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MEMORIU JUSTIFICATIV - PUD 
 
1. INTRODUCERE: 
 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei: 
 
a)  Denumirea studiului:  PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) 

 SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN GRĂDINIȚĂ CU 
MODIFICĂRI INTERIOARE 

 
b)  Adresa:    str. Mureșului nr. 5, mun. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ                                 
 
c)  Beneficiar:  PAROHIA REFORMATĂ CLUJ-NAPOCA X, str. Mureșului, nr.27, mun. 

CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ 
         
d)  Proiectant    BLIPSZ S.R.L.  
 
f)  Data elaborarii  martie 2018.   
 
1.2. Obiectul proiectului: 
 
Obiectul prezentei documentaţii îl constituie studierea amenajării unei grădinițe într-un imobil de locuit 
aflat în proprietatea Parohiei Reformate. Terenul se află în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în 
cartierul Între Lacuri, pe str. Mureșului, nr.5.  
 
Prezentul proiect a fost întocmit pentru a se obţine autorizaţia de construire, reglementările din P.U.D. 
bazându-se pe condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 5503 din data 15.11.2017., cf. P.U.G. în 
vigoare UTR - Lip ”Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip periferic”. 
 
Conform extrasului de Carte Funciară, imobilul este înregistrat în CF la numărul 313311 şi se află în 
proprietatea PAROHIEI REFORMATE CLUJ-NAPOCA X. 
Terenul, are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile maxime de cca. 52 x 19 m, suprafaţa totală fiind de 
1000mp. Terenul este plat, nu sunt diferențe de nivel semnificative.  
Accesul pietonal și auto se face dinspre latura sudică, dinspre strada Mureșului. 
Terenul este împrejmuit pe toate laturile. 
Clădirile din vecinătate sunt parcele de dimensiuni asemănătoare cu funcțiunea de locuire și se află în 
proprietate privată, resp. parcela din spate aparține Statului Român / fondul funciar al Primăriei Cluj-
Napoca. 
 
Parohia Reformată X din Cluj-Napoca a cumpărat acest imobil în vederea amenajării unei grădinițe 
confesionale cu program prelungit. Lucrările de adaptare pentru noua funcțiune vizează doar modificări 
interioare de compartimentare, reâmprospătare de finisaje interioare, respectiv modificări impuse de  
normele sanitare, de siguranță la incendiu specifice grădinițelor. Aspectul exterior va suferi doar 
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schimbări minore: construirea unei scări metalice de evacuare distanțata de clădire și construirea unei 
copertine deasupra intrării pt. copii/părinți pe fațada nordică. 
Structura clădirii se compune din fundații continue din beton, zidărie portantă din BCA cu sâmburi de 
beton armat, planșeu intermediar din beton armat și șarpantă din lemn.  
 
2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 
 
2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate 
 
Planul Urbanistic General (P.U.G.) în vigoare, include această zonă în  UTR - Lip ”Locuinţe cu regim redus 
de înălţime dipuse pe un parcelar de tip periferic” astfel:  
 
UTILIZĂRI PERMISE: 
- Locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme 

carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.  
- Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative. 

 
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 prezentul regulament, 
prestate în special de proprietari. 

- Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de 
proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea.  

- Funcţiuni de turism. 
- 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 
 
ACCESE ŞI CIRCULAŢII: 
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. 
 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR: 
Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. 
 Necesarul de parcaje: 
Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private – parcaje pentru personal:  
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minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două 
 
CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR: 
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 împrejmuire. 
 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. 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR 
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 6 m în cazul în care pe parcelele 

învecinate acesta e de de maximum 10 m, respectiv mai mare sau egală cu 10 m în cazul în care 
pe parcelele învecinate acesta depăşeşte 10 m  

c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă 
d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 300 mp 

e) să aibă formă regulată 
 
AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT:  

a) În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament sau construcţia în 
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, respectiv se vor amplasa în 
aliniament, ca şi clădirile alăturate.  

b) În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m faţă de 
aliniament.  

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

unui autoturism. 
 
AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: 
Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 10 m:  

a) pe baza unei convenţii de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini, clădirile se 
vor alipi, de regulă, la ambele limite laterale ale parcelei, pe o adâncime de maximum 25 m, 
măsurată de la aliniament (se va închide frontul). In cazul în care o asemenea convenţie nu poate 
fi încheiată, clădirile se vor retrage de la limita / limitele laterale de proprietate conform 
reglementării de la punctul următor. In cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri 
existente se va aplica aceeaşi regulă, porţiunea de construcţie ce depăşeşte adâncimea 
reglementată putând fi menţinută ca atare, fără a i se modifica regimul de înălţime. In cazul 
mansardării unor clădiri existente intervenţia se va realiza în mod obligatoriu în geometria 
acoperişului actual.  

