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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

 

 

 

 

 1. INTRODUCERE 

 

1.1. Date de recunoastere a documentatiei : 
 

 

Denumire obiectiv  : ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE 

 

Adresa obiectiv: STR. VALEA CHINTAULUI, FN,  

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ   

 

Parcelele generatoare de studiu au nr. cad:  

325184, 325185, 275039, 275038, 275042,   

275050, 314638, 314637, 322512, 322513, 275053, 268620                              

 

Beneficiar:   MICLEA ADRIANA – reprezentant legal proprietari de terenuri 

 

1.2.     Obiectul PUZ 

 

• Solicitari ale temei program 

   Se propune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru urbanizarea unei zone 

de locuinte prin stabilirea reglementarilor cu privire la circulatii, parcelari, zonificare, 

regimul de construire, indici urbanistici si modul de amplasare al constructiilor, conform 

Legii 350/2001, a HG 525/1996 si corelat cu Planul Urbanistic General al municipiului 

Cluj Napoca. 
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 Prioritatea lucrarii consta in dezvoltarea riguroasa si fireasca a unei zone de 

locuinte cu dotari-servicii aferente, ce vor contribui la buna-dezvoltare urbanistica a 

municipiului pe termen lung. 

  

Etapele procedurii implică: 

 

(1) obţinerea Avizului de Oportunitate  

(2) obţinerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, prin care se vor 

specifica detaliat programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte 

condiţionări specifice teritoriului în cauză; 

(3) elaborarea de 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; 

 

1.3.     Surse documentare 

 

Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele 

masuri pentru realizarea locuintelor 

●  Legea nr.137/privind protectia mediului, 

● Legea nr.43/1998 privind regimul juridic al terenurilor, 

●  Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, 

●  Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 

●  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 

●  Legea nr.114/1996-legea locuintei 

●   Legea privind cadastrul imobiliar si publicitatii imobiliare (nr.7/1996); 

●   Legea privind calitatea in constructii (nr.10/1995) 

●  Codul civil; 
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●  Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si 

a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; 

●  GHID privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism-

indicativ :GM-007-2000, reglementare tehnica asprobata cu Ordinul M.L.P.A.T. 

nr.21/N/10.04.2000. 

 

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. 

Avand in vedere obiectul lucrarii, la elaborarea documentatiei s-a avut in vedere „Ghidul 

privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului urbanistic zonal”, 

reglementare tehnica cu indicativ: GM– 010 – 2000, aprobat cu Ordinul MLPAT 

nr.176/N/16 Aug. 2000 

La intocmirea prezentei documentii au fost consultate urmatoarele: 

• Extrasele de Carte Funciara privind proprietatile si suprafetele terenurilor 

studiate. 

• Planul Urbanistic General 

• PUZ aprobat prin HCL 370 din 2001 

 

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. 

• Documentatie topografica vizata de cadastru  

• Studiu geotehnic si expertiza geotehnica 

• Avize si Acorduri utilitati 

• Studiu de circulatii 

    

 

 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 

2.1. Evolutia zonei : 
 

Zona studiata a fost reglementata anterior prin HCL nr. 370 / 25.10.2001 pentru 

aprobare PUZ VALEA CHINTAULUI, documentatie care si-a produs efectele in teren, in 

sensul ca s-au reglementat circulatiile majore, functiunile, regimul general de inaltime si 

de aliniere a constructiilor, precum si indicii urbanistici, reglementari solicitate la 

momentul respectiv si in baza carora s-au emis autorizatii de construire locuinte.  
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Ulterior in anul 2014 s-a aprobat ACTUALIZAREA PUG CLUJ NAPOCA prin 

care s-a reglementat profilul strazii Valea Chintaului la 25 metri, profil tip II G si conform 

incadrarii in UTR-ul actual (ULiu) zona studiata necesita o reurbanizare.  

La data de 31.03.2016 s-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 319 prin care s-a 

aprobat realizarea unei zone cu functiune rezidentiala de densitate mica, cu o structura 

urbana coerenta, in conformitate cu conditionarile primare din RLU aferent UTR: ULiu. 

De asemenea s-a prevazut o servitute de utilitate publuca pentru largirea strazii Valea 

Chintaului. 

