatra 
naturala, copertine pe structura metalica și invelitoare din tabla vopsita culoare gri antracit sau 
sticla securizata.Firmele luminoase vor avea aspect unitar și vor  respecta prevederile RLU aferent 
PUG Cluj Napoca 
 -Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în 
subteran   
 - extinderea echipamentelor edilitare ; 
 -constructii edilitare noi cu conditia   să deservească exclusiv zona respectiva, să fie 
 amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă 
 poluare fonică sau de altă natură și să fie mascate cu bariere de vegetatie 
 -amenajările pentru diferite activităţi din cadrul  zonei se admit cu condiţia de a nu avea 
 separări fizice care să impună imposibilitatea liberei circulaţii. 
 - spatiile pentru informare ,orientare, odihna vor avea gabarit redus , vor fi deschise pe 
 toate laturile și vor avea un design integrat în conceptul general de amenajare  peisagistica  
 -amenajarea spatiilor plantate sa se faca pe principii ecologice si se va asigura protejarea 
 zonelor rezidentiale invecinate impotriva poluarii sonore, si de alte feluri;   
 
 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 
-Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic 
sau incomode prin traficul generat.  
 -Depozitare en gros.  
 -Depozitare de materiale refolosibile.  
 -Comerţ en gros.  
 -Comerţ şi alimentaţie publică  
 -Garaje individuale în clădiri provizorii sau permanente independente. 
 - Constructii provizorii de orice natură. 
 -Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor.  
 -Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe 
imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.  
 -Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 
 -se interzice imprejmuirea cu garduri a diferitelor zone de activităţi , a spatiilor verzi sau a 
circulatiilor de orice fel 
 - Sunt interzise unitati poluante care genereaza trafic intens sau care prezinta riscuri 
tehnologice  (masini zgomotoase, depozite de fier vechi, depozite de combustibili solizi si lichizi, 
 deseuri, masini uzate etc.) 
 - Sunt interzise activitatile zgomotoase:instalatiile zgomotoase de distractie pentru 
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 copii(trenulet, saltea, masinute, etc), terasele comerciale 
  - se interzice amplasarea unitatilor care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare 
 depaseste limitele parcelei 
 - Sunt interzise platforme pentru precolectarea deseurilor menajere 
 - Sunt interzise depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de  substante  inflamabile 
sau toxice 
 - se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii abilitate 
 -sunt interzise ingradirile de orice natura pe domeniul public, cu excepţia perdelelor 
 vegetale cu rol de protectie 
 -sunt interzise activităţi agricole pe domeniul public 
 -este interzis afisajul de bannere,amplasarea de steaguri, obiecte decorative și mobilier 
urban pe domeniul public, fără un proiect integrat și avizul institutiilor de specialitate. 
 
4 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR:SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI 
Se conservă structura cadastrală existentă.Se impune schimbarea regimului juridic și trecerea din 
proprietate privata în proprietate publica a eventualelor terenuri care fac obiectul regenerarii 
urbane și care sunt cuprinse în zona reglementatata .  
 
5 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
-amplasarea constructiilor se va realiza în baza unui PUD,in limitele stabilite prin PUZ. 
 
6 AMPLASAREA CLADIRILOR  FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
-amplasarea constructiilor se va realiza în baza prezentului PUD,in limitele stabilite prin PUZ. 
 
7 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  
-amplasarea constructiilor se va realiza în baza unui PUD,in limitele stabilite prin PUZ. 
 