 
Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:  
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a) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi 
lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele 
construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în 
scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenţii de construire pe limita de 
proprietate încheiate între vecini. 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, cu condiţia ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre 
limita în cauză. In acest caz înălţimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornişa superioară 
sau la atic în punctul cel mai înalt 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 cu 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 2,80 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. 

 
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. 
 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CONSTRUCŢIILOR 
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. 
 
ASPECT EXTERIOR (FORME, MATERIALE, CULORI, ETC.) 
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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 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 60°, 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. 
 
SPAŢII LIBERE ȘI SPAȚII 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. 
 
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. 
 
POSIBILITĂŢI MAXIMALE DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI: 
 
PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT): 
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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. 
 
COEFICIENTUL 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). 
 
2.2. Dimensionarea zonei studiate cu justificarea detalierii acesteia: 
Zona studiată se limitează la parcela de 1000mp pe care se propune intervenţia amenajării unei 
grădinițe cu program prelungit prin schimbarea de funcțiune a casei de locuit existente. În certificatul de 
urbanism nr. 5503 / 15.11.2017 se solicită întocmirea unui PUD pentru organizarea ocupării parcelei. 
Prin PUD se va evidenția modalitatea de conformare la prevederile PUG privind utilizarea funcțională, 
amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de 
ocupare și utilizare a terenurilor.  
 
2.3. Încadrarea în localitate: 
Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Cluj Napoca, cartierul Între Lacuri, str. Mureșului 
nr.5, reglementat prin P.U.G. în UTR - Lip ”Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de 
tip periferic”. Conform extrasului de Carte Funciară, imobilul este înregistrat în CF la numărul 313311 şi 
se află în proprietatea PAROHIEI REFORMATE CLUJ-NAPOCA X. 
Terenul, are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile maxime de cca. 52 x 19 m, suprafaţa totală fiind de 
1000mp. Terenul este plat, nu sunt diferențe de nivel semnificative.  
Accesul pietonal și auto se face dinspre latura sudică, dinspre strada Mureșului. 
Terenul este împrejmuit pe toate laturile. 
Clădirile din vecinătate sunt parcele de dimensiuni asemănătoare cu funcțiunea de locuire și se află în 
proprietate privată, resp. parcela din spate aparține Statului Român / fondul funciar al Primăriei Cluj-
Napoca . 
 
3. SITUAŢIA EXISTENTA: 
 
3.1. Analiza fondului construit existent: 
Folosința existentă este de curți construcții având destinația de casă de locuit cu anexă garaj. Suprafața 
terenului este de 1000mp (conf CF).  
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Imobilul de locuit existent este amplasată în centrul parcelei, cu o retragere de 8 m faţă de aliniamentul 
stradal (str. Mureșului) şi 3,00, respectiv 3,70m faţă de loturile vecine și 25,30m față de limita 
posterioară. 
Anexa garaj este dispusă în fundul lotului cu o retragere de 4m de la limita posterioară și 1,20m față de 
parcela de la nr.3. 
 
3.2. Circulaţia auto şi pietonală, accese , parcaje: 
Parcela are două accese, separat carosabil şi pietonal, câte o poartă pe zona sudică direct din strada 
Mureșului. În interiorul parcelei sunt două locuri de parcare în garaj.  
 
3.3. Echipare edilitară 
Casa este racordată la toate reţelele locale existente: apă potabilă, canalizare, electricitate, gaze 
naturale, cablu-tv, internet. 
 
3.4. Regim juridic şi bilanţ teritorial existent 
Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara perimetrului de protecție a valorilor 
istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil în proprietatea privată a Parohiei Reformate Cluj Napoca X, 
CIF:4547176 
 
Procentul de ocupare a terenului: P.O.T.existent = 22,56%,  
Coeficientul de utilizare al terenului: C.U.T. existent = 0,45 
S teren = 1000 mp (conf. CF) 
S zonă construcţii pt locuire  = 225,67 mp 
S zonă verde = 466 mp 
 
 
4. PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI 
 
4.1. Elemente de temă 
Se doreşte deschiderea unei grădinițe cu program prelungit pe amplasamentul studiat. Schimbarea de 
destinație al imobilului presupune și niște modificări interioare și măsuri de conformare la normele 
specifice construcțiilor de acest tip. 
 