 In prezent s-a obtinut Certificatul de Urbanism cu nr. 569/ 15.02.2018 cu scopul 

de Elaborare PUZ conform Legii 350/2001 actualizata, si Avizul de Oportunitate in 

conformitate cu prevederile din PUG, pentru reglementarea regimului juridic, tehnic si 

economic al zonei studiate, inclusiv a circulatiilor propuse spre largire, avand ca scop 

final reurbanizarea unei zone de locuinte. 

 

2.2. Incadrarea in localitate: 

 

Zona studiata este situata la limita nordica a intravilanului mun. Cluj-Napoca, in 

afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice.  

Prin prezenta documentatie s-a studiat suprafata intregii Unitati Teritoriale de 

Referinta – Uliu in suprafata de 80.839 mp. 

Suprafata totala a parcelelor generatoare de studiu este de 13032 mp, iar 

propunere de reglementare in etapa nr. 1 se face pe o suprafata de 15.074 mp. 

  

Parcelele generatoare de studiu sunt in proprietatea privata a unor persoane 

fizice, conform extraselor de Carte Funciara anexate la dosar : 

CF. nr. : 275053 - in suprafata de 1348 mp, Rarau Silvia 

CF. nr. : 322513 - in suprafata de 674 mp, Miclea Dan si sotia Adriana 

CF. nr. : 322512 - in suprafata de 674 mp, Czeger Ioan si sotia Elisabeta 

CF. nr. : 314637 - in suprafata de   900 mp, Onita Horatiu si sotia Anca 

CF. nr. : 314638 - in suprafata de   448 mp, Giocoveanu Damian si sotia Ancuta 

CF. nr. : 275050 - in suprafata de 1348 mp, Corujan Vasile 

CF. nr. : 275042 - in suprafata de   901 mp, Drum 

CF. nr. : 325185 - in suprafata de 1000 mp, Suciu Rodica 
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CF. nr. : 325184 - in suprafata de 1500 mp, Rarau Silvia 

CF. nr. : 275038 - in suprafata de 1250 mp, Corujan Silviu 

CF. nr. : 275038 - in suprafata de 1250 mp, Corujan Vasile 

CF. nr. : 268620 - in suprafata de 2500 mp, Petruse Vasile Lucian 

 

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică 

(predominant locuinţe unifamiliale), de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al unor 

operaţiuni de urbanizare şi de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip 

urban modern, retrase din aliniament.  

 Destinatia zonei: urbanizare pentru realizare locuinte dispuse pe un parcelar de 

tip urban. Caracterul zonei este de functiune rezidentiala de densitate mica cu parcelar 

omogen si regulat, rezultat al unor operatiuni de urbanizare. 

Conform PUG, zona studiata se incadreaza in UTR = ULiu. 

 

2.1. Elementele cadrului natural 

 

 In arealul studiat nu sunt zone protejate din punct de vedere al cadrului natural. 

 Organizarea urbanistica propusa este conditionata de elementele cadrului 

natural si conform analizelor efectuate se caracterizeaza prin urmatoarele: 

• Zona studiata este pozitionata pe versantul sud-vestic al Dealului Lomb (Zona 

Valea Fanatelor) pe un teren in panta generala de cca. 9o pe directia Vest-Est. 

Conform studiilor realizate anterior, zona a fost marcata cu risc mare/foarte mare 

de alunecari de teren si in acest sens s-a intocmit o expertiza geotehnica in baza 

unui studiu geotehnic. 

Studiile de specialitate mentionate mai sus au fost realizate si anexate prezentei 

documentatii. 

 

Sumar al studiului geotehnic:  

Geomorfologic : - zona apartine colinelor piemontane care realizeaza trecerea intre 

muntii Gilaului si unitatea colinara mai joasa a Campiei Transilvania. 

Versantul coboara pe directia vest-est spre albia paraului Chinteni intr-o panta variabila 

cu o inclinare generala  de cca. 9o. 
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Apa subterana : a fost interceptata in forajele executate la cote cuprinse intre -2.00 si 

3.50m, avand carater ascenssional, nivelul piezometric stabilindu-se la -1.00m. In 

perioadele de precipitatii abundente este posibila aparitia apelor de infiltratie la nivel 

superior, acest lucru impune hidroizolarea structurii. Clasa de expunere XC2 (CP012/1 

– 2007). 

