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arhitect Horațiu Răcășan – T.N.A. 3279

      – R.U.R/D–E/0509

Faza: Avize                                                                                                                                                   pagina 1 din 11



Obiectiv:
Desfiinţare imobile existente, elaborare plan urbanistic de detaliu,
construire imobil pentru Centru Cultural Minerva şi amenajări incintă
Beneficiar:
Fundaţia pentru Şcoală
str. Şoimului nr. 24A, Cluj-Napoca

  

S.C. ATELIER FKM S.R.L.
400145 Cluj-Napoca
str. Someşului nr. 35
tel +40 0364 401994
fax +40 0364 401995

e-mail: atelier@fkm.ro

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE
– Foaie de capăt
– Cerere eliberare aviz Arhitect Şef pentru PUD
– Anunţ ziar iniţiere studiu
– Certificat de urbanism nr. 5647 din data de 21.11.2017
– Titlu de proprietate - extras C.F.
– Certificat de înregistrare fiscală
– Documentaţie topografică cu Proces Verbal de Recepţie O.C.P.I. şi tabel de 

coordonate
– Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructură:

– aviz Compania de Apă Someş S.A. nr. 973/8246/2018
– aviz Delgraz Grid S.A. nr. 211036595/16.04.2018.
– aviz S.C. Electrica S.A. nr. 60101832375/04.09.2018
– aviz TelekomRomania Communications S.A. nr. 880
– aviz de salubrizare S.C. Rosal Group S.A. nr. 2875 din 04.06.2018.

– Alte avize şi acorduri:
– aviz Serviciul Siguranţa Circulaţiei nr. 230940/446 din 17.05.2018.
– aviz Direcţia de Sănătate Publică nr. 3856/1607 din 18.iul.2018.
– aviz Ministerul Culturii Dir. Jud. pentru Cultură Cluj nr. 507/15.06.2018.
– clasarea notificării Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj nr 2875 din 

14.06.2018.
– Studiu istoric elaborat de dr. Kovács Zsolt expert MC 170E

   
 PIESE DESENATE
PUD PL 1 Plan de incadrare in zonă sc. 1:2000 / 1:5000
I. Situaţia existentă
PUD PL 2.1 Situaţia existentă - Analiză regim tehnic şi juridic sc. 1:500               
PUD PL 2.1' Situaţia existentă - Analiză regim tehnic şi juridic sc. 1:200
PUD PL 3.1 Situaţia existentă - Reglementări urbanistice  sc. 1:500    
PUD PL 3.1' Situaţia existentă - Reglementări urbanistice  sc. 1:200   
II. Situaţia Propusă
PUD PL 2.2 Situaţia propusă - Analiză regim tehnic şi juridic sc. 1:500               
PUD PL 2.2' Situaţia propusă - Analiză regim tehnic şi juridic sc. 1:200
PUD PL 3.2 Situaţia propusă - Reglementări urbanistice  sc. 1:500    
PUD PL 3.2' Situaţia propusă - Reglementări urbanistice  sc. 1:200   
PUD PL 4 Reglementări urbanistice - Reţele edilitare sc. 1:200
PUD PL 5.1 Secţiuni caracteristice - Secţiunea 1-1 sc. 1:200
PUD PL 5.2 Secţiuni caracteristice - Secţiunea 1'-1' sc. 1:200
PUD PL 5.3 Secţiuni caracteristice - Secţiunea 2-2 sc. 1:200
PUD PL 6 Organizare parcelă şi parcări sc. 1:200
III. Studii
PUD PL 7 Desfăşurată strada Brassai Sámuel - existent şi propus sc. 1:200
PUD PL 8 Desfăşurată strada Dávid Ferenc - existent şi propus sc. 1:200
PUD PL 9 Studiu inserţie volumetrică

întocmit:
arhitect Nagy András
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Memoriu general

I. Introducere
I.1.Date generale:

Denumirea lucrării: PROIECT URBANISTIC DE DETALIU  pentru:
Desfiinţare imobile existente, 
elaborare plan urbanistic de detaliu,  
construire imobil pentru centru Cultural Minerva şi 
amenajări incintă

Amplasament:   Strada Dávid Ferenc nr 4 / str. Brassai Sámuel nr. 5
               Cluj-Napoca, județul Cluj 