4.2. Descrierea soluţiei 
Lucrările de adaptare pentru noua funcțiune vizează doar modificări interioare de compartimentare, 
reimprospătare de finisaje interioare, respectiv modificări impuse de  normele sanitare, de siguranță la 
incendiu specifice grădinițelor. Aspectul exterior va suferi doar schimbări minore: construirea unei scări 
metalice de evacuare distanțat de clădire și construirea unei copertine deasupra intrării pt. copii/părinți 
pe fațada nordică. 
Structura clădirii se compune din fundații continue din beton, zidărie portantă din BCA cu sâmburi de 
beton armat, planșeu intermediar din beton armat și șarpantă din lemn.  
 
Propunem: 
Procentul de ocupare a terenului: P.O.T. = 24,4% (POTmax=25%)  
Coeficientul de utilizare al terenului: C.U.T. = 0,46 (CUTmax=0,5) 
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Soluţia propusă prin P.U.D. introduce reglementari de detaliu pentru zona studiată, referitoare la 
organizarea ocupării parcelei, raportul între spaţiul construit, cel amenajat, în conformitate cu 
prevederile P.U.G.. 
Pe lângă rezolvările de ordin funcţional, soluţia vine să integreze, să armonizeze şi să introducă un 
regulament general de amplasare, construire, având ca scop ordonarea si echilibrarea ambientului.  
 
4.3. Organizarea circulaţiei 
Se păstrează accesele auto şi pietonale direct din stradă, pe latura sudică, respectiv cele 2 locuri de 
parcare din curte în anexa garaj. Se vor amenaja 4 locuri de parcare pentru biciclete în interiorul parcelei 
în apropierea intrării pietonale. Se vor amenaja, marca, 4 locuri de parcare pentru vizitatori / părinții 
copiilor pe o parcelă separată la o distanță de 171m, pe aceeași stradă la nr.25. Accesul pietonal în 
clădire se face cf. planului de situaţie propus, separat pt. personal și copii/părinți din incinta grădiniței. 
Scara de evacuare pt. spațiile de la etaj debușează în spațiul verde dintre grădiniță și calcanul casei 
vecine de la nr.7. 
 
4.4. Regimul juridic, circulaţia terenurilor 
Se menține regimul juridic existent . Nu vor avea loc operațiuni de circulație a terenurilor . 
 
4.5. Regimul de aliniere 
Se păstrează alinierile  existente: o retragere de 8 m faţă de aliniamentul stradal (str. Mureșului) şi 3,00, 
respectiv 3,70m faţă de loturile vecine și 25,30m față de limita posterioară. 
Anexa garaj este dispusă în fundul lotului cu o retragere de 4m de la limita posterioară și 1,20m față de 
parcela de la nr.3. 
Scara nouă de evacuare, metalică se va distanța de fațada clădirii din motive de securitate și coboară la 
cota terenului de-a lungul calcanului clădirii vecine la o distanță de 30cm de acesta. 
  
4.6. Regim de înălţime 
În această subzonă este permisă construirea clădirilor izolate, cu regim de înălţime maxim: (S)+P+1+M. 
Clădirea reglementată de prezentul PUD are regim de înălţime Subsol + Parter + Etaj. 
 
4.7. Modul de utilizare al terenului 
Terenul va fi utilizat în conformitate cu P.U.D., având destinaţia de Instituţie de educaţie / învăţământ - 
grădiniţă. 
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.):  
P.O.T. maxim: 25% 
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.):  
C.U.T. maxim: 0,5  
Propunerea se încadrează în aceste limite. 
Amenajările în cadrul terenului vor păstra pe cât posibil suprafaţa înierbată, respectiv plantaţiile de flori 
din grădina de  fațadă, se păstrează și se completează pavajele din pavele prefabricate de beton. Se 
propune amenajarea unui loc de joacă pentru copii echipat cu cățărător, leagăne, tobogan, groapă de 
nisip. 
 
4.7. Propuneri de echipare edilitară (soluţii locale sau racorduri la reţelele existente) 
Obiectivul este racordat la reţelele de utilităţi publice existente în zonă: apă potabilă, canalizare, 
electricitate, gaze naturale, cablu-tv, internet.Se estimează că actualele rețele și branșamente satisfac 
necesarul funcțiunii propuse . 
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Condiţiile de salubritate vor fi asigurate prin colectarea deşeurilor în tomberoane din plastic, pe 
platformă betonată în apropierea accesului auto. 
 
4.8. Măsuri de protecţie a mediului, protecţie sanitară, prevenire şi stingere incendii  
 
4.8.1. Emisii de poluanti în ape şi protectia calităţii apelor: 
Conform Normativului privind condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale 
localitatilor NTPA-002/1997 valorile limita admisibile pentru materiile principale impurificatoare sunt:  - 
suspensii = 300mg/l  
 - CBO5     = 300mg/l 
iar temperatura apelor uzate evacuate nu va depăşi 70 grade C.  
Funcţiunea propusă nu implică măsuri speciale de protecţia mediului.  
 
