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I. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea obiectivului de investiţii: Elaborare PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu modificările și 
completările ulterioare

PLAN URBANISTIC ZONAL -  
Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord

Beneficiar: ALEXANDRU-NICOLAE-DUMITRU GHERMAN
str.  Nicolaus Copernicus,  nr.12
400176,  Cluj-Napoca,  judeţul Cluj
CNP: 1810609125823, CI: CJ 137135

Proiectant general sc planwerk srl 
str. Georges Clemenceau,  nr. 3
400021,  Cluj-Napoca,   judeţul Cluj
CUI: RO 15516353, J12/1616/2003
tel. 0264 439 488 / fax 0264 439 472

Elaborator documentație
Studiu de trafic S.C. Vexillum S.R.L.

Str. Ganea nr. CG 20, ap. 28, Satu Mare
440239, jud. Satu Mare, România
tel. +40 740 326 511
nicolae.ciont@cfdp.utcluj.ro

Amplasament: Cluj-Napoca;
str. Valea Seacă f.n.

          

Suprafață teren: 18575 mp

UTR: parțial Liu*1 (cu subzona S_Va), Liu*2, M3
(aferente UTR ULiu, Liu și RrM3 în doc. PUG Cluj-Napoca)

 

Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal

Data: septembrie 2018
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1.2. Situația juridică a spațiilor

Terenul aflat în studiu se află în proprietate privată, suprafața destinată fiind liberă de construcţii şi ocupată 
de vegetaţie exclusiv joasă. 

Amplasamentul este compus din 11 parcele, identificate cu CF nr. 278359, 269633, 319591, 320798, 320799, 
322276, 299861, 299018, 322277, 306874, 306875, conform extraselor CF anexate și totalizând o suprafață de
18575 mp. 

POT existent = 0%,   CUT existent = 0.

1.3. Obiectul lucrării
Solicitări ale temei program:

Tema prevede parcelarea și realizarea printr-o procedură de urbanizare a unui ansamblu rezidențial de 
densitate mică, aflat în completarea dezvoltărilor adiacente dominate de prezența locuințelor unifamiliale. 

De asemenea, se prevede și restructurarea unei zone riverane arterei de trafic constituite de str. Valea Seacă, 
din partea de Sud-Est a zonei de intervenție, în vederea transformării acesteia într-un ansamblu cu caracter 
funcţional mixt de tip subcentral: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-
bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc., cu 
regim de construire deschis. Includerea în PUZ a acestei subzone din arealul RrM3 (dezvoltat de-a lungul Căii 
Baciului și a str. Corneliu Coposu) s-a constituit pe baza acordului proprietarilor din zona de urbanizare, parcela
în cauză aflându-se parțial în UTR-ul ULiu și parțial în zona de restructurare. De asemenea, parcela în cauză 
este și singurul teren liber de construcții din aria prevăzută pentru restructurare, având un caracter diferit ca 
poziționare și dimensiuni, comparativ cu celelalte parcele. Este considerată astfel oportună tratarea ei 
individuală în această fază a dezvoltării urbane locale. 

Planul urbanistic zonal este o etapă a procedurii de urbanizare și restructurare, urmând să reglementeze 
aspectele urbanistice ale operaţiunii de urbanizare și restructurare a zonei, conform PUG Cluj-Napoca. 

UTR-uri propuse. Indici urbanistici

Terenurile studiate sunt încadrate conform PUG în UTR ULiu, UTR Liu și UTR RrM3. Prin PUZ de urbanizare și
restructurare se instituie următoarea împărțire pe UTR: 

UTR Liu*1 (pe parcelele: parțial Cad 322276, Cad 322277, Cad 319591, parțial Cad 19459, Cad 306875, Cad 
306874, Cad 0279/1/1/3/2, Cad 320798, Cad 320799, Cad 299861 și parțial Cad 299018)
POT max. 35% / conform PUG; CUT max. = 0,9 / conform PUG

- cu subzona UTR S_Va (parțial pe parcela nr. Cad 322276)
POT max. 5% / conform PUG; CUT max. = 0,1 / conform PUG

UTR Liu*2 (parțial pe parcela nr. Cad 322276)
POT max. 35% / conform PUG; CUT max. = 0,9 / conform PUG

UTR M3 (parțial pe parcela nr. Cad 299018)
POT max. 40% / conform PUG; CUT max. = 2 / conform PUG
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1.4. Surse documentare

Proiectul PUZ preia reglementările documentației PUG Cluj-Napoca, elaborate anterior.

Pe parcursul elaborării documentației PUZ s-au realizat următoarele studii conexte:

 Studiu de Trafic (anexat documentației PUZ) – Parcelare rezidențială Valea Seacă, Cluj-Napoca

 Studiu Geotehnic

 Studiu de coexitență privind compatibilitatea dintre instalațiile SDEE TN – Sucursala de Distribuție a 
Energiei Electrice Cluj-Napoca și propunerea de parcelare (detalierea relației dintre propunere și liniile 
electrice de medie tensiune, propuse pentru îngropare/deviere parțială)

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

Zona de dezvoltare imobiliară se află la periferia municipiului Cluj-Napoca. 
După mijlocul anilor 2000 pe acest areal a fost demarată o densificare lentă a ocupării părții nordice cu locuințe 
preponderent unifamiliale. În scurt timp, apariția unor noi construcții s-a accelerat, conturându-se și o structură 
de drumuri ce folosește strada Secarei ca axă colectoare cu acces direct la str. Valea Seacă. Acestă colectoare
se conectează parțial și la structura drumurilor existente din zonele adiacente. 

Potențialul de dezvoltare al zonei este prevăzut deja prin propunerile de zonificare din cadrul documentației 
PUG Cluj-Napoca. Arealul din vecinătatea sitului și la Nord de acesta este destinat dezvoltărilor imobiliare, 
completându-se cu funcțiuni de locuire sau conexe acesteia o zonă dezvoltată anterior în acest sens. 
Un alt potențial de dezvoltare îl constituie conturarea unui culoar destinat funcțiunilor mixte cu înălțimi mai mari, 
de-a lungul Căii Baciului, dezvoltări ce vor influența calitatea spațiilor urbane și dinamica socio-economică din 
zonă. 

2.2. Încadrarea în localitate. Caracteristici semnificative ale zonei

Terenul este inclus în intravilanului municipiului  Cluj-Napoca, la Nord de Zona Industrială Vest, pe strada Valea
Seacă, poziționat între str. Calea Baciului (la Sud) si str. Valter Mărăcineanu (la Nord), ansamblul de parcele 
fiind străbătut de către str. Secarei. 
Terenul are o suprafaţă de 18575 mp şi un contur neregulat, având latura mai lungă de cca. 278m şi laturile 
mai  scurte, în adâncime, de cca. 67m în partea stângă și 115m în partea dreaptă , fiind orientat cu latura lungă 
dinspre str. Valea Seacă în direcţia NV-SE.
Terenul propriu-zis se află la interferenţa zonelor rezidenţială, de activități economice industriale, de mică 
producție și de restructurare în zonă mixtă. Parcelele învecinate la Nord și Est sunt ocupate în cea mai mare 
parte de locuinţe individuale, în regim izolat, cu regim de înălţime P/P+1/P+2. Parcelele învecinate la Vest nu 
sunt ocupate.
Accesul pe teren se face prin intermediul străzii Valea Seacă la NV-SE, precum și de str. Secarei care 
traversează terenul pentru a debușa în str. Valea Seacă. Aceasta din urmă debușează în strada Calea Baciului,
la Sud.

2.3. Elemente ale cadrului natural

În zona de studiu nu există elemente marcante ale cadrului natural, terenul fiind în prezent liber de construcții și 
ocupat de vegetație exclusiv joasă. Acesta se află pe versantul Sud-Vestic al unui deal ce coboară spre str. 
Valea Seacă, terenul fiind parțial parcelat – funcțiunea preponderentă fiind cea de locuințe unifamiliale. 
Conform documentației PUG, o mare parte a zonei de interes nu este supusă unor riscuri naturale previzibile, 
relieful și structura geologică nu evidențiază riscuri de alunecări de teren sau de tasări neobișnuite. 
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O excepție o constituie anumite porțiuni nordice ale zonei de interes, care se află la periferia ariei marcate ca 
fiind supusă unor riscuri naturale de alunecări de teren medii spre mari. 
Nu există riscul de inundații în zona studiată. Configurația locală a terenului și a construcțiilor nu determină 
accelerarea curenților de aer.

2.4. Circulația

O prezentare detaliată a situației circulației din zonă este prezentată în cadrul Studiului de Trafic atașat 
documentației PUZ. 

Amplasamentul parcelării se află într-o zonă cu specific preponderent rezidențial, în arealul străzilor Valea 
Seacă, Secarei, Iancu Jianu din mun. Cluj-Napoca.
Acesta se găsește la distanța de cca. 3,5 km de gara centrală și la cca. 13 km de Aeroportul Internațional 
„Avram Iancu”.
Zona studiată este deservită de o stradă de importanță secundară (str. Valea Seacă), cu două benzi și fâșii 
verzi de-a lungul traseului acesteia, în timp ce trotuarul sau benzile pentru biciclete lipsesc. Prin cedarea unor 
servituți și propunerea unui nou profil (III.F. – 15m conform PUG), str. Valea Seacă are oportunitatea de a 
demara o dezvoltare corespunzătoare pe termen mediu și lung. 

Str. Valea Seacă face parte din trama stradală a mun. Cluj-Napoca, fiind situată în zona de nord-vest a 
orașului. Conform studiului de trafic, pe sectorul studiat str. Valea Seacă este o stradă de categoria tehnică III 
(arteră colectoare), având două benzi de circulație, circulația desfășurîndu-se în ambele sensuri. 
Zona studiată are specific rezidențial. Cu toate acestea, se precizează faptul că pe str. Valea Seacă se găsesc 
și sediile unor unități cu specific industrial.
Pe sectorul studiat, acostamentele drumului nu sunt amenajate sub formă de trotuare. Suprafața de rulare a 
carosabilului este constituită din îmbrăcăminte rigidă, din beton de ciment rutier, cu unele sectoare amenajate 
cu îmbrăcăminte asfaltică în cadrul unor lucrări de remediere. 

Accesul auto la zona nordică a obiectivului se realizează în prezent printr-o stradă colectoare de importanță 
locală (str. Secarei) care se conectează la str. Valea Seacă, numărul de legături fiind suplimentat și de o 
conexiune locală faptică cu str. Iancu Jianu, conexiune care nu este oficial reglementată. 

Str. Secarei are un caracter local, pietruită, cu o singură bandă de circulație, deși circulația rutieră se realizează
de fapt în ambele sensuri. 
Conform Studiului de trafic realizat, volumele de trafic și vitezele de deplasare sunt reduse. 
În zona studiată există în prezent un segment având un capăt fără ieșire, care deservește proprietățile private 
existente, neajungând însă la zona de teren încadrată în UTR-ul Liu*2, în Nord-ul ansamblului (areal parțial 
dintr-o parcelă de dimensiuni mai mari). 
Declivitățile longitudinale existente au valori pronunțate, pe alocuri peste 10%.
Suprafața carosabilă este constituită dintr-o pietruire contaminată cu pământ.
În prezent, pe str. Secarei nu există trotuare amenajate. 
Colectarea, scurgerea și evacuarea apelor de suprafață se realizează prin pantele transversale și longitudinale 
existente. Pe tronsonul pietrut, există degradări rutiere specifice, care favorizează stagnarea apelor pluviale și 
evoluția stării de degradare. 
Semnalizarea rutieră existentă este deficitară. 
În prezent sectorul analizat al str. Secarei nu este tranzitat de mijloace de transport și nu există stații amenajate 
în acest sens. 