Apa subterana nu prezinta o agresivitate chimica. 

Clima: de tip continental moderat, specifica regiunilor de deal, este influentata de 

vecinatatea Muntilor Apuseni. Toamna se resimt si influente atlantice de la vest. 

 Temperatura medie anuala din aer este de 8.20 C.  Temperatura medie in 

Ianuarie este de -30 C, iar cea a lunii Iulie +190 C. 

 Nivelul mediu al precipitatiilor depaseste valoarea de 500mmcoloane de apa. 

Stabilitatea generala a versantului: 

 Conform expertizei geotehnice, amplasamentul se prezinta relativ stabil, fara sa 

fie observate alunecari de teren active sau activizate. Potentialul de producere a 

alunecarilor de teren este “MEDIU” si cu instabilitate la alunecare MEDIE-MARE. 

Versantul se prezinta STABIL, cu conditia de realizare a drenurilor de adancime pentru 

fiecare constructie in parte. 

 

2.2. Circulatia. 

 

Accesul principal in cadrul zonei studiate se face direct din strada Valea 

Chintaului. 

Din studiile efectuate la fata locului se remarca aspectele critice privind 

circulatiile auto si pietonale, drumuri neamenjate, subdimensionate si trotuare 

inexistente, fapt care ingreuneaza si incomodeaza fluenta circulatiilor. 

Disfunctionalitati:  

–  neconcordanta in PUG-ul actual privind profilul strazii Valea Chintaului care este 

prevazut la 18 metri in forma scrisa si 25 de metri in forma desenata / masurata, 

largirea acestuia fiind prevazuta in PUG prin asigurarea servitutii de utilitate publica. 

–  profile stradale necorespunzatoare, capacitate redusa a transportului in comun, 

intersectii nesemnalizate, strazi secundare fara imbracaminte asfaltica, zone de conflict 
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in trafic, lipsa pistelor pentru biciclete si lipsa trotuarelor pentru circulatiile pietonale. 

Iluminat stradal la nivel redus si lipsa marcaje rutiere. 

–  analizand documentatia PUZ aprobata prin HCL 370 / 2001 se constata faptul ca 

nu s-a finalizat procedura de urbanizare. Strazile prevazute nu sunt materializate 

conform profilelor avizate si aprobate, nu s-a realizat procedura de dezmembrare a 

terenurilor aferente acestora si inscrierea in cartea funciara cu destinatia "drum". 

–  lucrarile de utilitate publica si echiparea edilitara sunt realizate incomplet si 

necorspunzator (trasee aeriene). 

 Prin acest Plan Urbanistic Zonal se urmareste asigurarea profilelor 

corespunzatoare pentru circulatiile auto si pietonale, stabilirea cailor de acces, 

regularizarea si modernizarea traseelor existente. 

 

2.3. Ocuparea terenurilor   

 

Zona studiata a beneficiat de reparcelari, conform studiilor topografice efectuate 

in zona, dar in continuare se prezinta ca un teren arabil neintretinut. 

Din punct de vedere al relationarii cu zonele invecinate se propune extinderea si 

urbanizarea zonei de locuinte in corelare cu prevederile din PUG si asigurarea dotarilor 

necesare de spatii verzi si subzone de institutii si servicii. 

 Principalele disfunctionalitati sunt urmatoarele : 

–  fond construit lipsit de valoare arhitecturala si parcelar neregulat 

–  lucrarile de utilitate publica si echiparea edilitara sunt realizate incomplet 

si necorspunzator (trasee aeriene). 

 

2.4. Echipare edilitara. 

 In cadrul zonei studiate exista infrastructura de retele edilitare precum gaz, apa, 

electrica, telecomunicatii si prin urmare se propune racordarea si bransarea noilor 

constructii prin proiectarea si redimensionarea retelelor existente. 

 

2.5. Probleme de mediu. 

 Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) – MLPAT (nr. 

16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor 

analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a 
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teritoriului si planurilor de urbanism. In cazul de fata nu exista elemente care sa 

necesite protectie. 