Beneficiarul investiţiei : Fundaţia pentru Şcoală
str. Şoimului nr. 24A
400486 Cluj-Napoca, jud. Cluj
nr. înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 76/PJ/1996
C.I.F. 8441282
reprezentată prin Nagy Zoltan-Levente 
tel. 0728 883 350

Proiectant general: S.C. Atelier FKM S.R.L.
400145 str. Someşului nr. 35, Cluj-Napoca, județul Cluj
arhitect Bogdan Fodor – T.N.A. 2236

Proiectant specialitate: S.C. Raum S.R.L.
400295 str. Ștefan Mora nr. 7, Cluj-Napoca, județul Cluj
arhitect Horațiu Răcășan – T.N.A. 3279, R.U.R / D – E /0509       

Data elaborarii:           martie 2018

I.2. Obiectul lucrarii:
    Planul Urbanistic de Detaliu se elaboreaza in vederea prezentarii si rezolvarii optime a
problemelor functionale, tehnice si estetice din zona studiata, in vederea a construirii unor
aripi  noi  de  clădire,  cu  păstrarea  părţilor  de  construcţie   valoroase  de  pe  teren,  care
deservesc funcţiunile cerute de beneficiar şi se încadrează corect în contextul urban.

I.3. Surse de documentare – baza topografica
- Ridicare topo special realizata pentru P.U.D.
- Certificat de urbanism nr. 5647 din data de 21.11.2017
- Analize la fata locului

II.Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice
II.1.Incadrare in localitate

Terenul in cauza este situat in municipiul Cluj-Napoca, zona centrală, în interiorul fostei
incinte fortificate cu fronturi la două străzi, Brassai Sámuel și Dávid Ferenc. 
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Adresa poștală a terenului este: strada Dávid Ferenc nr 4 / str. Brassai Sámuel nr. 5.
Proprietarul terenului este: Fundaţia pentru Şcoală, conform extras C.F. 

Terenul se invecinează: 
la sud cu strada Brassai Sámuel, 
la vest cu strada  Dávid Ferenc, şi cu un imobil in proprietate privată  aflat la 

intersecţia celor două străzi (nr.2), 
la nord cu două terenuri in proprietate privată aflate pe strada  Dávid Ferenc (nr. 6 şi 8), 
la est cu terenul in proprietate privată de pe strada Brassai  Sámuel nr.7.

II.2. Analiza  situatiei existente
II.2.1.Regim juridic

Terenul este situat în intravilanul  Municipiul Cluj-Napoca, în interiorul perimetrului de
protecție  a  valorilor  istorice  și  arhitectural-urbanistice,  în  zona  de  protecție  arheologică.  

Imobilul este în proprietate privată a Fundaţia pentru Şcoală. 
Servituţii de utilitate publică nu sunt pe teren.
Conform  planşei  3.2.  „Reglementări  Urbanistice  -  Unităţi  Teritoriale  de  Referinţă”

construcţia afată la frontul străzi Dávid Ferenc esete încadrat în categoria: clădire cu valoare
arhitecturală ambientală.

Terenul  are  suprafața  de  1320  mp  și  este  înscris  în  CF  276789 Cluj-Napoca cu
numărul topografic 172.

II.2.2. Regim economic:

Folosinta actuala: teren și construcție cu funcţiune de casă, conform extras CF.

Destinatia zonei:  ZCP C1 - Zona Centrală suprapusă peste Incinta Fortificată, e parte a
zonei centrale a municipiului, suprapusă peste oraşul istoric, delimitată de traseul fortificaţiilor
celei de a doua incinte medievale. E o componentă a Ansamblului urban „Centrul istoric al
municipiului Cluj-Napoca” clasat în Lista Monumentelor Istorice cu codul CJ-II-a-A-07244.

Caracterul zonei:  Zona se remarcă printr-o structură funcţională complexă şi atractivă,
de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activităţi de interes general, cu
acces public,  situate la parter şi  locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale
imobilelor  multifuncţionale.  Alături  de  acestea  sunt  prezente,  ocupând  imobile
monofuncţionale, majoritatea instituţiilor publice şi de interes public importante ale oraşului.
Tesutul urban e caracterizat de parcelarul istoric, cu fronturi înguste spre stradă (în general
de 10-18 m) şi adâncimi variabile, de organizarea urbanistică de tip închis, cu imobile situate
în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiei tradiţionale, în formă de „L”, cu ganguri de
acces în curţile interioare. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere, rezultat al
evoluţiei istorice. 