Se are în vedere lărgirea str. Secarei de la un profil de aproximativ 7m, la unul de 12m corespunzător profilului 
III.H din PUG, amenajarea multiplelor accese auto, pietonale și cu bicicleta către/dinspre ansamblul imobiliar 
propus a se construi în zonă, precum și lărgirea și prelungirea străzii fundătură astfel încât să se conecteze 
direct la str. Valea Seacă într-un regim buclă cu sens unic, pentru o mai bună accesibilizare a zonei. 

Pe str. Valea Seacă există rezerve de capacitate de peste 80%. Pe str. Secarei (precum și pe străzile 
înconjurătoare cu profil similar) există rezerve de capacitate de peste 90%.
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În ceea ce privește intersecțiile, intersecția str. Valea Seacă – str. Secarei are rezerve de capacitate de peste
86%, în timp ce intersecția str. Secarei- str. Iancu Jianu are rezerve de capacitate de peste 97%.
Conform Studiului de trafic anexat, varianta propusă va avea efecte pozitive asupra desfășurării traficului rutier 
în zona studiată, în condițiile implimentării proiectului propus. Măsurile respective pot conduce, printre altele, la:

 diminuarea consturilor directe și indirecte asociate deplasărilor
 reducerea timpilor de deplasare
 creșterea vitezelor de deplasare
 îmbunătățirea accesibilității
 creșterea confortului deplasării
 creșterea nivelului de trai al populației.

O detaliere suplimentară a analizei traficului se poate analiza în cadrul documentaței Studiului de Trafic anexat.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul se află în proprietate privată, suprafața destinată fiind liberă de construcţii şi ocupată de vegetaţie 
exclusiv joasă. 
Ansamblul include 11 parcele, identificate cu CF nr. 278359, 269633, 319591, 320798, 320799, 322276, 
299861, 299018, 322277, 306874, 306875, conform extraselor CF anexate.

POT existent = 0%,   CUT existent = 0.

Întreg arealul constă în prezent din teren arabil / fără utilizare, impreună cu accese auto spre zona de locuințe 
dezvoltată la nordul ansamblului (str. Secarei). În proximitatea zonei de dezvoltare nu există spații verzi publice.

Conform documentației PUG, o mare parte a zonei de interes nu este supusă unor riscuri naturale previzibile, 
relieful și structura geologică nu evidențiază riscuri de alunecări de teren sau de tasări neobișnuite. 
O excepție o constituie anumite porțiuni nordice ale zonei de interes, care se află la periferia ariei marcate ca 
fiind supusă unor riscuri naturale de alunecări de teren medii spre mari. 
Nu există riscul de inundații în zona studiată. Configurația locală a terenului și a construcțiilor nu determină 
accelerarea curenților de aer.

Disfuncționalități

Principalele disfuncționalități sunt cele care se referă la lipsa legăturilor auto sau insuficiența lor. Astfel, se 
observă nevoia lărgirii profilului str. Secarei, care funcționează ca o colectoare pentru întreaga dezvoltare din 
zona de nord (existentă și viitoare), o extindere a drumului local existent, pentru a creea o nouă conexiune în 
str. Valea Seacă, precum și o reconectare a legăturii cu alte străzi locale care debușează pe teritoriul zonei 
studiate, respectiv str. Iancu Jianu. 

2.6.  Echipare edilitară

Zona dispune de toate utilitățile necesare. Rețelele publice de apă, canalizare, energie electrică,
comunicații, gaz metan au capacități disponibile pentru racordare. 

Prezenta traversare a terenului de o serie de linii electrice aeriene de medie tensiuni poate îngreuna și limita 
soluțiile de abordare ahitecturală în ceea ce priveste construcțiile din cadrul ansamblului. 
Astfel, în paralel cu documentația PUZ s-a elaborat un studiu de coexistență, recomandăndu-se îngroparea 
parțială aunor linii de medie tensiune. Astfel, zonele de protecție aferente liniilor electrice aeriene vor influența 
mai puțin dispunerea construcțiilor pe parcelarul propus. Toate costurile legate de aceste modificări ale rețelei 
electrice vor cădea în responsabilitatea beneficiarului. 

Situația existentă a amplasamentului permite racordarea la utilitățile aferente rețelelor stradale de alimentare cu
apă, canalizare, rețele de transport energie electrică, rețele de telecomunicații. În ceea ce privește alimentarea 
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cu gaze naturale și energie electrică, situația existentă conform avizelor de amplasament și a releveelor, este 
următoarea:

 În zona amplasamentului studiat, există o retea de distribuție gaze naturale. Aceasta reprezintă un 
eventual punct de branșare, urmând ca alimentarea cu gaze naturale să se realizeze din rețeaua de 
distribuție existentă pe strada Valea Seacă

 Rețeaua electică existentă în zonă este de medie tensiune și reprezintă un posibil punct de racordare la
energie electrică în baza unui Aviz Tehnic de Racordare solicitat într-o fază ulterioară a proiectului, în 
conformitate cu avizul de amplasament nr. 30101725608 din  06.02.2018

 Rețeaua de distribuție apă potabilă existentă de pe strada Valea Seacă este din PEHD și are un 
diametru de 180 mm

 Rețeaua de canalizare existentă pe strada Valea Seacă este din PVC și are un diametru de 315 mm.

2.7.  Probleme de mediu

În zonă nu există surse de poluare sau alţi factori cu impact negativ asupra mediului.

2.8.  Opţiuni ale populaţiei

Planul va fi supus consultării publice.

2.9. Potențial de dezvoltare

Zona de studiu este încadrată conform documentației PUG Cluj-Napoca în trei UTR-uri: Liu – Locuințe cu regim
redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, ULiu – Zonă de urbanizare. Locuințe cu regim redus de 
înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban și RrM3 – Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat 
restructurării – Zonă mixtă cu regim de construire deschis, în proporții diferite. 

Reglementările Planului Urbanistic General prevăd o structură urbană coerentă pentru zona de urbanizare, cu  
o funcțiune rezidențială de densitate mică – aferentă terenurilor care au actual o destinație agricolă (pășuni, 
fânațe, arabil) sau libere, situate în intravilanul municipiului. Pentru zona de restructurare, acestea se referă la 
spații cu caracter rezidențial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate de-a 
lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban au devenit culoare importate de 
circulație, dar și de interes. 

Dacă zona propusă pentru urbanizare are o pozitionare relativ periferică structurii principale de drumuri urbane, 
zona de restructurare are în schimb o poziționare mai centrală, constituindu-se în extremitatea vestică a unui 
culoar de restructurare în zonă mixtă pentru un parcelar modest, dezvoltat spre Est de-a lungul Căii Baciului și 
str. Corneliu Coposu.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Prevederi ale PUG Cluj-Napoca

Conform încadrării în Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, terenul se află împarțit între trei 
UTR-uri, după cum urmează (suprafețe înainte de cedarea servituților): 

 o suprafață de 879 mp încadrată în UTR Liu (marcat ca UTR Liu*2 în cadrul PUZ)

 o suprafață totală de 15858 mp încadrată în UTR ULiu (marcat ca UTR Liu*1 cu subzona UTR S_Va în
cadrul PUZ)
(rezultând o suprafață totală de 16737 mp destinată locuințelor cu regim redus de înălțime) 

 o suprafață totală de 1838 mp încadrată în UTR RrM3 (destinată zonei mixte cu regim de construire 
deschis, marcat ca UTR M3 în cadrul PUZ). 
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3.2. Valorificarea cadrului natural
În cadrul arealului dezvoltării imobiliare se va considera și amenaja corespunzător o subzonă verde cu acces 
public (aferentă UTR-ului actual ULiu) cu o suprafață de 969 mp cu rol de parc. 
De asemenea, s-au propus lărgiri ale profilelor stradale de pe teritoriul ansamblului, astfel încât acestea să 
poată integra și aliniamente de copaci de-a lungul lor.

3.3. Modernizarea circulației

MODUL DE INTEGRARE A OPERAȚIUNII PROPUSE ÎN ZONĂ 
 FUNCŢIUNI ŞI ORGANIZARE MORFOLOGICĂ

O prezentare detaliată a situației circulației din zonă este prezentată în cadrul Studiului de Trafic atasat 
documentației PUZ. 

Ansamblul propus va include parcelări pentru locuințe individuale, o zonă verde publică, precum și imobile cu 
structură funcțională mixtă. Se urmăreste astfel integrarea arealului în ansamblul înconjurător dominat 
funcțional de zone rezidenţiale și de restructurare în zonă mixtă, în apropiere identificându-se parțial și activități 
economice industriale sau de mică producție.

Prin lărgirea profilului străzii Secarei, care funcționează ca o colectoare pentru parcelările realizate în partea de 
Nord, precum și prin realizarea legăturii cu str. Iancu Jianu, spre parcelările din partea de Est, ansamblul propus
reușește să se conecteze mai bine la contextul său local. De asemenea, extinderea drumului existent dinspre 
Vest și conectarea acestuia la str. Valea Seacă printr-o buclă în sens unic, completează legăturile necesare în 
cadrul ansamblului.
Schema de circulaţie urmăreşte trei principii:

 eficienţa şi claritatea traseelor şi acceselor carosabile; 
 continuitatea și completarea reţelei de spații pietonale
 flexibilitatea şi adaptabilitatea schemei la evoluţiile pe termen mediu şi lung ale arealului. 

Zona studiată este deservită de o stradă de importanță secundară (str. Valea Seacă), cu două benzi și fâșii 
verzi de-a lungul traseului acesteia, în timp ce trotuarul sau benzile pentru biciclete lipsesc. Prin cedarea unor 
servituți și propunerea unui nou profil (III.F. – 15m conform PUG), str. Valea Seacă are oportunitatea de a 
demara o dezvoltare corespunzătoare pe termen mediu și lung.  

Accesul auto la obiectiv se va realiza precum în prezent, printr-o stradă colectoare de importanță locală (str. 
Secarei) care se conectează la str. Valea Seacă, numărul de legături fiind suplimentat și de extinderea unui 
tronson de drum existent în partea estică a zonei de interes până la debușarea în str. Valea Seacă (drum care 
este lărgit la un profil de 9m, echivalent profil IV.2. din PUG) și de o conexiune locală cu str. Iancu Jianu. De 
asemenea, s-a propus lărgirea str. Secarei de la un profil de aproximativ 7m, la unul de 12m corespunzător 
profilului III.H din PUG.

În cadrul documentației Studiu de trafic s-au formulat mai multe propuneri/variante privind organizarea 
circulației în zona studiată, având în vedere obiectivele studiului și analiza unor variante de intervenție prin 
simulare electronică și compararea parametrilor de trafic rezultați. 