8-CIRCULATII SI ACCESE 

 Accese 
-accesele în parkinguri se vor realiza în baza prezentuluiPUD,in limitele stabilite prin PUZ 

 Circulatii carosabile 
-accesele în parkinguri se vor realiza în baza prezentuluiPUD,in limitele stabilite prin PUZ 

 Circulatii pietonale 
-accesele în parkinguri se vor realiza în baza prezentuluiPUD,in limitele stabilite prin PUZ 
 
9 STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
-accesele în parkinguri se vor realiza în baza prezentuluiPUD,in limitele stabilite prin PUZ 
 
10 ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISA A CONSTRUCŢIILOR 
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-Pentru cladirile de parcaje colective regimul maxim de înălţime permis este 2S+P+2E, cu parcare pe 
acoperişul terasă 
H maxim admis la atic terasă = 10.00 m 
H max admis la casa scării/copertine/pergole = 13.00 m 
  
11 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 
-aspectul exterior se va studia la faza DTAC, în baza prezentului PUD . 
 
12 CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ SI EVACUARE DESEURI 
 Modul de realizarea a utilitatilor se va detalia la faza DTAC, in baza avizelor de amplasament 
obtinute. 
 
13- SPAŢII LIBERE ȘI SPAŢII PLANTATE 
 Toate spaţiile care rămân libere şi nu vor fi ocupate de alei sau consrucţii se vor amenaja ca 
spaţii verzi.  
 
14 ÎMPREJMUIRI 
Se interzic imprejmuirile de orice tip, cu excepţia imprejmuirilor din gard viu pentru mascarea 
constructiilor edilitare sau a platformelor gospodărești,daca este cazul. 
 
15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI   
 POT MAX.= 80.00 %   
 
16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 
CUT MAX. =1.80 
 
 

4.4. Propuneri de rezolvare a circulaţiei auto, pietonale, accese, parcaje 

 Accesul auto in parcare se va realiza  la parter, pe latura nuesr -estică, ieşira pe latura sud-
vestică,  pe alee asfaltată cu dublu sens, de pe care se poate ajunge pe str. Gheorhe Di
  

 Accesele pietonale se fac în imediata vecinătate a celor auto 
 Parcaje 

 Se propune amenajarea a cca. 219 locuri de parcare în cele 5 nivele ale parkingului 
propus.Nu se propun parcari pe sol. 
 În vecinatatea intrarii în parking se vor amenaja la sol locuri de parcare pentru cca 20 
biciclete; în parking se vor amenaja locuri speciale pentru parcarea și alimentarea mașinilor 
electrice, cât și locuri de parcare pentr motociclete și persoane cu handicap. 

 Pardoseli propuse 
-Circulatiile auto în exteriorul parcarii se realizeaza pe asfalt, în timp ce la interiorul parkingului se 
propun pardoseli speciale din beton cu cuart. 
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-circulatia pietonala în exteriorul parcarii se realizeaza pe alei cu pardoseli permeabile-
dale/macadam, iar în interior pe suprafete cu rasini epoxidice sau vopsitorii rezistente la trafic 
intens.  
 
 

4.5. Circulaţia terenurilor impusă de soluţia de urbanism 

 Terenul rămâne în forma actuala nefiind nevoie de cedarea vreunei zone pentru asigurarea 
servitutilor de utilitate publica. Terenul studiat nu este afectat de servituti de utilitate publica. 

 

4.6. Regim de aliniere, regim de construire, regim de înălţime 

 Categoriile de intervenţii propuse prin prezenta documentaţie respecta atât regimul de 
aliniere cât şi cel de construire şi de înălţime al zonei reglementate prin PUZ de regenerare 
urbana.Astfel, parcarea propusa va avea regim de înălţime 2S+P+2E cu terasa destinată parcării 
autoturismelor. 
  Se acorda o atenţie deosebita retragerilor fata de cladirile invecinate, astfel distanţa faţă 
de cladirile invecinate existente este aproximativ egală cu înălţimea clădirilor învecinate.  
 