Pe teren se află trei corpuri de clădire distincte:
-cel  cu  front  spre  strada   Dávid  Ferenc,  pivniţă  şi  parter,  în  clasa:  clădire  cu

valoare arhitecturală ambientală
-cel cu front spre strada  Brassai Sámuel, pivniţă şi parter
-cel din interiorul parcelei, parter, parţial etaj
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II.2.3.Regim tehnic:

Conform P.U.G.: U.T.R. -ZCP C1 - Zona Centrală suprapusă peste Incinta Fortificată 

Steren = 1320 mp 
P.O.T. max =  60%  -pentru parcelele comune
C.U.T. max = 2,2  -pentru parcelele comune

II.2.4. Analiza fondului construit existent

 Limitele zonei:

Sud -strada Brassai Sámuel, 
Vest -strada  Dávid Ferenc, şi un imobil in proprietate privată  aflat la 

intersecţia celor două străzi (nr.2), cu funcţiune de locuinţă
Nord -două terenuri in proprietate privată aflate pe strada  Dávid Ferenc (nr. 6 şi 8), cu 

funcţiune de locuinţă
Est -teren in proprietate privată de pe strada Brassai  Sámuel nr.7., cu funcţiune mixtă

Lotul are o forma neregulată, cu  dimensinile de:
- 18.32 m front la strada Brassai  Sámuel, pe latura sudică
- 28,02 m front la strada Dávid Ferenc, pe latura vestică
- 11,72 m limita vestică cu terenul cu nr.2 de la intersecţia celor două străzi
- 18,16 m limita sudică cu terenul cu nr.2 de la intersecţia celor două străzi
- 29,68 m limită nordică, cu terenul de pe nr.6, strada Dávid Ferenc
- 10,06 m limită vestică, cu terenul de pe nr.6, strada Dávid Ferenc
- 10,69 m limită nordică, cu terenul de pe nr.8, strada Dávid Ferenc
- 46,13 m limită estică, cu terenul de pe nr.7, strada Brassai  Sámuel

Fond construit:
Fondul  construit  al  zonei  este  foarte  eterogen.  Acest  lucru  se  datorează  evoluţiei

urbanistice necontrolate.
Pe terenul in cauză se gasesc trei corpuri de clădire construite în perioade diferite. Chiar

în cadrul aceluiaşi clădiri se deosebesc mai multe perioade de construire. 
În  afara  clădirii  de  pe  frontul  cu  strada  Brassai  Sámuel,  clădirile  sunt  în  stare  de

semiruină.
Descrierea amănunţită a etapelor de construire se află în studiul de istoria artei anexat.

Concluzia acestui studiu este următoare: În general fondul construit  de pe terenul studiat
este de calitate slabă, şi  nu se impune conservarea şi valorificarea acestuie, cu excepţia
celor două pivniţe de piatră din construcţia cu frontul pe strada  Dávid Ferenc, şi cu excepţia
faţadei parter de pe strada  Dávid Ferenc.

II.2.5.Cai de comunicatii: 

Sunt reprezentate de strada  Brassai  Sámuel situată pe latura sudică a proprietatii  si
strada Dávid Ferenc, pe latura nordică a parcelei.
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II.2.6. Echipare edilitara 

-  Alimentarea cu energie electrica –  Străzile Brassai  Sámuel si respectiv  Dávid Ferenc
sunt  echipate  cu  reţele de  energie  electrică,  în  prezent  cele  trei  corpuri  de  clădire  fiind
branşate la acestea.
- Alimentarea cu apa – Brassai  Sámuel si respectiv Dávid Ferenc sunt echipate cu retea de
apa-canal, în prezent cele trei corpuri de clădire fiind branşate la acestea.
- Alimentarea cu gaze – Brassai  Sámuel si respectiv Dávid Ferenc sunt echipate cu retea
de alimentare cu gaz, în prezent cele trei corpuri de clădire fiind branşate la acestea.
- Retele de telecomunicatii / radio–T.V. Brassai  Sámuel si respectiv Dávid Ferenc şi sunt
echipate cu retea de telecomunicatii/ radio TV, în prezent cele trei corpuri de clădire fiind
branşate la acestea.