În concluzie, implementarea variantei luate în considerare va avea efecte pozitive asupra desfășurării traficului 
rutier în zona studiată, în condițiile implementării proiectului propus. Măsurile respective pot conduce, printre 
altele, la:

 diminuarea consturilor directe și indirecte asociate deplasărilor
 reducerea timpilor de deplasare 
 creșterea vitezelor de deplasare
 îmbunătățirea accesibilității
 creșterea confortului deplasării
 creșterea nivelului de trai al populației
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Varianta considerată în studiul de trafic se constituie dintr-o serie de intervenții asupra rețelei stradale precum:
 str. Secarei: 2 benzi pe tronson Valea Seacă – Iancu Jianu, cu posibilitate amenajare ampriză cu lățime

12 m, cuprinzând trotuare (2x2,25 m), parcaje longitudinale (2 m), carosabil + piste bicicliști (5,5 m)
 str. Secarei: o bandă pe tronson extins ca buclă închisă în str. Valea Seacă, cu posibilitate amenajare 

ampriză cu lățime 9 m, cuprinzând trotuare (2x1,5 m), parcaje longitudinale (2,5 m), carosabil + piste 
bicicliști (3,5 m)

 îmbunătățire parametri ai stării tehnice str. Secarei (ex. scarificare, reprofilare)
 str. Secarei: dublu sens pe tronson Valea Seacă – Iancu Jianu și sens unic spre sud, pe tronson 

reorganizat ca buclă închisă în str. Valea Seacă
 prevederea asigurării unei fâșii libere în perspectiva amenajării str. Valea Seacă (de la intersecția cu 

Calea Baciului spre nord-vest) cu ampriză de 15 m lățime, conform profilului III.F din Regulamentul 
Local de Urbanism – PUG Cluj-Napoca

 pentru parcelele de locuințe, staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei, 
respectiv minim un loc de parcare pentru parcelele cu locuințe individuale izolate sau cuplate, atunci 
când clădirile au AU mai mică de 100 mp și minim două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare
de 100 mp. Pentru locuințele individuale semicolective (familiale) se va prevedea un loc de parcare 
pentru fiecare unitate locativă

 pentru zona funcțională mixtă, staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în 
spații specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor. 

Concluziile studiului de trafic referitoare la capacitatea de circulaței odată cu implementarea proiectului sunt, 
printre altele:

 pe str. Valea Seacă se estimează rezerve de capacitate de peste 70%
 pe str. Secarei, Iancu Jianu, Făt Frumos, Orzului și Grâului se estimează rezerve de capacitate de 

peste 90%
 se estimează menținerea gradelor reduse de utilizare și a nivelurilor de serviciu optime pentru 

intersecțiile secundare analizate. Pentru intersecțiile respective, se estimează rezerve de capacitate de 
peste 75%

 privind intersecția Calea Baciului – str. Valea Seacă se estimează creșterea gradului de utilizare cu cca.
14% până în 2020 și cu cca. 34% până în 2030.

3.4. Zonificare funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 
/ Concept urbanistic

PREZENTAREA OPERAȚIUNII /CARACTERISTICILE PARCELĂRII PROPUSE

Funcţiunea propusă: 

parțial Locuinţe cu regim redus de înălțime cu o subzonă constituită dintr-un spațiu verde public, 
parțial Zonă mixtă cu regim de construire deschis.

Regim de înalţime propus: (S)+P+1+M ; (S)+P+1+R ; D+P+M ; D+P+R pentru zona locuințe
    (D)+P+1 pentru subzona spațiu verde

                              (1-3S)+P+5+1R pentru zona mixtă.

Hmax propus (de la cota 0.00):  12m pentru zona locuințe 
 12m pentru subzona spațiu verde
 25m pentru zona mixtă

În ceea ce privește procedura de urbanizare aferentă UTR-ului ULiu din cadrul PUG (denumit UTR*1 în 

sc planwerk srl  arhitectură + urbanism    str. georges clemenceau 3,  400021 cluj-napoca,  tel. 0264 439488, fax 0264 439472,      office@pla  nwerkcluj.org  , www. planwerkcluj.org 11

mailto:office@planwerkcluj.org
mailto:office@planwerkcluj.org


MEMORIUL DE PREZENTARE
                                                                                                                                                                                                                               
Proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL -  Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord
Faza:    PUZ

cadrul PUZ), s-a propus în primul rând o rezolvare a accesibilității arealelor construibile propriu-zise. 
Astfel, drumul existent a fost lărgit la un profil de 12m (corespunzator profilului III.H. pentru zone rezidențiale din
Anexa 6 – PUG Cluj-Napoca) pe tronsonul colector identificat prin str. Secarei, cu acces în str. Valea Seacă.
Tronsonul de drum existent care se desprinde din str. Secarei spre Vest a fost și el lărgit la un profil de 9m 
(corespunzator profilului IV.2. pentru zone locuințe individuale din Anexa 6 – PUG Cluj-Napoca), fiind propusă și
extinderea acestuia până la str. Valea Seacă, urmând a fi utilizat ulterior în sistem buclă cu un singur sens unic 
(spre Nord) pentru accesarea parcelelor adiacente acestuia. 

De asemenea, extinderea traseului acestui drum oferă acces și parcelei aflate în UTR-ul Liu*2, din zona de 
Nord-Vest, separând în același timp zona de locuire de zona verde propusă la limita de Vest a arealului de 
intervenție. 
În urma parcelării arealului UTR Liu*1 au rezultat 20 de parcele de locuințe îndividuale, având suprafața mai 
mare sau egală cu 360 mp și frontul la stradă mai mare sau egal cu 15 m pentru parcelele destinate locuințelor 
individuale de tip izolat și suprafața mai mare sau egală cu 300 mp și frontul la stradă mai mare sau egal cu 12 
m pentru parcelele destinate locuințelor cuplate - conform regulamentului aferent PUG Cluj-Napoca și preluat 
de documentația PUZ. Regula detaliată a parcelării s-a concretizat în urma discuțiilor cu proprietarii și ale
nevoilor/preferințelor particulare ale acestora.

O cotă fixă de 10% din suprafața totală aferentă UTR Liu*1 (total 15858 mp) a fost cedată obiectivelor de 
interes public, precum trama stradală majoră sau spațiul verde (respectiv 1586 mp, din care 969 mp aferenți 
spațiului ), în timp ce o suprafață de 3463 mp a revenit tramei stradale și infrastructurii de interes local, 
respectiv 21,84% din suprafața totală încadrată în UTR Liu*1. 
În ceea ce privește alte lucrări legate de rețelele existente pe terenul în cauză s-a elaborat un studiu de 
coexistență aferent rețelei electrice/a liniilor aeriene care străbat terenul, recomandăndu-se îngroparea parțială 
a liniilor de medie tensiune. Astfel, zonele de protecție aferente liniilor electrice aeriene vor influența mai puțin 
dispunerea construcțiilor pe parcelarul propus. Toate costurile legate de aceste modificări ale rețelei electrice 
vor cădea în responsabilitatea beneficiarului. 

Pentru zona corespunzătoare UTR-ului M3, parcelarea a constat în conturarea unei singure parcele compacte 
pe întreaga suprafață, cu front la str. Valea Seacă, cedându-se o suprafață de 1 mp – servitute aferentă lărgirii 
Căii Baciului, prevăzută în documentația PUG Cluj-Napoca. 

INDICI PROPUȘI

Procentul de ocupare a terenului propus:

UTR Liu*1: 
POT max. = 35% pentru zona locuințe 

UTR S_Va: 
POT max. = 5% pentru subzona verde

UTR Liu*2: 
POT max. = 35% pentru zona locuințe

UTR M3: 
POT max. = 40% pentru zona mixtă

Coeficientul de utilizare a terenului propus:

UTR Liu*1: 
CUT max. = 0,9 pentru zona locuințe 
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UTR S_Va: 
CUT max. = 0,1 pentru subzona verde

UTR Liu*2: 
CUT max. = 0,9 pentru zona locuințe

UTR M3: 
CUT max. = 2 pentru zona mixtă
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3.5.  Dezvoltarea echipării edilitare
            

3.5.1. Alimentarea cu apă 

Rețele de distribuție apă potabilă 

Apa potabilă pentru consumatorii propuși prin proiect va fi asigurată prin intermediul unui branșament complet 
echipat cu apometru și robineți de concesie. Rețeaua de distribuție în incintă va fi realizată astfel încât să fie 
satisfăcuți parametrii (Q,H) de utilizare ai obiectelor sanitare din interiorul clădirilor. Pentru fiecare clădire s-a 
prevăzut câte un branșament independent, pentru controlul asupra consumului. La ramificații s-au prevăzut 
cămine de vane de sectorizare pentru eventualele intervenții asupra sistemului.

3.5.2. Canalizare

Rețele de canalizare menajeră

Apele menajere vor fi preluate prin intermediul conductelor de canalizare și transportate în rețeaua stradală 
existentă. Racordul și punctul de control al apelor uzate (conform NTPA 002 /2002 - Normativ privind condiţiile 
de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor)  se va realiza prin intermediul unui camin 
de racord. În rețeaua de incintă se vor amplasa cămine de canalizare cu capac carosabil – trafic greu în 
punctele de intersecție ale rețelelor, la schimbările de direcție, pe capetele rețelei, precum și în aliniament la o 
distanță de maxim 60 m. 

Rețele de canalizare pluvială

Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul rigolelor stradale proiectate care au ca punct de descărcare 
infrastructura existentă pe strada Valea Seacă. 

3.5.3. Alimentare cu energie electrică

Soluția de alimentare pentru întreaga investiție va fi dată de către furnizorul de energie electrică, în avizul 
specific, emis în urma cererii depuse de către beneficiar.

În vederea alimentarii cu energie electrică a imobilelor ce aparțin acestei investiții, s-a propus o rețea subterană 
de cabluri cu plecare din postul trafo propus (vezi plan de situație). Alimentarea se va face în regim trifazic, 
utilizând cabluri tip CYYF montate subteran, protejate în tuburi PEHD. Secțiunea cablurilor pozate în tuburi nu 
va depasi 50% din secțiunea tubului respectiv. La pozarea țevilor îngropate se va acorda atenție la alegerea 
diametrelor, cu scopul de a facilita trecerea ulterioară a cablurilor. În vederea ușurinței introducerii cablurilor în 
tuburi, precum și la schimbările de direcție s-a propus montarea unor cămine de tragere prefabricate, din beton 
sau material plastic, având dimensiunile 1x1x1 m. Căminele de tragere s-au propus pe trasee liniare la distanța 
de maxim 50 ml, precum și la schimbările de direcție (vezi plan de situație propus).

În ceea ce privește iluminatul public s-a prevăzut un iluminat general stradal, de-a lungul principalelor trasee 
rutiere și accese, precum și un iluminat general al aleilor și spațiilor verzi.
Stâlpii se vor fixa în fundație de beton și vor fi prevăzuți cu locașuri pentru montarea cutiilor de racordare 
prevăzute cu siguranțe fuzibile pentru lămpi. În fundația de beton se vor îngloba la turnare, armăturile de fixare 
ale stâlpului și tuburile de protecție pentru accesul cablurilor de alimentare.
Toate corpurile de iluminat vor fi protejate cu siguranțe fuzibile individuale, montate în cutii de siguranțe 
speciale, amplasate în locașurile prevăzute în partea inferioară a stâlpilor. Corpurile de iluminat se vor lega la 
borna de protecție a cutiilor de siguranțe.

Alimentarea surselor de lumină se va asigura printr-o rețea electrică realizată cu cabluri cu conductoare de 
cupru tip CYAbY, montată subteran.
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3.5.4. Telecomunicaţii

În ceea ce privește partea de telecomunicații se propun lucrări de extindere a infrastructurii din zonă, astfel 
încât să fie satisfăcute nevoile specifice rezultate în urma realizării investiției. În urma realizarii investiției, nu va 
rezulta necesitatea unor noi oficii poștale. 
Fiecare imobil ce aparține investiției va avea rețea proprie de curenți slabi (voce/date, TV).