 

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului 

 Urbanizarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia 

respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate 

menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial 

stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.  Acest proiect propune realizarea unei 

zone de locuinte conform cu cerinţele de dezvoltare si normele de protectie a mediului.  

 Dezvoltarea aşezărilor umane obligă  la o reconsiderare a mediului natural sub 

aspecte ecologice şi estetice, accentuand caracterul de globalitate a problematicii 

mediului.  

 

Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: 

Apa  - Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul 

încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform 

prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 

188/2002. 

Apa potabilă  : Se va racorda la reteaua de apa a Municipiului Cluj Napoca. 

 Apa uzată : Se va racorda la reteaua de canalizare a Municipiului Cluj Napoca, sau 

dupa caz in sistem privat izolat prin folosirea bazinelor septice vidanjabile. 

Aerul - Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot 

constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de  traficul rutier. 

Surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, 

SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente şi au 

loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului precum si 

in vecinatatea acestuia.  

• Solul - Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului.   

 

2.6. Optiuni ale populatiei. 

Extinderea si urbanizarea zonelor de locuinte cu dotari aferente. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare si prevederi PUG 

Studiile de fundamentare reprezinta analiza problematicii teritoriului aferent 

zonei, pe domenii si lucrari de specialitate. Rezultatele si concluziile acestor studii sunt 

inter-relationate cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei. 

Studiile si concluziile sunt valabile la data intocmirii Planului Urbanistic Zonal si 

sunt de marimea, complexitatea si specificul zonei studiate, dupa cum urmeaza : 

 

Studiile de fundamentare analitice : 

• Documentatie topografica vizata de OCPI 

• Expertiza si studiu geotehnic 

• Analiza fondului construit si relatia cu localitatea 

• Caracterul tesutului urban, parcelare si organizarea circulatiilor 

• Studiu de circulatii 

• PUZ aprobat anterior prin HCL 370 / 2001 

 

Pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a zonei se propune o functiune 

predominant de locuire, cu potential de dezvoltare pe subzone verzi de agrement si 

servicii economice si institutii. 

 

3.2. Valorificarea cadrului natural 

 In vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a zonei studiate, se propun noi 

spatii verzi amenajate si plantate, care sa aiba rolul de perdele verzi de protectie si de 

ambientare, de tip urban. Aceste zone propuse vor face parte dintr-o retea de spatii 

private si publice – toate interventiile efectuandu-se conform normelor europene de 

mediu.   

Spatiile verzi sunt atat in cadrul parcelelor cu regim privat, care, in urma 

propunerii vor fi conditionate spre amenajare cu plantatii, pastrandu-se functiunea si 

vocatia lor, dar si structurate in subzone verzi de agrement la nivel de UTR. 
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3.3. Modernizarea circulatiei 

In conformitate cu tema de proiectare, se propune pastrarea accesului principal 

in zona studiata, strada Valea Chintaului si preluarea drumului existent prin largirea, 

regularizarea si modernizarea acestuia. 

Executarea strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face respectându-se 

prevederile tehnice de executie din normative si standarde, iar racordarea circulatiilor 

din incinta la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport si 

distributie necesare functiunii. 

Fiecare parcela, conform plansei de reglementari urbanistice, este accesibila 

printr-un drum public/privat având caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele 

de securitate, apararea contra incendiilor si protectiei civile. Vor fi respectate caile de 

interventie pentru masinile de pompieri prevazute in NORMATIVUL P118/1998. 

 Zonarea functionala a teritoriului studiat, asigura corelarea diferitelor categorii de 

accese carosabile, accese pietonale si parcaje, corespunzatoare functiilor si 

caracterului urbanistic al zonei. 

Accesul pe fiecare amplasament in parte se va realiza prin intermediul unui 

acces carosabil si pietonal, accesul auto fiind prevazut de min. 3 metri latime iar 

stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelelor, deci in afara 

circulatiilor publice. 

Pentru asigurarea accesului in zona studiata sunt necesare lucrari de reabilitare, 

extindere si modernizare a drumurilor existente,  amenajarea intersectiilor, a benzilor de 

sens unic si dublu, asigurarea semnalizarii corespunzatoare si aplicarea regulilor de 

circulatie in zona pentru o buna desfasurarea a traficului rutier si pietonal. 