 

4.. Indici caracteristici, bilanţ teritorial comparativ 

 În conformitate cu prevederile P.U.Z. DE REGENERARE URBANA-ETAPA 1, STR. GHEORGHE 
DIMA, aprobat prin HCL nr. 835 din 28.08.2018, zona în care este amplasamentul studiat are 
următoarele caracteristici: 
 

 P.O.T.  existent =65.00 % 
 C.U.T. existent=1.20 
 P.O.T. max.admis conform PUZ=80.00 %  
 C.U.T. max admis conform PUZ= 1.80 

 
 INDICI TEHNICI SI URBANISTICI PROPUSI PRIN PUD: 

 P.O.T.  propus conform PUD=52.02 % 
 C.U.T. propus conform PUD= 1.56 

 
 Regim de înălţime propus:2S+P+2E 
 Inaltime propusa la atic parcare-max 10.00 m 
 Inaltime propusa la atic parcare-max 12.90 m 
 Nr. parcari propuse în parking-cca.219 locuri 
 Nr parcari pentru biciclete-amenajate la sol-20 locuri 

 
BILANT TERITORIAL PROPUS 



MEMORIU GENERAL PUD          15 

 

 

4.6. Propuneri de echipare edilitară 

 Pe amplasament exista toate retelele edilitare publice necesare pentru functionarea 
obiectivului propus. Exista retea publica de energie electrica si gaze naturale,telecomunicatii, 
alimentare cu apa si canalizare, hidranti exteriori. 
 Se propune realizarea unui sistem de retea subterana de la bransament la imobil in care sa 
fie transpuse retelele electrice, de apa-canal, de telefonie, de internet si altele asemenea. Toate 
retelele vor fi pozate ingropat. 

 
5. CONCLUZII 

 Din punct de vedere al zonei unde se afla amplasamentul studiat, noile reglementari din 
cadrul PUZ DE REGENERARE URBANA prevad in zona restructurari urbanistice importante , care 
afecteaza  UTR S_P_R in care se afla parcela studiata. PUD-ul propus detaliaza   reglementarile din 
PUZ, urmarind: 

 realizarea unor proiecte integrate de parcari subterane și supraterane  
 Dezvoltarea unei retele de piste de biciclete  
 Crearea de locuri de munca(in fazele de execuţie , ulterior în mentenanta parkingurilor și a 

spatiilor amenajte) 
 

Situatia propusa
Nr.crt. Zona functionala Suprafata (mp) Procent (%)

Bilant teritorial UTR-uri pe zona studiata prin PUD
S.Teren studiat prin PUD 2,750.00 100

1 Lc_A_R 89.98 3.27
2 S_P_R 1,950.18 70.92
3 ZCP_Vt 709.84 25.81

Bilant teritorial utilizare pe zona studiata prin PUD
1 S.Teren studiat prin PUD 2,750.00 100
2 S.cladire propusa – parking 1,430.68 52.02
3 S.circulatie auto pe strazi de importanta locala 22.13 0.80
4 S.circulatie autosemicarosabila 5.57 0.20
5 S.circulatie pietonala 241.39 8.78
6 S.zone cu vegetatie 1,050.23 38.19

Indici tehnici si urbanistici pe parcela studiata prin PUD
1 AC propus 1,430.68 POT propus 52.02 %
2 AD propus total 8,250.00
3 AD propus pentru calcul CUT 4,292.04 CUT propus 1.56
4 Regim maxim de inaltime existent: D+P+4E Inaltime maxima existenta 2.50 m
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Prezenta documentatie s-a intocmit  cu respectarea cerintelor Legii 350/ 2011, cu toate 
completarile si modificarile ulterioare, art.32, alin. 1-3, a Certificat de Urbasnim nr.3890 din 
13.09.2016 ,si a Avizului de initiere nr.285 din 12.04.2017 și  documentaţiei de PUZ regenerare 
urbană, aprobat prin Hcl nr. 842Din 05.09.2018. 
 
 
 
Intocmit,          Verificat,  
 arh. Iulia Kulcsar                                                                                   Șef de proiect 
                                   arh. Kulcsar Andras 
 
 
 
 
arh. Neagu M. Cecilia 