3.5.5. Alimentare cu căldură

Nu e cazul. În zonă nu există rețea de termoficare. 

3.5.6. Alimentarea cu gaze naturale

Din rețeaua existentă se propune o rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă, din care se vor 
realiza branșamente pentru fiecare spațiu tehnic consumator. Rețeaua de incintă se va realiza din conducta de 
polietilenă de înaltă densitate PE100, de diferite diametre, montată îngropat.

3.5.7. Gospodărie comunală

Zona dispune de serviciul public de salubritate pentru evacuarea deșeurilor menajere.

3.6.  Protecţia mediului

a) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.)

Funcțiunile admise în zonă sunt cele comune / specifice orașului, iar modul de construcție urbană reglementat e
tipic urban. Serviciile publice asigură în interiorul limitelor normate evacuarea apelor uzate. Emisiile de gaze de 
ardere aferente instalațiilor de încălzire sunt de asemenea în parametrii stabiliți de cadrul normativ, ca și nivelul 
de izolare termică, ce diminuează consumul de energie. Fiind o structură urbană comună, nu se pune problema
apariției unor factori poluanți excepționali.

b) Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform PUG, o mare parte a zonei de interes nu este supusă unor riscuri naturale previzibile, relieful și 
structura geologică nu evidențiază riscuri de alunecări de teren sau de tasări neobișnuite. 
O excepție o constituie anumite porțiuni nordice ale zonei de interes, care se află la periferia ariei marcate ca 
fiind supusă unor riscuri naturale de alunecări de teren medii spre mari. Pentru terenurile aflate sub incidența 
acestor riscuri se vor realiza studii geotehnice locale care vor determina necesitatea unor eventuale expertize 
geotehnice. 
Nu există riscul de inundații în zona studiată. Configurația locală a terenului și a construcțiilor nu determină 
accelerarea curenților de aer.

c) Epurarea / preepurarea apelor uzate

Apele menajere ce se înscriu în normele specifice vor fi preluate de sistemul public de canalizare și transportate
la stația de epurare a orașului. Apele pluviale vor fi preluate de asemenea în sistemul public. Apele poluate 
pentru care normele nu permit preluarea în sistemul public vor fi preepurate local, înainte de deversarea 
acestora în canalizare (garaje și parcaje etc).

d) Depozitarea controlată a deşeurilor

Pentru colectarea deșeurilor, în conformitate cu RLU, se vor prevedea spații special amenajate în acest scop, în
general încorporate în clădiri sau la limita parcelei, cu acces carosabil direct de pe domeniul public / stradă.

e) Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi etc.
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Zona nu necesită reconstrucție ecologică sau consolidări de maluri. Se va amenaja o zonă verde publică cu o 
suprafață de 969 mp.

f) Organizarea sistemelor de spaţii verzi

Organizarea concretă a spațiilor verzi se va face în cadrul DTAC. 

g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

In zonă nu există bunuri de patrimoniu, motiv pentru care prin PUG nu s-a instituit un regim de zonă protejată 
pentru acest teritoriu.

3.7. Obiective de utilitate publică

Planul Urbanistic Zonal propune trecerea în domeniul public al municipiului a terenurilor aflate în 
proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice conform următoarei detalieri funcționale:

a unei suprafețe de: TOTAL = 4984 mp
din care:

o suprafață de 515 mp (pe parcelele cu nr. Cad 322276, 19459, 320798, 320799, 299861, 299018), aferentă 
servituții de utilitate publică destinată lărgirii profilului străzii Valea Seacă la 15m 

 514 mp aferenți UTR Liu*1    +    1 mp aferent UTR M3 – servitute de utilitate publică destinată lărgirii 
Căii Baciului conform documentației PUG Cluj-Napoca

o suprafață de 103 mp (pe parcela cu nr. Cad 299018) destinată conectării străzii Iancu Jianu la strada 
colectoare existentă (str. Secarei) – aferentă UTR Liu*1

o suprafață de 3397 mp (pe parcelele cu nr. Cad 322276, 322277, 319591, 19459, 320798, 320799, 299861, 
299018) destinată lărgirii tronsonului aferent colectoarei str. Secarei și a unui drum de acces în sistem buclă cu 
sens unic spre Nord, cu acces în str. Valea Seacă din str. Secarei, prin lărgirea și extinderea unui drum 
fundătură existent – aferentă UTR Liu*1

o suprafață de 969 mp (pe parcela cu nr. Cad 322276) destinată subzonei S_Va – cu destinația de spațiu 
verde public – aferentă UTR Liu*1

Toate aceste suprafețe sunt marcate în planșa P2 - Reglementări urbanistice – zonificare și planșa P4 – 
Proprietatea asupra terenurilor.
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4. Concluzii – Măsuri în continuare

Amenajarea și dezvoltarea urbanistică propusă a zonei se înscrie în prevederile PUG, atât din punct de vedere 
funcțional cât și din punct de vedere al respectării regulamentelor de urbanism ale UTR-urilor luate în 
considerare. 

4.1. Consecințe economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință

Consecințele economice și sociale la nivelul UTR-ului Liu*1 se referă la completarea structurii de locuințe 
dezvoltate în zonă, precum și adăugarea de spații verzi suplimentare adresate comunității (subzona UTR 
S_Va), rezolvarea unor probleme ce țin de infrastructură și accesibilitate, precum și o reevaluare a rețelelor 
edilitare din zonă, cu precădere a liniilor electrice aeriene, prin posibilitatea îngropării parțiale. 

În ceea ce privește UTR-ul M3, având o structură funcțională mixtă, acesta poate include locuire colectivă, 
activități administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de 
învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc., urmând ca la imobilele noi, parterele spre 
spațiile publice să aibă în mod obligatoriu funcțiuni de interes public. Acest lucru va dinamiza arealul din 
imediată apropiere, dominat de funcțiuni private, de locuire. Cu atât mai mult, spațiile verzi de tipul scuarurilor 
sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. 
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4.2. Categorii de costuri

În ceea ce priveşte categoriile de costuri necesare pentru investiţia în cauză, acestea exclud costurile ce ar 
cădea în sarcina autorităţilor publice locale pentru terenurile care rămân în proprietate privată a persoanelor 
fizice sau juridice, costurile reducându-se în acest sens doar la cele ce vor fi suportate de investitorii privaţi.

Toate categoriile de costuri legate de devierea/îngroparea parțială a liniilor de medie tensiune de-a lungul str. 
Valea Seacă vor fi suportate de investitorii privați. 

În cazul parcelărilor propriu-zise, se așteaptă de la proprietari / dezvoltatori să delimiteze drumurile care 
urmează să treacă în domeniul public și să le aducă la stratul de bază.

redactat:   sc planwerk srl          arh. Vlad Creoșteanu   data:   septembrie 2018
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Elaborare PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare

PUZ  -  Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, 
str. Valea Seacă - nord

Cluj-Napoca, zona str. Valea Seacă f.n.

Nr. CF: 278359, 269633, 319591, 320798, 320799, 322276, 299861, 299018, 322277, 306874, 306875

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Data: 2018
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Denumirea obiectivului de investiţii: Elaborare PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu modificările și 
completările ulterioare

PLAN URBANISTIC ZONAL
Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord

Amplasament: Cluj-Napoca;
str. Valea Seacă f.n.

Beneficiar: ALEXANDRU-NICOLAE-DUMITRU GHERMAN
str.  Nicolaus Copernicus,  nr.12
400176,  Cluj-Napoca,  judeţul Cluj
CNP: 1810609125823, CI: CJ 137135

Proiectant general sc planwerk srl 
str. Georges Clemenceau,  nr. 3
400021,  Cluj-Napoca,   judeţul Cluj
CUI: RO 15516353, J12/1616/2003
tel. 0264 439 488 / fax 0264 439 472

Elaborator documentație
Studiu de trafic S.C. Vexillum S.R.L.

Str. Ganea nr. CG 20, ap. 28, Satu Mare
440239, jud. Satu Mare, România
tel. +40 740 326 511
nicolae.ciont@cfdp.utcluj.ro

Data septembrie 2018
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Partea I.
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul 1 Prevederi generale

ARTICOLUL 1  Definiţie şi scop
(1) Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul zonei de

studiu, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce
la dezvoltarea complexă, strategică a zonei de studiu, în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul
general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice
adecvate.

(2) Prezentul  Regulament  local  de  urbanism,  aferent  Planului  urbanistic  zonal  “Dezvoltare  ansamblu
rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord”, str. Valea Seacă f.n., înlocuieşte, pentru perioada de
valabilitate a documentaţiei,  prevederile  Planului urbanistic general referitoare la modul concret de
utilizare  a  terenurilor,  precum  şi  de  amplasare,  dimensionare  şi  realizare  a  volumelor  construite,
amenajărilor şi plantaţiilor, în interiorul zonei de studiu, în acord cu Legea 350/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

(3) Planul urbanistic zonal “Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord” şi prezentul
Regulament local de urbanism sunt întocmite cu respectarea reglementării tehnice GM-010-2000 “Ghid
privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal”, aprobată prin Ordinul
MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
(1) La eliberarea certificatelor de urbanism în interiorul zonei de studiu, se vor avea în vedere şi vor fi

aplicate  prevederile  prezentului  regulament  local  de  urbanism,  asigurându-se  impunerea  cerinţelor
necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(2) Prezentul  regulament  local  de  urbanism,  aferent  Planului  urbanistic  zonal  “Dezvoltare  ansamblu
rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord”, conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării
lucrărilor  de  construcţii.  Autorizaţiile  de  construire  se  vor  emite  cu  observarea  şi  respectarea
prevederilor prezentului regulament.

(3) La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe lângă
prevederile  documentaţiilor  de  urbanism  şi  regulamentelor  locale,  a  tuturor  legilor  aplicabile  care
stabilesc cerinţe, sarcini ori  condiţii  speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru
anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile
pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie
a mediului.
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Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Se  vor respecta  reglementările prevăzute în Planul Urbanistic General – partea a II-a / 
Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor (capitolul 2 și capitolul 3). 
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Partea III.
ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 3 Lista unităţilor teritoriale de referinţă 
(1) Planul urbanistic zonal  “Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Valea Seacă - nord” stabileşte

următoarele  unităţi  și  subunități  funcționale,  delimitate  conform  planşei  P2 -   „Reglementări
urbanistice - Zonificare”: 

UTR Liu*1 – Zonă în curs de urbanizare prin prezentul PUZ: 
        Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban  

cu sobzona:
UTR S_Va – Zonă în curs de urbanizare prin prezentul PUZ: 

        Subzonă verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat 

UTR Liu*2 - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

UTR M3  -  Zonă în curs de restructurare prin prezentul PUZ: 
     Zonă mixtă cu regim de construire deschis
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Partea IV.
PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE, SUBZONELOR

FUNCŢIONALE ŞI UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

ARTICOLUL 4 Reglementări pentru zona studiată 
 Planul  urbanistic  zonal  -  Dezvoltare  ansamblu  rezidențial  cu  dotări,  str.  Valea  Seacă -  nord,  Cluj-

Napoca, zona Str. Valea Seacă f.n. stabileşte următoarele reglementări, la nivelul zonelor funcţionale, a
subzonelor funcţionale şi a unităţilor teritoriale de refrinţă: 
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 Liu*1 Zonă în curs de urbanizare prin prezentul PUZ:
Locuinţe cu regim redus de înălţime
dispuse pe un parcelar de tip urban

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului

Caracterul propus
Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale de divese tipuri – 

izolate, cuplate, înşiruite, covor – grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al 
aplicării procedurii de urbanizare.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Zona cuprinsă în cadrul acestui UTR se află în curs de urbanizare prin  prezentul PUZ,  prin care  s-a
organizat şi reglementat și subzona:

S_Va – Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat 

Etapele complete ale procedurii de urbanizare sunt descrise în continuare:

Procedură de urbanizare:
Urbanizarea / schimbarea destinaţiei  terenurilor  agricole sau libere se va realiza  în concordanţă cu

etapizarea reglementată în PUG, pentru a se evita dispersia urbană.
Teritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un PUZ este Unitatea Teritorială de Referinţă.