 

3.4. Zonificarea functionala–reglementari, bilant teritorial. Indici 

urbanistici. 

 

Zonificarea functionala propusa este in corelare cu studiile aprobate in zona si cu 

Planul Urbanistic General. 

UTR EXISTENT : ULiu - Zona de Urbanizare. Locuinte cu regim redus de inaltime, 

dispuse pe un parcelar de tip urban. 

 POT maxim admis = 35%   CUT maxim admis = 0.9 
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 Stabilirea unitatii teritoariale si a subzonelor se realizeaza in corelare cu Planul 

Urbanistic General in vigoare. Toate parcele propuse au forma regulata si beneficiaza 

de acces direct si locuri de parcare in interiorul incintei. 
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UTR PROPUS: Liu1 – Zona de locuinte cu regim redus de inaltime, parcelar regulat, 

rezultat al unor operaţiuni de urbanizare şi regim de construire izolat sau cuplat, cu 

clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament. 

 

CONFORM RLU AFERENT PUZ: 

POT max. admis = 35 % 

CUT max. admis = 0.9 

Regim de inaltime max. admis = 3 niveluri supraterane. 

Inaltimea max. admisa = 8 m. la cornisa, 12 m. la coama 

Suprafata spatii verzi = minim 40 %   

  

Subzona S_Et1  - Subzona de activitati economice cu caracter tertiar situata in 

zona cu caracter rezidential. 

 

CONFORM RLU AFERENT PUZ: 

POT max. admis = 50 % 

CUT max. admis = 2.0 

Regim de inaltime max. admis = 5 niveluri supraterane. 

Inaltimea max. admisa = 18 metri la cornisa 

Suprafata spatii verzi = minim 20 %  
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3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare 

Pentru realizarea obiectivelor se propune extinderea retelelor edilitare din zona, dupa 

cum urmeaza: 

Alimentarea cu apa 

Sursa de baza pentru alimentarea cu apa potabila a municipiului Cluj-Napoca o 

constitue reteaua publica existenta ce se va prelungi in incinta. Se va asigura necesarul 

pentru nevoi tehnologice de locuire, igienizare si pentru interventie in caz de incendiu. 

Racordarea la reteaua edilitara se va face pe baza avizului de specialitate emis de 

proprietarul retelei. 

Canalizarea menajera 

Apele uzate menajere vor fi colectate si deversate in reteaua publica de canalizare 

menajera. Apele pluviale colectate din parcari, platforme, vor fi procesate in sistemele 

de pre-epurare – separatoare de uleiuri si hidrocarburi, dupa care vor fi deversate in 

reteaua edilitara de canalizare, prin evacuare in reteaua publica de canalizare pluviala, 

care se gaseste in zona. 

Canalizarea pluviala se va asigura cu santuri si rigole. 

Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin redimensionarea, verificarea si 

extinderea retelelor existente in zona. Racordarea se va face pe baza avizului de 

specialitate emis de proprietarul retelei. 

Alimentarea cu gaze naturale 

Alimentarea cu gaze naturale se va face din reteaua existenta prin racord/ bransament 

la reteaua edilitara apartinand E-On Gaz, existenta in incinta, va fi astfel dimensionata 

incat sa asigure necesarul pentru buna functionare a obiectivului. Racordarea se va 

face pe baza avizului de specialitate emis de proprietarul retelei. 

Alimentarea cu caldura se va asigura prin centrale proprii, combustibilul folosit fiind 

gazul metan/lemn. 

Telefonie - Pentru ca in zona nu sunt retele telefonice se propune extinderea retelor 

telefonice fixe sau folosirea retelelor mobile 

 Retelele de alimentare si racordurile la retelele electrice, de apa, de canalizare, 

de gaze naturale, energie termica si cablu TV vor fi amplasate subteran. 
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3.6. Protectia mediului 

Prin specificul investitiei propuse, functiuni specifice de locuire si dotari/servicii, 

nu se produc poluanti pentru ape si mediul ambiant, decat in limitele admise de normele 

in vigoare. 