Conform avizelor  de  amplasament  cerute  prin  C.U.,  interventia  propusa nu afecteaza
functionarea normala a retelelor edilitare.

II.2.7. Disfunctionalitati 
 
Din analiza situatiei existente reies urmatoarele disfunctionalitati:
- aspectul arhitectural – urbanistic al subzonei studiate este eterogen, combinandu-se diferite
functiuni,  regimuri  de  inaltime,  aliniamente,  gabarite,  nivele  de  calitate  arhitecturala  ale
diverselor imobile de pe loturile din zona, intr-un mod heteroclit
-  modul  de  construire  al  lotului  este  unul  rezultat  dintr-o  dezvoltare  aleatorie  datorată  şi
unificărilor de parcele mici (caracteristice Oraşului Săpunarilor) petrecute încă în secolul XIX.
- în momentul actual spre strada  Dávid Ferenc nu există spaţii cu acces public
- lotul este subconstruit faţă de potenţialul zonei centrale
- construcţiile sunt de o calitate proastă 

II.2.8.Necesitati si optiuni

Beneficiarul  doreşte să exploateze, în condiţiile  reglementate de către PUG, terenul
aflat în proprietatea lui.

Noua construcţie va trebui să completeze frontul la strada Brassai  Sámuel, va trebui să
păstreze frontul de pe strada   Dávid Ferenc, şi să ofere deschidere către spaţiul public în
ambele construcţii adiacente  strazilor, să ofere spaţii de parcare suficiente.

Regimul de înălţime va fi corelat cu indicii urbanistici pentru a evita o supraconstruire a
lotului.

In  consecinta,  prin  aceasta  propunere  se  reglementeaza  modul  de  implantare  al
imobilelor viitoare  cu functiune mixta si  cu realizarea unui front continuu si  al  unor curti
interioare coerente.

III. Propuneri
III.1.Elemente de tema:

Pe terenul in cauza se gasesc două corpuri de clădire în stare de semiruină, şi (spre
strada Brassai) un corp  care adăposteşte sediul unei fundaţii culturale ce se ocupă de artă
plastică contemporană.

Fundaţia Şcoală, proprietarul terenului,  intenţionează demararea construirii unui centru
cultural, cu funcţiuni mixte. Acest centru va avea funcţiuni principale, cum ar fi: centru de artă
plastică contemporană şi sediul unei asociaţii ce se ocupă de educaţie alternativă, şi funcţiuni
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secundare care - prin chiriile încasate - sunt menite să contribuie la autofinanţarea centrului
cultural, cum ar fi: restaurant şi birouri.

În parterul corpurilor dinspre stradă se vor amplasa funcţiuni publice.
Este necesar asigurarea unui acces auto practicabil pe lot.  Toate automobilele ce vor

deservi noua cladire vor avea asigurat loc de parcare în garaj subteran, în interiorul parcelei. 
De asemenea, se va amenaja spatiul verde din curtea interioara astfel incat va rezulta

un spatiu  decent,  ce  urmareste  sa  aduca un plus de eficienta  folosirii  spatiului  urban si
esteticii zonei.

III.2.Descrierea solutiei

Lucrarile de constructie se incadreaza in clasa III de importanta redusă conform P100-
P1992;  categoria  „C”, cladire  de  importanta  normala,  conform H.G.  766/12.1997  ANEXA
Nr.2.a.

Corpurile  existente se vor  demola,  exceptând elementele de construcţie  indicate ca
valoroase în studiul de istoria a artei. Acestea sunt: cele două pivniţe de piatră şi frontul la
stradă înspre strada Dávid Ferenc.

Modul de ocupare a parcelei:
Se vor amplasa trei corpuri de clădire, două către fronturi şi una în interiorul parcelei,

adiacent limitei dinspre nord.
Pe strada  Brassai  Sámuel se va completa frontul până la înălţimea de cornişă relativ

constantă şi completă pe această stradă. Cele două calcane adiacente se vor acoperi cu
volumul construcţiei. În acest corp va fi amplasat garajul subteran, asigurând 18 locuri de
parcare, pe două nivele.  Accesul maşinilor  în garaj se va face cu ajutorul  unui  ascensor
pentru automobile. Parterul va adăposti spaţii publice: un magzin, un gang de acces auto în
curte şi un nod de circulaţie. La etajele supraterane, până la linia cornişei se vor amplasa
două nivele, cu funcţiune de birou. Etajul propus peste linia cornişei, va fi  retras conform
regulamentului local de urbanism. Ultima terasă se va mobila cu un telescop didactic, ce va
avea o cupolă de protecţie cu diametru de 5,5 m. Astfel  acest  corp va avea regimul  de
înălţime 2S+P+2E+E3RETRAS.