4.8.2. Emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului: 
Nu se degajează poluanţi de nici un fel în acest imobil. 
Funcţiunea propusă nu poluează aerul.   
Poluarea aerului nu va depăşi limitele prevăzute în următoarele acte de reglementare a calităţii aerului: 
Ordin 462/1993 M.A.P.P.M.; STAS 10813/1976; STAS 10331/1989; STAS 12754/1987. 
 
4.8.3. Sursele şi protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor: 
Funcţiunea propusă nu produce zgomote deranjante.  
  
4.8.4. Gospodărirea deşeurilor: 
Din activitatea desfăşurată, rezultă deşeuri menajere constituite din resturi organice, hârtie, carton, 
material plastic, estimate la cca. 3 t/an. Deşeurile menajere se colectează selectiv în containere P.V.C., 
fiind ridicate de firma locală de salubritate, pe baza de contract. 
 
4.8.5. Impactul asupra vegetaţiei si faunei terestre:  
Obiectivul propus nu produce impact major asupra mediului.  
 
4.8.6. Impactul produs asupra solului si subsolului: 
Prin lucrările prevăzute nu se modifică structura superioară a solului. 
 
4.8.7. Impactul produs asupra aşezărilor umane şi altor obiective: 
Funcţiunea este în concordanţă cu destinaţia şi specificul zonei. Imobilul existent amenajat pentru 
funcțiunea propusă  se va integra în ansamblul de case existent atât volumetric cât și în privința 
materialelor folosite.  
 
4.8.8. Masuri P.S.I.: 
Amplasamentul constituie risc mic de incendiu faţă de vecinătăţi. Se constituie un compartiment de foc 
separat. 
Proiectarea va respecta normativele specifice de prevenire a incendiilor, în mod special Normativul P 
118-99 . 
Categoria de importanta a clădirii propuse este “C”, clasa de importanţă lll. Grad III de rezistență la 
foc. 
Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile: 

- străzi asfaltate/betonate şi de gabarite suficiente (căi de circulaţie urbană); 
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- autospecialele de intervenţie în caz de incendiu  pot interveni pe trei laturi ale 
construcției (str Mureșului și curte); 

- nu se impun marcaje speciale; 
- nu se impun amenajări speciale pentru accesul forţelor de intervenţie; 

 
5. CONCLUZII 
Se constată că imobilul și parcela pe care acesta este amplasat corespund funcțiunii propuse și se 
încadrează în prevederile PUG , respectând alinieri, distanțele normate, regimul maxim de înălțime 
indicatorii de ocupare a terenului, accese, condiții de parcare auto, imagine arhitecturală, etc. 
Funcțiunea propusă este complementară celei de locuire, fiind deci compatibilă cu aceasta. Programul 
de funcționare al grădiniței se suprapune cu programul obișnuit de lucru al majorității cetățenilor 
asigurându-se astfel condițiile de liniște după amiaza, noaptea și la sfârșitul de săptămână. Prezența 
grădinițelor în cartierele de locuit este absolut necesară  degrevând orașul de un însemnat  trafic auto. 
 
Întocmit,  
        arh. BENEDEK István 
 
Verificat,       arh.  TRENEA Anca 
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BILANŢ TERITORIAL 
 
 
 
a)  Denumirea studiului:  PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) 

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN GRĂDINIȚĂ CU 
MODIFICĂRI INTERIOARE 

 
b)  Adresa:    str. Mureșului nr. 5, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj                                 
 
c)  Beneficiar:   PAROHIA REFORMATĂ CLUJ-NAPOCA X,  
     str. Mureșului, nr.27, Cluj-Napoca, jud. Cluj    
     
d)  Proiectant    BLIPSZ S.R.L.  
 
f)  Data elaborarii  martie 2018 
  

Nr. 
crt. 

 
ZONA FUNCŢIONALĂ 

EXISTENT PROPUS 

Suprafaţa Suprafaţa 

 mp  %  mp % 

1 LOCUINȚE INDIVIDUALE 225,67 22,5 0 0 

2 INSTITUȚII DE EDUCAȚIE / 
ÎNVĂȚĂMÂNT - GRĂDINIȚĂ 

0 0 244,0 24,4 

3 SPAŢII VERZI 466 46,6 456,95 45,7 

4 CIRC. CAROSABILE, PARCARE 153 15,3 153 15,3 

5 CIRCULAŢII PIETONALE 155,33 15,5 146,05 14,6 

 TOTAL TEREN STUDIAT 1000  100 1000 100 

 
 
Întocmit,  
        arh. BENEDEK István 
 
Verificat,       arh. TRENEA Anca 
 