Autorizarea si executarea constructiilor va avea în vedere pastrarea calitatii 

mediului natural (al vegetatiei mature si sanatoase) si al echilibrului ecologic, precum si 

refacerea cadrului natural, pentru asigurarea securitaţii si sanataţii oamenilor, pentru 

asigurarea respectarii cerinţelor de protecţie a mediului. 

 

Gospodarirea deseurilor: 

Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor folosi platforme special 

amenajate, care vor fi dotate cu pubele ecologice, intretinute si igienizate periodic, de 

unde periodic se vor evacua in baza unui contract de salubritate incheiat cu o firma de 

specialitate de profil. 

 Prin specificul functiuniilor propuse in zona studiata nu se vor produce cantitati 

importante de deseuri. Deseurile ce se pot produce sunt deseuri de tip menajer sau 

specifice activitatilor de locuire ce se vor desfasura in zona studiata, de natura solida 

sau lichida. 

 Deseurile menajere de natura solida se vor depozita in pubele etanse ce se vor 

ridica de catre societatile de salubrizare in baza unui contract incheiat intre parti. 

Acestea nu pun in pericol mediul ambiant datorita faptului ca vor trebui sa respecte 

toata legislatia si normele de protectie a mediului aflate in vigoare. 

Deseurile de natura lichida (provenite de la grupurile sanitare) vor fi evacuate 

prin intermediul canalizarii menajere care va fi racordata la reteaua municipalitatii. 

 

Impactul asupra vegetatiei si faunei : 

Activitatile generate de functiunile propuse nu vor avea impact negativ asupra 

florei si faunei terestre. Prin realizarea de constructii cu functiuni de locuire si functiuni 

de dotari/servicii aferente, nu se vor produce factori poluanti pentru vietati si vegetatie. 

Investitia propusa va fi in conformitate cu normativele si legislatia in vigoare. 
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 3.8  Obiective de utilitate publica 

Obiectivele de utilitate publica necesare bunei functionari sunt: 

• stabilirea reglementarilor specifice pentru zona studiata in corelare RLU aferent PUG 

Cluj Napoca precum si a studiilor aprobate anterior privind zonificarea si 

reglementarea zonei de locuinte, a subzonelor S_Va - Subzona verde si S_Et/ S_Is - 

Subzona cu functiuni tertiare de servicii si institutii. 

• propuneri pentru reparcelare, stabilirea cailor de acces, regularizarea si 

modernizarea traseelor existente de infrastructura, retele edilitare, asigurarea 

platformelor gospodaresti 

• stabilirea regulilor de ocupare si utilizare a terenurilor, retrageri minime obligatorii, 

propuneri privind protectia mediului si prevederi pentru asigurarea unei dezvoltari 

durabile. 

• asigurarea iluminatului stradal pentru o buna desfasurarea a traficului rutier si 

pietonal. 

• Se propun noi spatii plantate, care fac parte dintr-o retea de spatii private si publice, 

amenajarea cu obiecte de mobilier urban, asigurarea iluminatului corespunzator, cu 

precizarea ca toate interventiile vor fi facute conform normelor de mediu europene.   

• Asigurarea servitutilor de utilitate publica la nivel de circulatii, str. Valea Chintaului, 

profil conform PUG. 

 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 

Prezenta propunere de reglementare deschide calea dezvoltarii controlate a 

zonei, in prezent si viitor, realizarea unui cadru propice de dezvoltare urbana, de 

crestere calitativa a zonei cu caracter rezidential si a functiunilor de dotari/ servicii 

aferente. 

 Categoriile principale de interventie propuse sunt posibile, necesare si sustin 

materializarea programului de dezvoltare al localitatii, precum si necesitatea populatie 

de a-si realiza locuinte in zona studiata. 

 Prevederile prezentei documentatii sunt necesare si benefice pentru localnicii din 

zona si nu numai, constituie o sursa de venit la bugetul local si contribuie la ridicarea 

calitatii locuirii. 
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Pentru implementarea obiectivelor preconizate sunt necesare cooperari intre 

investitori, administratia publica locala, detinatorii de utilitati si alti participanti de factura 

privata, in vederea cuprinderii lucrarilor necesare in programul lor de dezvoltare, in 

special in domeniul interesului general de utilitate publica. 