Pe strada Dávid Ferenc se va păstra frontul existent în regim parter. Se va redeschide
accesul de odinioară în curte, ce avea forma unui gang alipit de construcţia din colţul celor
două străzi. Parterul va fi reconfigurat structural şi va primi funcţiunea de restaurant. Ca spaţii
complementare ale restaurantului, la subsol se vor păstra cele două pivniţe de piatră. Peste
parter se va amplasa un nivel ce va fi conformat spre stradă în formă de mansardă, iar spre
curte în formă de etaj. Acest nivel va adăposti camerele de oaspeţi şi atelierul pentru artiştii
invitaţi.  Astfel acest corp va avea regimul de înălţime S+P+E/M.

Corpul  din curte se va amplasa alipit  de limita de proprietate dinspre terenul de pe
strada Dávid Ferenc nr. 6.  Acest corp S+P+E este destinat în exclusivitate centrului cultural. 

Acest corp este astfel amplasat încât să formeze două curţi interioare. 
În prima curte se va afla terasa restaurantului, şi de aici se va intra în centrul cultural.

Această curte poate să fie accesat cu automobil de pe strada Brassai Sámuel, iar pietonal de
pe ambele străzi.

A doua curte va aparţine centrului cultural.

Lucrarile propuse se vor realiza din materiale uzuale (piloţi din beton armat şi radier
pentru  realizarea fundaţiei  garajului,  fundatii  continue  sub ziduri  din  beton,  cu  centuri  la
partea inferioara si superioara). Structura portantă va fi o combinaţie de diafragme din beton
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armat, stâlpi din beton armat şi zidării portante  de cărămidă cu sâmburi din beton, plansee şi
grinzi de beton armat. Structura acoperişului va fi de beton armat. 

Învelitorile  acoperişurilor  terasă  vor  fi  din  membrane  hidroizolatoare,  cu  excepţia
corpului  dinspre  strada  Dávid  Ferenc,  unde  înspre  stradă  se  va  folosi  o  învelitoare
tradiţională de ţiglă ceramică de culoare naturală.

Natura şi detaliile finisajelor faţadelor se vor studia în faza de proiect pentru obţinerea
autorizaţiei de construire. Acestea vor respecta prescripţiile legislaţiei urbanistice în vigoare.

   Amploarea  lucrarilor  propuse  nu  pune  probleme  deosebite  de  organizare  de  santier,
impactul lor asupra vecinatatilor fiind nesemnificativ datorita faptului ca proprietatea permite
intreaga desfasurare de lucrari si depozitari de materiale de constructie in interiorul sau.

III.3.Cai de circulatie, garaje

Accesul auto si pietonal pe lot se va realiza prin intermediului unui gang adiacent străzii
Brassai Sámuel. 

Dat fiind poziţia ultracentrală, adiacentă unor străzi terţiale în zona istorică, principiul
repartizări parcărilor/garajelor este: a minimaliza numărul de locuri de parcare, pentru a evita
supraaglomerarea  centrului  şi  a  ceda  străzile  terţiale  pietonilor.  Acest  principiu  este  în
concordanţă cu intenţiile urbanistice exprimate de către conducerea oraşului, de a pietonaliza
zona. (Vezi: concursul pentru turnul pompierilor.)

Astfel, repartizarea locurilor de parcare este următoarea:
Centru cultural:

Pentru  funcţiunea de  centru  cultural,  se  repartizează garaje  doar  pentru  personalul
centrului, şi artişti invitaţi, în număr de 6 bc.
Birouri: 
„Funcţiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, servicii fără acces 
public - 1 loc de parcare la 80 mp AU, pentru funcţiuni fără acces public „
suprafaţa utilă: 320 mp 
necesar parcări: 320/80 = 4 buc.
Restaurant:
„Alimentaţie publică: - 1 loc de parcare la 20 locuri la masă „
Nr. locuri la masă: 60-80
necesar parcări: 80/20 = 4 buc.
Magazin:
„1 loc de parcare la 50 mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale cu număr redus
de clienţi (comerţ specializat, anticariate, galerii de artă, desfacere de produse 
manufacturiere ...) „
suprafaţa de vânzare: cca 50 mp
necesar parcări: 0/50 = 1 buc.