Etapele procedurii implică:
(1) obţinerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, prin care se vor specifica detaliat programul

urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte condiţionări specifice teritoriului în cauză;
(2) obţinerea Avizului de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef) pe baza cererii formulate de către asociaţia

de proprietari constituită în prealabil (sau de către toţi deţinătorii de terenuri din zonă);
(3) elaborarea  de  către  proprietari  /  dezvoltatori  a  documentaţiilor  de  urbanism  -  ilustrare  urbanistică

(masterplan) şi  PUZ - ce vor trata teme ca:  integrarea în contextul  urban, accesibilitatea,  zonarea,
organizarea spaţial-funcţională, traficul, infrastructura edilitară, sistemul de spaţii publice, servituţile de
utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, reparcelarea terenurilor, parametrii tehnico-economici
(pentru care se recomandă elaborarea unui studiu de fezabilitate) etc;
Reparcelarea terenurilor cuprinde următorii paşi:

 constituirea asociaţiei temporare a proprietarilor terenurilor cu scopul iniţierii şi derulării
acţiunii de reparcelare (opţional);

 reactualizarea bazei topografice şi cadastrale;

 unificarea (comasarea) virtuală a terenurilor;

 remodelarea  parcelarului  în  conformitate  cu  structura  urbană  propusă,  în  mod
obligatoriu  conformă prezentului  RLU.  Suprafeţele  de teren aferente obiectivelor  de utilitate
publică se vor constitui prin diminuarea proporţională proprietăţilor iniţiale. In cadrul suprafeţelor
destinate  obiecivelor  de  utilitate  publică  se  vor  identifica  două  categorii  de  terenuri  –  cele
aferente tramei stradale şi infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 20 – 25%
din suprafaţa totală) şi cele aferente celorlalte categorii de obiective de interes public (trama
stradală majoră, învăţământ, sănătate, locuinţe sociale, spaţii verzi ce vor include terenuri de
sport, locuri de joacă pentru copii etc),  în cotă fixă de 10% din suprafaţa totală. Această din
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urmă  categorie  poate  fi  ulterior  relocată  (parţial)  de  către  administraţia  publică  locală  prin
diferite proceduri (schimburi de teren etc), în scopul asigurării  reţelelor coerente de spaţii  şi
servicii publice în zonă şi oraş, cu condiţia amplasării în noile locaţii doar a unor obiective de
utilitate publică.

PUZ se va conforma strict reglementărilor PUG şi RLU.
(4) aprobarea PUZ;

(5) elaborarea de către proprietari / dezvoltatori a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea completă
edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ:

 reţele,  rezervoare  şi  staţii  de  pompare  pentru  apa  potabilă,  reţele  de  canalizare  şi
gestiunea  apelor  meteorice,  reţele  electrice  şi  puncte  de  transformare,  iluminat  public,
comunicaţii, gaz metan şi a racordurilor acestora la infrastructura urbană majoră;

 străzi şi alte tipuri de spaţii publice (spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii etc), pentru
primele  aplicându-se profile  transversale  în  conformitate  cu reglementările  PUG şi  normele
tehnice specifice.

(6) autorizarea lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică;

(7) realizarea de către  proprietari  /  dezvoltatori  a  lucrărilor  de echipare completă  edilitar-urbanistică  şi
recepţia acestora;

(8) întabularea noii structuri parcelare, inclusiv a suprafeţelor ce intră în proprietate publică.

Prin PUZ de urbanizare se vor organiza şi reglementa în mod obligatoriu subzonele:
S_UVa – Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat prevăzute în PUG. Acolo

unde acestea nu au fost localizate în PUG, se vor amplasa în cadrul PUZ, de regulă adiacent altor zone verzi,
precum cele de tip Ve. 

S_UIs – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate
–  în  conformitate  cu  programul  urbanistic  stabilit  prin  Avizul  de  Oportunitate.  (Avizul  Arhitectului   Sef).
Regulamentul de urbanism va fi cel aferent UTR UIs.

In ambele cazuri, pentru terenurile necesare se va utiliza o parte din suprafeţele rezervate prin procesul
de reparcelare unor categorii de obiective de utilitate publică.

Prin PUZ de urbanizare se pot introduce şi zubzone de tipul:
S_UEt  -  Subzona  de  activităţi  economice  cu  caracter  terţiar  situate  în  zone  cu  caracter
rezidenţial – Regulamentul de urbanism va fi cel aferent UTR UEt

Prin  PUZ de  urbanizare  se  poate  reglementa  o  etapizare  a  procesului  de  urbanizare,  cu  condiţia
conservării coerenţei dezvoltării.

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  după  finalizarea  procedurii  de  urbanizare,
descrise mai sus. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD.

ULiu / PUZ
Pentru aceste teritorii se vor aplica prevederile ARTICOLULUI 31 “Reglementarea situaţiilor tranzitorii”.

Din  momentul  intrării  în  vigoare  a  prevederilor  prezentului  Regulament  pentru  aceste  teritorii,  emiterea
autorizaţiilor de construire va fi condiţionată de aplicarea Procedurii de Urbanizare a Terenurilor. 

Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD.
Clădirile existente şi cele autorizate până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament, cu parcelele
aferente acestora, vor fi integrate în PUZ de urbanizare ca elemente existente.
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 B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Se vor  aplica  în  mod  obligatoriu  servituţile  generate  de  obiectivele  de  utilitate  publică  precum şi
celelalte  restricţii,  aşa  cum sunt  ele  evidenţiate  în  PUG -  planşa  3.2.  „Reglementări  Urbanistice  –  Unităţi
Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3  - Condiţii Generale
Privitoare la Construcţii.

Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile de utilitate publică aşa cum

sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
In cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică

aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii,
piaţete, instituţii publice de învăţământ, sănătate, locinţe sociale etc, conform programului urbanistic stabilit prin
Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef).

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4
aferentă documentației PUG Cluj-Napoca şi a reglementărilor de mai jos.

Sistemul de spaţii  publice  - trama stradală, aleile pietonale, pieţele, spaţiile verzi,  locurile de joacă
pentru  copii  etc  –  este  complet  reglementată  prin  PUZ şi  în  continuare,  se vor  elabora proiectele  tehnice
detaliate, ca parte a procedurii de urbanizare. Acestea vor fi supuse avizării de către CTATU.

Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidenţiale (conf. Anexei 6 a
Regulamentului  aferent  documentației  PUG Cluj-Napoca),  ce vor  determina caracterul  spaţiului  public  şi  al
zonei. Pentru tronsonul str. Secarei din zona studiată s-a propus un profil tip III.H cu o lățime de 12m. Pentru
strada secundară de acces ce debușează spre vest din str. Secarei s-a propus un profil tip IV.2 cu o lățime de
9m. Str. Valea Seacă a fost propusă spre lărgire la un profil tip III.F cu o lățime de 15m. 

Profilele  transversale  vor  cuprinde  în  mod  obligatoriu  plantaţii  de  arbori  în  aliniament,  locuri  de
staţionare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu
excepţia străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate.

Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare.
Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei  de deplasare a autovehiculelor la 30

km/h.
In cadrul spaţiilor verzi / libere publice se vor organiza locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi

odihnă. Amplasarea plantațiilor de arbori va ține cont de zona interzisă pentru construcții și zona cu restricții de
înălțime pentru construcții datorită liniilor de medie tensiune și a liniei de joasă tensiune.

Mobilierul  urban va  fi  integrat  unui  concept  coerent  pentru  imaginea urbană a spaţiilor  publice din
întregul ansamblu.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei
1 la Regulamentul aferent documentației PUG Cluj-Napoca. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. 

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative (apartamente).
Pe terenurile în pantă se pot amplasa locuinţe semicolective în cascadă având o unitate locativă pe nivel şi
un număr de maximum patru niveluri.

Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare
acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.
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Servicii cu acces public, conform Anexei 1 la regulamentul aferent documentației PUG Cluj-Napoca,
prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
(c) să implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele

vecine
(f) pentru  activităţi  ce  nu  se  conformează  prevederii  anterioare  se  va  obţine  acordul  vecinilor  de

parcelă
(g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita

parcelei, pe toate direcţiile
In  cazul  locuinţelor  semicolective  acestea  se  vor  amplasa  exclusiv  la  parterul  clădirilor,  în  partea

dinspre stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform  Anexei 1 la regulamentul aferent documentației

PUG Cluj-Napoca, prestate de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
(c) să implice maximum 5 persoane
(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii

In  cazul  locuinţelor  semicolective  acestea  se  vor  amplasa  exclusiv  la  parterul  clădirilor,  în  partea
dinspre stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
(a) să nu includă alimentaţie publică;

(b) să se obţină acordul vecinilor

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  Această reglementare
are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din
spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Prin  operaţiunea  de  reparcelare  toate  parcelele  cu  destinaţie  rezidenţială  rezultate  vor  îndeplini
cumulativ următoarele condiţii:

(a) vor avea front la stradă
(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 5 m pentru locuinţele înşiruite, mai

mare sau egală cu 12 m pentru locuinţele cuplate sau covor,  mai mare sau egală cu 15 m pentru
locuinţele izolate, mai mare sau egală cu 22 m pentru locuinţele în cascadă

(c) adâncimea va fi mai mare decât frontul la stradă
(d) suprafaţa va fi mai mare sau egală cu 150 mp pentru locuinţele înşiruite, covor sau în cascadă,

mai  mare sau egală cu 300 mp pentru  locuinţele  cuplate,  mai mare sau egală  cu 360 mp pentru
locuinţele izolate

(e) vor avea formă regulată
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 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 3 - 5 m. Excepție pot face acele
parcele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de înălțime și de zona interzisă
pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. În acest caz, clădirile se vor amplasa cu o retragere de la
aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând însă retragerile minime. 

Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor
înşiruite sau covor.

Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în faţă a unui
autoturism.

Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului cu
adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii /
pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă însumată va fi de maximum 15 mp.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

(a) în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuinţe cuplate, înşiruite, covor)
se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un şir
se va retrage de la limita laterală de proprietate

(b) în cazul construirii în retragere faţă de limita / limitele laterale de proprietate (locuinţe izolate, cuplate,
capetele de şiruri ale locuinţelor înşiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în
mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 3 m, excepție făcând garajele, inclusiv cele incluse în corpul
principal  de  clădire,  ce  se  vor  putea  alipi  limitelor  laterale  ale  parcelei,  cu  condiţia  ca  înălţimea
calcanului rezultat să nu depăşească 3 m. In cazul locuinţelor în cascadă, clădirile se vor retrage de la
acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 4,5 m

(c) clădirile  se vor  retrage de la limita posterioară a parcelei  cu o distanţă minimă egală cu înălţimea
clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m, cu excepţia celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare
de proprietate

(d) garajele,  inclusiv  cele  incluse în  corpul  principal  de clădire,  se vor  putea alipi  limitelor  laterale  ale
parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 3 m

(e) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limita posterioară a parcelei.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte,
măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, în mod direct.  Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil.
Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei de construire, eliberate de
administratorul acestora.