Învăţământ alternativ: cca 120 mp
„Invăţământ preuniversitar: - 1 loc de parcare la 200 mp AU ”
necesar parcări: 120/200 = 1 buc.

Astfel, numărul de locuri de parcare în garaje este 18 bc.
Dat fiind numărul redus de automobile care vor fi adăpostite în garajul subteran şi a

traficului redus de pe strada Brassai Sámuel, se presupune că noua construcţie va influenţa
foarte puţin traficul din zonă.

Accesul în spaţiile comerciale aflate la parter se va realiza direct din străzile adiacente
lotului. 
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III.4.Regimul juridic – Circulatia terenurilor

 Terenul se mentine in proprietate particulara.

III.5.Regimul de aliniere

Construcţiile vor închide ambele fronturi de la străzile adiacente lotului.
Planimetric, se vor păstra aliniamentele urbane de pe cele două străzi.
Ca şi  înălţime de cornişă, pe strada  Dávid Ferenc  se va păstra forma şi  înălţimea

cornişei  existente,  pe  strada  Brassai  Sámuel  cornişa  va  fi  aliniată  la  cornişele  clădirilor
existente pe stradă.

Propunerea presupune construirea pe calcanele de pe laturile perpendiculare pe cele
două străzi.

Retragerile faţă de limitele posterioare ale parcelei sunt exprimate în planurile anexate. 
Conformarea  ampasării  corpurilor  în  interiorul  parcelei,  retragerile  faţă  de  limitele

laterale şi posterioare au urmărit crearea unor curţi care morfologic se aseamănă cu curţile
interioare cu contur neregulat, formate spontan în quartalul fostului Oraş al Săpunarilor.

III.6.Regim de inaltime

Actual : S+P/ parţial E
Propus :
corpul cu front pe strada Brassai Sámuel  -2S+P+2E+E3 RETRAS

corpul cu front pe strada Dávid Ferenc -S+P+M/E 
corpul din curte -S+P+E 

III.7.Mod de utilizare a terenului 

Terenul este utilizat in limitele prevazute conform Regulamentului General de Urbanism
capitolul: U.T.R. -ZCP C1 - Zona Centrală suprapusă peste Incinta Fortificată.

III.8.Plantatii
 

Pentru realizarea unui confort sporit, se propune crearea unui spaţiu verde în interiorul
curţii. Acest spaţiu va fi plantat cu gazon şi arbuşti.

III.9.Mobilier urban 

Nu e cazul – in incinta.

III.10. Alimentarea cu apa 

Strazile  Brassai  Sámuel si  Dávid Ferenc sunt echipate cu retea de apa-canal.
Conform  avizelor  favorabile  cerute  prin  C.U.,  interventia  propusa  nu  afecteaza

functionarea normala a retelelor edilitare.
Imobilele aflate in imediata vecinatate a parcelei cat si imobilul aflat pe parcela vizata de

acest  proiect sunt deja conectate la reteaua municipala, lucrarile necesare de racordare la
reteaua existenta a spatiilor nou construite/amenajate se vor face de catre personal calificat
dupa un proiect executat si avizat cf. legilor in vigoare.
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III.11.Canalizarea

Imobilele  aflate  in  imediata  vecinatate  cat  si  imobilul  aflat  pe  parcela  sunt  deja
conectate  la  reteaua  municipala,  lucrarile  necesare  de  racordare  la  reteaua  existenta  a
spatiilor nou construite/ amenajate se vor face de catre  personal calificat dupa un proiect
executat si avizat cf. legilor in vigoare.

III.12.Alimentarea cu caldura
 

Încălzirea  se  va  realiza  prin  intermediul  unor  centrale  cu  gaz,  fără  a  fi  nevoie  de
conectarea la un sistem centralzat public.

Imobilele  aflate  in  imediata  vecinatate  cat  si  imobilul  aflat  pe  parcela  sunt  deja
conectate  la  reteaua de distribuţie  a  gazului,  lucrarile  necesare  de  racordare  la  reteaua
existenta a spatiilor nou construite/ amenajate se vor face de catre personal calificat dupa un
proiect executat si avizat cf. legilor in vigoare.

III.13.Bilant Teritorial

Suprafaţa terenului:    S
TEREN

 = 1320 mp

Suprafaţa construită:
existent: S 

CONSTRUIT EXISTENT
 = 986 mp

propus  : S 
CONSTRUIT PROPUS

  = 792,3 mp

Suprafaţa desfăşurată:
existent: S 

DESFASURAT EXISTENT
 =1061 mp

propus  : S DESFASURAT PROPUS 
 =2554,2 mp

Procent de ocupare a terenului (P.O.T.)
existent: 73,3%
propus  : 60%

Coeficient de utilizare a terenului( C.U.T.)
existent: 0,8
propus  : 1,94

P.O.T. max., cf. P.U.G. Cluj-Napoca = 60 % 
C.U.T. max., cf. P.U.G. Cluj-Napoca = 2,2 

Regim de înălţime:
existent:
corp str. David Ferenc S

parţial
+P, 

corp str. Brassai Samuel S
parţial

+P, 

corp in curte P+E
parţial

propus  : 
corp str. David Ferenc S+P+E/M
corp str. Brassai Samuel 2S+P+2E+E

RETRAS
 

corp in curte S+P+E

REGIM MAXIM DE ÎNĂLŢIME PERMIS  cf. P.U.G. Cluj-Napoca
str. David Ferenc P+1+M
str. Brassai Samuel  P+2+M

Faza: Avize                                                                                                                                                   pagina 10 din 11



Obiectiv:
Desfiinţare imobile existente, elaborare plan urbanistic de detaliu,
construire imobil pentru Centru Cultural Minerva şi amenajări incintă
Beneficiar:
Fundaţia pentru Şcoală
str. Şoimului nr. 24A, Cluj-Napoca

  

S.C. ATELIER FKM S.R.L.
400145 Cluj-Napoca
str. Someşului nr. 35
tel +40 0364 401994
fax +40 0364 401995

e-mail: atelier@fkm.ro

Înălţime cornişă:
existent:
corp spre str. David Ferenc - 4,00 m
corp spre str. Brassai Samuel - 4,63 m
corp in curte - 3,05/3,40 m
propus  : 
corp spre str. David Ferenc - 4,00 m
corp spre str. Brassai Samuel - 14,15 m
corp in curte - 12,95 m

Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la 
înălţimea de 
4,00 m -pe str. David Ferenc 
14,23 m -pe str. Brassai Samuel
de la nivelul trotuarului. O variaţie de 0,50 m este admisibilă

Înălţime maximă (la coamă):
existent:
corp spre str. David Ferenc - 9,57m
corp spre str. Brassai Samuel - 8,00 m
corp in curte - 8,46 m
propus  : 
corp spre str. David Ferenc - 10,92 m
corp spre str. Brassai Samuel - 23,05 m
corp in curte - 12,95 m

BILANŢ DE SUPRAFEŢE (la nivelul solului)

suprafaţă parcelă 1320,0 mp 100 %
suprafaţă ocupată de construcţii   792,3 mp   60 %
suprafaţă alei carosabile   105,0 mp     8 %
suprafaţă alei pietonale   224,7 mp   17 %
suprafaţă spaţii verzi organizate   198,0 mp   15 %

în sol natural

IV. Concluzii

Solutia  propusa  respecta  utilizarile  admise  prin  certificatul  de  urbanism.  Astfel
funcţiunea  propusă va  fi  de   cea de  centru  cultural,  cu  funcţiuni  mixte,  la  parter  spre
fronturile dinspre stradă preconizandu-se a se amenaja spaţii de interes public: comerciale
şi de alimentaşie publică.

De asemenea se are in vedere continuitatea functională si vizuală a strazilor adiacente
lotului  prin  noul  imobil.  S-a  avut  in  vedere  rezolvarea  minusurilor  urbanistice  existente
(diferente de regim de inaltime, aliniament, cornise, POT peste cel admis, etc.) printr-un
demers urbanistic care îşi propune sa amelioreze situatia de fapt, tinind cont de ritmul de
dezvoltare actual precum si de caracterul şi potenţialul de dezvoltare al al zonei. 

intocmit : arhitect Nagy András

septembrie  2018.
Cluj-Napoca
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