Pentru  căile  pietonale  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se  recomandă  utilizarea  pavimentelor
permeabile.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei.
Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje/garaje, garaje colective)

pe terenuri aflate în coproprietatea locatarilor, la distanţe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuinţă
deservită.

Necesarul de parcaje:
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Locuinţe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară
activităţi liberale sau manufacturiere:

(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp

Locuinţe individuale (unifamiliale) înşiruite şi covor, sau semicolective (familiale):
- un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă

Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate):
- două locuri de parcare

Alte activităţi:
- conform Anexei 2 aferente documentației PUG Cluj-Napoca

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri  supraterane (parter şi  etaj  sau demisol  şi
parter).  Suplimentar  faţă de acestea,  este  admisă o  mansardă sau un nivel  retras,  conform definiţiilor  din
glosarul  anexat documentației  PUG Cluj-Napoca. Totalizat,  regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre
următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M –
mansardă, R – nivel retras).

Înălţimea  maximă  admisă  a  clădirilor,  măsurată  la  cornişa  superioară  sau  la  aticul  ultimului  nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în
punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

Prin  excepţie,  pentru  clădirile  de locuit  de tip  covor,  regimul  de înălţime nu poate  depăşi  una din
următoarele configuraţii: D+P, (S)+P+R (nivel parţial), (S)+P+M, respectiv două niveluri supraterane.

Pentru  clădirile  de  locuit  de  tip  cascadă  regimul  de  înălţime  maxim  admis  este  de  cinci  niveluri
supraterane (demisol, parter şi trei niveluri / etaje), cu condiţia ca în nici un punct al construcţiei să nu se
suprapună pe  verticală  mai  mult  de trei  niveluri.  Demisolul  va  fi  destinat  în  exclusivitate  garajelor  şi  altor
funcţiuni conexe, nu locuirii.

Înălţimea maximă admisă a  clădirilor  de tip  cascadă,  măsurată  la  cornişa superioară sau la  aticul
ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 15 m, iar cea măsurată la coama acoperişului, în punctul
cel mai înalt, nu va depăşi 18 m. Înălţimea se măsoară de la baza faţadei din aval.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul  lor  exterior  nu  contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului
urban.

Autorizarea  executării  construcţiilor  care,  prin  conformare,  volumetrie  şi  aspect  exterior,  intră  în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii,
este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  modernă  şi  va  exprima  caracterul  programului  (locuire).  Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce

nu vor depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi cel specific programului.
Materialele de finisaj  vor fi cele specifice programului – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru

acoperişe înclinate,  tencuieli  pentru  faţade,  placaje  din  piatră  sau  tencuieli  pentru  socluri  şi  alte  elemente
arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor
saturate, stridente, la toate elementele construcţiei.

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea
maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  admisă  numai  după  finalizarea  procesului  de  echipare
completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare a terenurilor prin
PUZ.

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă  va  dispune de o platformă sau de un spaţiu  interior  parcelei  (eventual  integrat  în

împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa
totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Prin excepţie, la locuinţele covor, spaţiile verzi
vor  ocupa minimum 25% din  suprafaţa  unei  parcele.  Suprafeţele  având o îmbrăcăminte  de  orice  tip  sunt
cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Pe fâşia de teren cuprinsă  între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de
faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

 14. ÎMPREJMUIRI

Spre spaţiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire. PUZ poate stabili
neînchiderea aliniamentelor cu împrejmuiri. In acest caz măsura se va aplica în mod obligatoriu unitar (la toate
parcelele).

Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o
parte transparentă,  realizată  din grilaj  metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele
direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau
opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 35%
pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuinţelor covor pentru care
POT maxim = 60%

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,9.
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 S_Va Zonă în curs de urbanizare prin prezentul PUZ:
Zonă verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public 
nelimitat

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

Subzone:
S_Va  –  Subzona  spaţiilor  verzi  publice  aferente  arterelor  de  circulaţie situate  în  zone  cu  alt

caracter.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Zona cuprinsă în cadrul acestui UTR se află în curs de urbanizare prin  prezentul PUZ,  prin care  s-a
organizat şi reglementat subzona:

S_Va – Subzona verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat 

Etapele complete ale procedurii de urbanizare sunt descrise în continuare:

Procedură de urbanizare:
Teritoriul minim ce poate fi reglementat printr-un PUZ este Unitatea Teritorială de Referinţă.

Etapele procedurii implică:
(1) obţinerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, prin care se vor specifica detaliat programul

urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte condiţionări specifice teritoriului în cauză

(2) obţinerea Avizului de Oportunitate (Avizul Arhitectului Sef) pe baza cererii formulate de către deţinătorii
terenului

(3) elaborarea documentaţiilor de urbanism - ilustrare urbanistică (masterplan) şi PUZ - ce vor trata teme
ca:  integrarea  în  contextul  urban,  accesibilitatea,  zonarea,  organizarea  spaţial-funcţională,  traficul,
infrastructura edilitară, sistemul de spaţii  publice, servituţile de utilitate publică ce grevează teritoriul
respectiv,  parametrii  tehnico-economici  (pentru  care  se  recomandă  elaborarea  unui  studiu  de
fezabilitate) etc

(4) aprobarea PUZ

(5) elaborarea a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce
ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ:

 reţele, rezervoare şi staţii de pompare pentru apa potabilă, reţele de canalizare şi gestiunea apelor
meteorice, reţele electrice şi puncte de transformare, iluminat public, comunicaţii, gaz metan şi a
racordurilor acestora la infrastructura urbană majoră

 străzi şi alte tipuri de spaţii publice, pentru primele aplicându-se profile transversale în conformitate
cu reglementările PUG şi normele tehnice specifice.

(6) autorizarea lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică

(7) realizarea a lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică şi recepţia acestora.
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Prin PUZ se vor menţine în mod obligatoriu subzonele Vpa, aşa cum sunt ele delimitate în PUG.  Pentru
acestea se va aplica regulamentul de urbanism aferent lor.

Pentru  suprafeţe foarte  mari  (peste  10 ha),  prin  PUZ de urbanizare  se poate propune o zonare a
teritoriului, astfel încât în interiorul acestuia să fie dispuse subzone verzi cu alt caracter – Vt, Vs, pentru care se
vor aplica regulamentele de urbanism aferente acestor tipuri de UTR.

Prin PUZ se poate reglementa o etapizare a procesului de urbanizare, cu condiţia conservării coerenţei
dezvoltării.

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor este permisă numai după finalizarea procedurii de
urbanizare, descrise mai sus. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau
PUD.

Este interzisă  schimbarea destinaţiei  acestei  categorii  de spaţii.  Această reglementare are caracter
definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.

 B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Se vor  aplica  în  mod  obligatoriu  servituţile  generate  de  obiectivele  de  utilitate  publică  precum şi
celelalte  restricţii,  aşa  cum sunt  ele  evidenţiate  în  PUG -  planşa  3.2.  „Reglementări  Urbanistice  –  Unităţi
Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3  - Condiţii Generale
Privitoare la Construcţii.

Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în

PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
Prin PUZ se stabilesc locaţii concrete şi servituţi de utilitate publică aferente pentru trama stradală de

interes  local,  infrastructura  edilitară  etc,  conform programului  urbanistic  stabilit  prin  Avizul  de Oportunitate
(Avizul Arhitectului Sef).

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4
aferentă documentației PUG şi a reglementărilor de mai jos.

Sistemul de spaţii  publice - trama stradală, aleile pietonale, pieţele, spaţiile verzi etc -  este complet
reglementat prin  PUZ şi în continuare, se vor elabora proiectele tehnice detaliate, ca parte a procedurii  de
urbanizare.

Pentru  trama  stradală  se  vor  aplica  profile  transversale  unitare,  conform  Anexei  6  aferente
documentației PUG, ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei.

Profilele  transversale  vor  cuprinde  în  mod  obligatoriu  plantaţii  de  arbori  în  aliniament,  locuri  de
staţionare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu
excepţia străzilor colectoare pe care acestea vor fi separate.

Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare.
Mobilierul  urban va  fi  integrat  unui  concept  coerent  pentru  imaginea urbană a spaţiilor  publice din

întregul ansamblu.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei
1 la Regulamentul aferent PUG Cluj-Napoca.

Pentru subzone verzi cu alt caracter se vor aplica reglementările specifice acestora.

 1. UTILIZĂRI ADMISE

(a) plantaţii înalte, medii şi joase
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
(c) mobilier  urban,  amenajări  pentru  jocacă,  odihnă,  sport  si  alte  activităţi  în  aer  liber

compatibile
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere
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(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică
(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Acces  auto  pentru  întreţinere,  intervenţii,  transport  de  materiale  pe  sistemul  de  alei  şi  platforme
pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv,
să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau
de altă natură.

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din

spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Teritoriile atribuite acestui tip de spaţii prin PUG nu pot fi diminuate prin PUZ.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Nu este cazul.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu este cazul.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Nu este cazul.

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor  prevedea  accese  de seviciu,  pentru  colectarea  deşeurilor  şi  pentru  accesul  mijloacelor  de
stingere a incendiilor.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei de construire, eliberate de
administratorul acestora.

Pentru aleile  pietonale din interiorul  zonelor  verzi  cu caracter  tematic se vor  utiliza  sisteme rutiere
specifice  –  agregate compactate,  pavaje  din  piatră  naturală  etc.  Este  admisibilă  folosirea  de  îmbrăcăminţi
asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din
agregate compactate.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi (cu excepţia vehiculelor utilitare care
deservesc  activităţile  de  întreţinere  a  zonelor  verzi).  Acestea  se  vor  organiza  /  reglementa  în  vecinătatea
zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice, sau în sistem privat.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la regulamentul aferent PUG Cluj-Napoca.
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 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul  lor  exterior  nu  contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului
urban.

Autorizarea  executării  construcţiilor  care,  prin  conformare,  volumetrie  şi  aspect  exterior,  intră  în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii,
este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura  clădirilor  va  fi  de  factură  modernă  şi  va  exprima  caracterul  programului.  Se  interzice
realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Firmele  comerciale  /  necomerciale  şi  vitrinele  vor  respecta  reglementările  cuprinse  în  Anexa  3  la
regulamentul aferent PUG Cluj-Napoca.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
In zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public

şi unul pentru resturi vegetale (compost).

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Sistemul de spaţii verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.
Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe  solul natural vor ocupa minim 60% din suprafaţa

totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte
de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă,  cu excepţia situaţiilor în care aceştia
reprezintă  un  pericol  iminent  pentru  siguranţa  persoanelor  sau  a  bunurilor  sau  ar  împiedică  realizarea
construcţiilor / amenajărilor. Amplasarea plantațiilor de arbori va ține cont de zona interzisă pentru construcții și
zona cu restricții de înălțime pentru construcții datorită liniilor de medie tensiune și a liniei de joasă tensiune. 

 14. ÎMPREJMUIRI

Ca  regulă  generală  împrejmuirile  spre  spaţiile  publice  adiacente  vor  fi  realizate  prin  dispunerea
perimetrală a unor garduri vii.

Imprejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăţi private vor fi de tip opac, cu înălţimea maximă de
2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)
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 Liu*2 Locuinţe cu regim redus de înălţime
dispuse pe un parcelar de tip urban

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona  este  caracterizată  de  funcţiunea  rezidenţială  de  densitate  mică  (predominant  locuinţe
unifamiliale), de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al unor operaţiuni de urbanizare (cu parcele generoase,
având deschiderea la stradă de 12 – 20 m, adâncimea de 30 – 55 m şi suprafaţa de 450 – 1000 mp) şi de
regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament

Subzone:
S_Et - Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial

– a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_Is – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate,

situate în afara zonei centrale – a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru instituirea de noi subzone S_Et sau S_Is se va elabora un PUZ
În cazul elaborării PUZ, se vor respecta următoarele condiţii:

(a) Teritoriul minim care urmează să fie reglementat prin PUZ va fi Unitatea Teritorială de Referinţă. In
cazuri bine justificate se poate accepta elaborarea PUZ pe un teritoriu mai restrâns, dacă acesta se
evidenţiază ca o unitate urbanistică independentă, unitară şi coerentă din punct de vedere spaţial şi
funcţional. Acesta va include minimum un cvartal.

(b) Prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef) emis cu consultarea / avizul CTATU, se vor
specifica detaliat programul urbanistic, obiectivele şi servituţile de utilitate publică, restricţiile  stabilite
prin PUG, ca şi cele identificate ulterior sau ca efect al prevederilor PUZ, alte condiţionări specifice
teritoriului în cauză.

 B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Se vor  aplica  în  mod  obligatoriu  servituţile  generate  de  obiectivele  de  utilitate  publică  precum şi
celelalte  restricţii,  aşa  cum sunt  ele  evidenţiate  în  PUG -  planşa  3.2.  „Reglementări  Urbanistice  –  Unităţi
Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3  - Condiţii Generale
Privitoare la Construcţii.

Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile de utilitate publică aşa cum

sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)
In cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică

aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii,
piaţete, instituţii publice de învăţământ, sănătate, locuinţe sociale etc, conform programului urbanistic stabilit
prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef).

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4
aferentă documentației PUG Cluj-Napoca şi a reglementărilor de mai jos.

Pentru lucrările de reabilitare / modernizare a reţelei de străzi se vor elabora proiecte de specialitate, în
cadrul  cărora  se  vor  aplica  profile  transversale  unitare,  specific  rezidenţiale  (conform  Anexei  6  aferentă
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documentației PUG Cluj-Napoca) ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei. Acestea vor fi supuse
avizării de către CTATU.

Profilele  transversale  vor  cuprinde  în  mod  obligatoriu  plantaţii  de  arbori  în  aliniament,  locuri  de
staţionare în lung, trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule,
cu excepţia străzilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.

Se  recomandă  limitarea  vitezei  de  deplasare  a  autovehiculelor  la  30  km/h,  cu  excepţia  străzilor
colectoare.

Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare.
Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de

specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru
sport şi odihnă. Acestea vor fi supuse avizării de către CTATU.

Mobilierul  urban va  fi  integrat  unui  concept  coerent  pentru  imaginea urbană a spaţiilor  publice din
întregul ansamblu.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei
1 la Regulamentul aferent documentației PUG Cluj-Napoca. 

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuinţe  individuale  (unifamiliale) şi  anexele  acestora:  garaje,  filigorii,  împrejmuiri,  platforme
carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare
acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

Servicii  cu  acces  public (servicii  de  proximitate),  conform  Anexei  1 la  regulamentul  aferent
documentației PUG Cluj-Napoca, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
(c) să implice maximum 5 persoane
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele

vecine
(f) pentru activităţi  ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de

parcelă.  Este de asemenea necesar acest  acord pentru  orice intervenţii  asupra spaţiilor  /  clădirilor
existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate

(g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita
parcelei, pe toate direcţiile
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform  Anexei 1 la regulamentul aferent documentației

PUG Cluj-Napoca, prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire

(a) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
(b) să implice maximum 5 persoane
(c) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele

vecine
(e) pentru activităţi  ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul vecinilor de

parcelă.  Este de asemenea necesar acest  acord pentru  orice intervenţii  asupra spaţiilor  /  clădirilor
existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
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(a) să nu includă alimentaţie publică;

(b) să se obţină acordul vecinilor

Instituţii  de  educaţie  /  învăţământ  -  creşe,  grădiniţe,  şcoli  publice  şi  private ,  cu  următoarele
condiţii:

(a) să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei
(b) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform

normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip
(c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni

 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  Această reglementare
are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.

Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din
spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în tipologia
specifică zonei.

Extinderea,  mansardarea  sau  supraetajarea  clădirilor  existente  este  posibilă  doar  cu  respectarea
condiţiilor de amplasare şi configurare reglementate în cadrul prezentei secţiuni. Clădirile sau părţile de clădiri
existente  ce  nu  se  încadrează  în  prevederile  prezentului  regulament  nu  vor  putea  fi  amplificate,  ci  doar
menţinute în parametrii actuali.

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI 

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m
(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă. 

     Ca exceptie, nu se va impune un raport anume între adâncime și frontul la stradă în cazurile în care,
datorită  prezenței  liniilor  electrice  aeriene  care  tranzitează  arealul  parcelei  și  a  poziției  față  de  parcelele
alăturate, această configurație nu este viabilă în vederea construirii

(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 350 mp
(e) să aibă formă regulată

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate mai
sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenţia modalitatea de conformare la prevederile prezentului
regulament  privind  utilizarea  funcţională,  amplasarea,  echiparea  şi  configurarea  clădirilor,  staţionarea
autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.

In  cazul  parcelelor  existente  la  data  intrării  în  vigoare a PUG, accesibile  prin  servitute  de trecere,
rezultate din divizarea unei parcele iniţiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiţionată de acordul
vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeaşi situaţie.

Se  admit  operaţiuni  de  divizare  sau  comasare  a  parcelelor,  numai  cu  condiţia  ca  toate  parcelele
rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei.

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele
alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă
de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament.
Excepție pot face acele parcele a căror zonă de retragere de la aliniament este afectată de restricțiile de

înălțime și de zona interzisă pentru construcții aferentă liniilor electrice aeriene. În acest caz, clădirile se vor
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amplasa cu o retragere de la aliniament adaptată de la caz la caz, în funcție de arealul restricționat, respectând
însă retragerile minime. 

Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
Garajele  se  vor  retrage  cu  minimum 6  m de  la  aliniament,  pentru  a  permite  parcarea  în  faţă  a  unui

autoturism.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime cuprinsă între 12 şi 15 m:
(a) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea

celui  existent.  Nu  vor  fi  luate  în  considerare  calcanele  construcţiilor  anexe  şi/sau  provizorii  de pe
parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii  unui calcan existent.
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o
distanţă minimă de 3 m. In cazul existenţei calcanelor pe ambele laturi  ale parcelei,  se va închide
frontul.

(b) în  cazul  în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile  se vor  retrage de la
acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 3 m.
Prin exceptie, în situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al
locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe
planul de situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate
aplica numai pe una din laturi. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte nu va depăşi 4,50 m.

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare de 15 m:
(a) în  cazul  existenţei  unui  calcan  vecin,  clădirile  se  pot  alipi  de  acesta.  Noul  calcan  nu  va  depăşi

lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de
pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent.
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o
distanţă minimă de 3 m.

(b) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe acestea nu există
calcane, cu o distanţă minimă de 3 m.
Prin exceptie, în situaţia în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al
locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe
planul de situaţie - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puţin
de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiţia ca imobilul învecinat să aibă spre
limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte nu va depăşi
4,50 m.

Pentru toate situaţiile:
(a) clădirile  se vor  retrage de la limita posterioară a parcelei  cu o distanţă minimă egală cu înălţimea

clădirii, dar nu mai puţin decât 6 m.
(b) garajele,  inclusiv  cele  incluse în  corpul  principal  de clădire,  se vor  putea alipi  limitelor  laterale  ale

parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 3 m.
(c) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.
(d) toate construcţiile de pe parcela în înţeles urban se vor amplasa în fâşia adiacentă aliniamentului cu

adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii
(filigorii  /  pavilioane,  depozite  pentru  unelte  de  grădină  etc),  a  căror  suprafaţă  însumată  va  fi  de
maximum 15 mp.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri  aflate pe aceeaşi parcelă va fi  egală cu jumătate din înălţimea
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. 

În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre cele
două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.
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 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice.
Prin excepţie, pentru situaţii existente la data intrării  în vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu
acces prin servitute la drumurile publice.  Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur
acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru  căile  pietonale  şi  carosabile  din  interiorul  parcelelor  se  recomandă  utilizarea  învelitorilor

permeabile.

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:

Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanţii
desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:

(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp

Servicii cu acces public (servicii de proximitate):
(a) minimum două locuri de parcare

Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în
condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări
de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc), se poate accepta
parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
(a) să nu includă alimentaţie publică;

(b) să se obţină acordul vecinilor

Instituţii  de educaţie  /  învăţământ  -  creşe,  grădiniţe,  şcoli  publice  şi  private  -  parcaje  pentru
personal:

(a) minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel
retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu
1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public.

Totalizat,  regimul  de înălţime nu poate depăşi  una dintre  următoarele  configuraţii:  (S)+P+1+M,  (S)
+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R –
nivel retras).

Înălţimea  maximă  admisă  a  clădirilor,  măsurată  la  cornişa  superioară  sau  la  aticul  ultimului  nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în
punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul  lor  exterior  nu  contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului
urban.

Autorizarea  executării  construcţiilor  care,  prin  conformare,  volumetrie  şi  aspect  exterior,  intră  în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii,
este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
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Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce

nu vor depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe

înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale.
Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor
saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei.

La  clădirile  existente  se  interzice  eliminarea  decoraţiilor  specifice  (ancadramente,  cornişe,  brâuri,
colonete,  pilaştri,  tâmplării  împrejmuiri  etc)  cu  ocazia  renovării  sau  a  reabilitării  termice.  In  cazul
restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general.

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea
maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Toate utilităţile se vor asigura prin racordare la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare
completă.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă  va  dispune de o platformă sau de un spaţiu  interior  parcelei  (eventual  integrat  în

împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa
totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip
sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Pe fâşia de teren cuprinsă  între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de
faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

 14. ÎMPREJMUIRI

Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o

parte transparentă,  realizată  din grilaj  metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele
direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau
opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă. 
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SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Locuinţe, alte utilizări admise:
POT maxim = 35%

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private:
POT maxim = 25%.

Această reglementare se va aplica şi  în cazul extinderii  clădirilor existente sau al adăugării  de noi
corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Locuinţe, alte utilizări admise:
CUT maxim = 0,9

Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private:
CUT maxim = 0,5.

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente
sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles
urbanistic.  În  cazul  mansardărilor,  suprafaţa  nivelului  (SN)  mansardei  va  reprezenta  maximum  60%  din
suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).
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 M3 Zonă în curs de restructurare prin prezentul PUZ: 
Zonă mixtă cu regim de construire deschis

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Caracterul actual
Spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă,

situate  în  lungul  unor  străzi  care,  odată  cu  dezvoltarea  oraşului  şi  a  traficului  urban  au  devenit  culoare
importante de circulaţie, dar şi de interes.

Acest  fapt  a  antrenat  un  proces  de  declin  urban,  determinat  de  numeroasele  disfuncţionalităţi  şi
incompatibilităţi apărute:

(a) trafic ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate, subdimensionate
(b) mixaj funcţional incoerent prin instalarea în clădirile / părţi de clădiri iniţial dedicate funcţiunii de locuire

a unor activităţi de tip terţiar dintre care unele incompatibile cu aceasta din cauza poluării fonice, vizuale
etc, desfăşurate frecvent în condiţii improvizate, precare, neadecvate

(c) pierderea  intimităţii  curţilor  locuinţelor  prin  utilizarea  celor  vecine  pentru  alte  activităţi  –  parcare,
depozitare etc

(d) degradarea calităţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia
(e) volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare şi desfacere
(f) degradarea spaţiului public, parcare în exces
(g) adaptarea,  transformarea,  extinderea  nefirească  a  clădirilor  existente,  structural  inadecvate  altor

funcţiuni
(h) apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin diversitatea modurilor de ocupare a

terenului, tipologie, calitate, determină o diversitate negativă, rezultat al lipsei unei reglementări clare şi
unitare

Caracterul propus
Spaţii urbane cu funcţiune mixtă, de tip subcentral, uneori cu rol de centru de cartier.
Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi deschise.
Clădiri dispuse în retragere faţă de aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu aliniere la cornişa situată

la o înălţime de 15 m.

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

In principiu, restructurarea se poate realiza pe baza prezentului Regulament, pe parcelarul existent.
Fiecare intervenţie va determina în mod obligatoriu restructurarea integrală a cel puţin unei parcele în

înţeles urban.
Situaţiile în care:

 pe parcelă se prevăd mai multe corpuri de clădire / se crează un ansamblu
 parcela în înţeles urban are o suprafaţă mi mică decât cea minim reglementată la punctul 4 de mai jos
 configuraţia locală nu permite conformarea clădirii propuse conform prevederilor prezentului regulament

vor fi reglementate urbanistic prin PUD
Pentru fondul construit existent ce nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament se admit

exclusiv lucrări de întreţinere curentă.

Având  în  vedere  numeroasele  situaţii  atipice,  ca  şi  neregularitatea  parcelarului,  se  recomandă
elaborarea de PUZ pentru fiecare situaţie / UTR în parte. Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UTR, limita
minimă de reglementare acceptabilă fiind cvartalul.

PUZ sau PUD vor include şi detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului regulament în ceea ce
priveşte obiectivele şi sevituţile de utilitate publică, utilizarea funcţională, condiţiile de amplasare, configurare şi
echipare a clădirilor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenului.
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 B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Se vor  aplica  în  mod  obligatoriu  servituţile  generate  de  obiectivele  de  utilitate  publică  precum şi
celelalte  restricţii,  aşa  cum sunt  ele  evidenţiate  în  PUG -  planşa  3.2.  „Reglementări  Urbanistice  –  Unităţi
Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3  - Condiţii Generale
Privitoare la Construcţii.

Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în

PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”)

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4
aferentă documentației PUG Cluj-Napoca şi a reglementărilor de mai jos.

Restructurarea acestor zone are ca scop transformarea lor în teritorii urbane cu caracter mixt, de tip
subcentral, relevând o structură funcţională complexă şi echilibrată, o structură spaţială bazată pe principiul
construcţiei urbane de tip deschis şi spaţii publice - străzi, pieţe, spaţii verzi etc - net determinate.

Pentru reţeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare, (conform  Anexei 6  aferente PUG
Cluj-Napoca). Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în
lung, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lăţime, piste pentru biciclişti etc.

Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi.
Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.
Mobilierul  urban va  fi  integrat  unui  concept  coerent  pentru  imaginea urbană a spaţiilor  publice din

întregul ansamblu.
Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei
1 la Regulamentul aferent PUG Cluj-Napoca.

 1. UTILIZĂRI ADMISE

Structură  funcţională  mixtă  incluzând  locuire  colectivă,  activităţi  administrative, de  administrarea
afacerilor,  financiar-bancare,  comerciale  (terţiare),  culturale,  de  învăţământ,  de  sănătate  cu  caracter
ambulatoriu, de turism etc.

Spre spaţiile publice, spaţiile de locuit (apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.
Prezenţa locuirii nu este obligatorie.

La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru
public.

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii  tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării  acestora în subteran sau în
afara spaţiului public.

Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare
acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie

dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni)
(b) accesul  autovehiculelor  să  se  realizeze  acolo  unde  este  posibil  din  străzi  cu  circulaţie  redusă  /

secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul
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Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca acest fapt să implice o
conversie funcţională –  servicii  profesionale sau manufacturiere, conform  Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate numai de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:

(a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp
(c) să implice maximum 5 persoane
(d) să aibă acces public limitat (ocazional)
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei

 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 en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public.
Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale.
Locuire de tip individual.
Constructii provizorii de orice natură.
Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor.
Reparaţia capitală,  restructurarea,  amplificarea (mansardarea,  etajarea,  extinderea în plan) în  orice

scop  a  clădirilor  provizorii  sau  parazitare  sau  a  celor  care  nu  se  încadrează  în  prevederile  prezentului
Regulament.

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.

Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din
spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă;
(b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 21 m
(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă
(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 800 mp
(e) să aibă formă regulată

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate mai
sus, se va elabora un PUD, prin care se va evidenţia modalitatea de conformare la prevederile prezentului
regulament  privind  utilizarea  funcţională,  amplasarea,  echiparea  şi  configurarea  clădirilor,  staţionarea
autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.

Se recomandă operaţiuni de comasare a parcelelor, cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte
cumulativ următoarele condiţii:

(a) să aibă front la stradă
(b) să aibă formă regulată
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Spaţiile libere din interiorul cvartalelor se vor utiliza numai pentru funcţiunea de locuire. In acest scop se
recomandă  folosirea  acestora  în  comun,  prin  introducerea  şi  extinderea  treptată  a  unui  contract  de  curte
comună. 

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Clădirile se vor amplasa în retragere faţă de aliniament, în front discontinu (deschis).
(a) În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru

parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile  se vor retrage cu
aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai puţin de 3 m

(b) În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 6 m de la
aliniament

(c) Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
Aliniamentul existent se va conserva, cu excepţia situaţiilor în care prezentul PUG prevede realinierea

sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecţie prin retragerea
aliniamentului  parcelei  mai  avansate  până  la  nivelul  colţurilor  parcelelor  adiacente,  realizându-se  astfel  o
realiniere locală.

 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pe parcelele cu front la stradă mai mic de 30 m, imobilele se vor amplasa, de regulă, în sistem cuplat.
Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin PUD, în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui
întreg cvartal şi se va stabili o convenţie de construire pe limita de proprietate între vecini. In cazul existenţei
unui calcan vecin, noile construcţii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor
anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile de pe parcelele vecine.

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un
calcan, cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m. In cazul
construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei.

In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâşiei de
teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei.

In cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de limita posterioară de proprietate
va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul
cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m.

 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

In cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele ale acestora
se va asigura o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise
configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute.

Se vor prevedea  accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcelă va
dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m.

Orice acces la drumurile  publice se va face conform avizului  şi  autorizaţiei  speciale  de construire,
eliberate de administratorul acestora.

Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea
învelitorilor permeabile.
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 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la regulamentul aferent documentației PUG
Cluj-Napoca. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi
determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.

Staţionarea autovehiculelor se va realiza în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la
subsolul / demisolul / parterul clădirilor.

Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanţă 
minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit.   

Nu  se  admite  accesul  sau  staţionarea  autovehiculelor  în  curţile  clădirilor,  în  afara  fâşiei  de  teren
adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcţiilor.

Alternativ,  se poate asigura staţionarea autovehiculelor  în  clădiri  dedicate,  situate  la  o distanţă  de
maximum 250 m de imobil,  dacă  pentru  locurile  necesare  există  un  drept  real  de  folosinţă,  garantat  prin
deţinerea în proprietate sau prin concesiune.

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile se vor alinia la o cornişă situată la înălţimea de 18 m de la nivelul trotuarului. In plus se vor
aplica cumulativ următoarele criterii:

(a) pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 22 m, iar înălţimea totală (maximă)
nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere
faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m

(b) pentru clădirile de colţ se poate admite o înălţime maximă la cornişă ce nu va depăşi 25 m, iar înălţimea
totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R; (1-3S)+P+6

(c) pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot
stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai înalt

(d) se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată
(e) înălţimea totală maximă a clădirilor / corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita

de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m, chiar dacă corpul dinspre aliniament are un regim de
înălţime diferit.

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  aspectul  lor  exterior  nu  contravine
funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului
urban.

Autorizarea  executării  construcţiilor  care,  prin  conformare,  volumetrie  şi  aspect  exterior,  intră  în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii,
este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (imobile cu funcţiune
mixă,  imlicând  uneori  locuirea  la  nivelele  superioare).  Se  interzice  realizarea  de  pastişe  arhitecturale  sau
imitarea stilurilor istorice.

Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de
balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea
să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului
clădirii.

Acoperirea clădirilor va fi plată, (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).
Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional.
Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj

specifice  zonei  –  tencuieli  lise  pentru  faţade,  placaje  din  piatră  pentru  faţade,  socluri  şi  alte  elemente
arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate,
stridente, la toate elementele construcţiei.

Firmele  comerciale  /  necomerciale  şi  vitrinele  vor  respecta  reglementările  cuprinse  în  Anexa  3  la
prezentul regulament.
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Zona e echipată edilitar complet.
Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării

deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% în cazul
POT max = 40% şi  minimum 20% în  cazul  POT maxim 50% din suprafaţa totală şi  vor  cuprinde exclusiv
vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria
spaţiilor libere.

Prin excepţie, pe parcelele ce includ clădiri pentru  garaje / parcaje colective cu acces public, spaţiile
verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din suprafaţa totală.

Pe fâşia de teren cuprinsă  între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de
faţadă), minim 30% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

Se  recomandă  ca,  în  interiorul  cvartalelor,  mai  ales  în  cazul  în  care  locuirea  e  prezentă,  spaţiul
neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul neconstruit să fie folosit în comun,
mai ales în scop rezidenţial).

 14. ÎMPREJMUIRI

Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o

parte transparentă,  realizată  din grilaj  metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele
direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi
dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau
opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele comune:
POT maxim = 40%
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St (suprafaţa terenului)

Pentru parcelele de colţ sau pentru cele situate în poziţii particulare (dominante):
POT maxim = 50%.
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St (suprafaţa terenului)

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin dublă faţă de
necesarul stabilit la punctul 9:

POT maxim = 60%
In cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere

etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire,
iar suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.
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Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu
titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul POT va fi suprafaţa totală a
parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele comune:
CUT maxim = 2,0.

Pentru  parcelele  de  colţ,  pentru  cele  cu  deschideri  spre  spaţiul  public  pe  două  laturi  opuse  (ce
taversează cvartalul) şi adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziţii particulare (dominante):

CUT maxim = 2,4.
Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin dublă faţă de

necesarul stabilit la punctul 9:
CUT maxim = 3,0

In cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere
etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire,
iar suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu
titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul CUT va fi suprafaţa totală a
parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.
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