 

Consecintele realizarii obiectivului propus : 

• dezvoltarea coerenta a zonei de locuinte 

• reglementarea circulatiilor 

• dezvoltarea relatiilor functionale cu vecinatatile 

• valorificarea potentialului economic, social si utilitar pentru zona studiata 

 

Punctul de vedere al elaboratorului 

• prevederile documentatiei sunt oportune pentru zona studiata 

 

Categorii de costuri : 

• in sarcina investitorilor privati : costurile aferente pentru realizarea lucrarilor de 

construire, dotare si amenajare a zonei. 

• in sarcina autoritatilor publice locale: costuri pentru executia strazii Valea 

Chintaului conform prevederilor din PUG, profil II G – 25 metri. 

      

 

DATA:       INTOCMIT: 

SEPTEMBRIE 2018     S.C. SAA  SELART  PROIECT  SRL 

ARH.  ANCA   A.  ȘELARIU 
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Volumul II 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM   

AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

 

 Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic Zonal 

(P.U.Z.) reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind 

reglementarile din PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt 

obligatorii pe intreg teritoriu ce face obiectul P.U.Z. 

 

 1. DISPOZITII GENERALE 

 

 1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentatie cu caracter de 

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de 

realizare si funcţionare a infrastructurii, echipamentelor edilitare,  amenajarilor si 

construcţiilor din zona studiata.  

 În prezentul Regulament local de urbanism se vor detalia probleme ce privesc în 

mod direct zona studiata, constructii si funcţiuni cu problematica lor:  regim de înalţime, 

alinieri, retele tehnico-edilitare, imprejmuri,  zone de risc, etc. 

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea 

executarii constructiilor in limitele zonei stabilite pentru realizarea obiectivului. 

 

 1.2. Baza legala a elaborarii 

• Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

• H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

• Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si 

unele masuri pentru realizarea locuintelor 

• Legea nr.137/privind protectia mediului, 

• Legea nr.43/1998 privind regimul juridic al terenurilor, 

• Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, 
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• Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, 

• Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 

• Legea nr.114/1996-legea locuintei 

• Legea privind cadastrul imobiliar si publicitatii imobiliare (nr.7/1996); 

• Legea privind calitatea in constructii (nr.10/1995) 

• Codul civil; 

• Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si 

a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; 

• GHID privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism-

indicativ :GM-007-2000, reglementare tehnica asprobata cu Ordinul M.L.P.A.T. 

nr.21/N/10.04.2000. 

• Planul Urbanistic General al municipiului Cluj Napoca 

 

1.3.  Domeniul de aplicare 

 

• Regulamentul Local de Urbansim se aplica pe teritoriul marcat conform planselor 

desenate si anexate la documentatie. 

• R.L.U. prezinta principiile de dezvoltare a zonei studiate, prin detalierea zonificarilor 

funcţionale aferente, a conditiilor de amplasare pentru constructiile de tip rezidential, 

si a zonelor de dotari/servicii aferente. 

• Prevederile prezentei documentatii stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin 

raportare la întreaga zona studiata, contribuind la stabilirea condiţiilor si limitelor de 

recunoastere a dreptului de construire. 

• La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere si vor fi aplicate 

prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea 

cerinţelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. 

• Autorizaţiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului Urbanistic 

Zonal pentru care prezentul Regulament cuprinde regelementari privind regimul 

juridic, economic si tehnic. 
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 2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

 

2.1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului 

natural si construit 

• Autorizarea si executarea constructiilor va avea în vedere pastrarea calitatii 

mediului natural (al vegetatiei mature si sanatoase) si al echilibrului ecologic, 

precum si refacerea cadrului natural, pentru asigurarea securitaţii si sanataţii 

oamenilor, pentru asigurarea respectarii cerinţelor de protecţie a mediului. 

• Autorizarea si executarea constructiilor va avea în vedere posibilitatea 

existentei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul 

lucrarilor se descopera vestigii arheologice constructorul este obligat sa 

sisteze lucrarile, sa ia masuri de paza si sa anunte emitentul autorizatiei. 

Reluarea lucrarilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate. 

• Constructiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului si intrereselor 

vecinatatilor, siturilor, peisajelor naturale sau urbane, prin situare, arhitectura, 

dimensiuni si aspect exterior. 

• Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel 

calitativ ca si cele principale si în armonie cu acestea. 

• Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin 

alegerea materialelor, cât si prin calitatea executiei. 

• Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile propuse se 

supune prevederilor legii 50/1991 (republicata) precum si tuturor prevederilor 

legale conexe acestei legi, se va face evaluarea investitiilor din punct de 

vedere al mediului. 

 

2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public. 

• Toate categoriile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea în constructii. 

• Amplasarea constructiilor noi cu functiune de locuire sau dotari/servicii se va face 

cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de caile de circulatie, conform 

plansei de Reglementari Urbanistice. 



                                                                                                      
                                                                                          

 

 4 

• Autorizarea executarii tuturor constructiilor va tine seama de zonele de servitute 

si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de 

gaze, apa si canalizare, conform prevederilor legale in vigoare. 

• Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate 

folosintei propuse si în concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei în 

care se amplaseaza. Volumul si pozitia acestora nu va stanjeni circulatia auto 

sau pietonala. 

 

3. ZONIFICAREA FUNCTIONALA   - Unitati si subunitati functionale 

 

UTR PROPUS: Liu1 – Zona de locuinte cu regim redus de inaltime, parcelar regulat, 

rezultat al unor operaţiuni de urbanizare şi regim de construire izolat sau cuplat, cu 

clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament. 

Subzona S_Et1  - Subzona de activitati economice cu caracter tertiar situata in 

zona cu caracter rezidential. 

 

 

4. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE    

 

Liu1 – Zona de locuinte 

POT max. admis = 35 % 

CUT max. admis = 0.9 

Regim de inaltime max. admis = 3 niveluri supraterane. 

Inaltimea max. admisa = 8 m. la cornisa, 12 m. la coama 

Suprafata spatii verzi = minim 40 %   

  

S_Et1  - Subzona de activitati economice cu caracter tertiar. 

POT max. admis = 50 % 

CUT max. admis = 2.0 

Regim de inaltime max. admis = 5 niveluri supraterane. 

Inaltimea max. admisa = 18 metri la cornisa 

Suprafata spatii verzi = minim 20 %  
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5. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

 

Liu1 Locuinţe cu regim redus de înălţime  

dipuse 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 şi de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, 

retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezenţa arhitecturii naţional romantice şi a 

stilului internaţional).  

  

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 

Prezentele reglementările RLU aferent PUZ vor înlocui reglementările din RLU aferent PUG.  

  

 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 plansa de reglementari urbanistice. 

 

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC  

  

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea 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 profilele impuse prin prezentul PUZ. 

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

colectoare.  
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 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  

 

 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 prezentul regulament, 

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 din PUG, prestate de proprietari 

/ ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:  
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(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:  

(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.  

 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.  
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 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  

(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   

  

Clădirile se vor retrage cu cel puţin 5 m de la frontul parcelei, exceptie parcelele cu acces direct 

din strada Valea Chintaului pentru care se impune o retragere fata de aliniament de cel putin 10 

metri.  

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 

 

(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 
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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 2 m pe una din limitele 

laterale si minim 3 metri pe limita laterala opusa. 

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.  

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 2,80 

m.  

(c) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.  

 

 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.  

  

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

  

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drum. 

Se admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. Accesul carosabil 

va avea lăţimea de minim 2,5 m.  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:  
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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 m  

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.  
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 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 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.  

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.  
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  13. SPATII LIBERE SI 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 se va 

o amenajare partiala de spatiu verde / gradina de fatada. 

 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. IMPREJMUIRE  

 

 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.   

 

SECŢIUNEA 4 . POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  15. 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 

  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.  
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  15. 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.  

  

 

 

S_Et1 Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate 

în zone cu caracter rezidenţial  

 

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI 

 

 Subzonă dedicată activităţilor economice de tip terţiar, grupate în ansambluri semnificative / 

clădiri inserate în zone cu caracter preponderent sau exclusiv rezidenţial de toate tipurile, cu 

adresabilitate la nivel zonal sau municipal.  

  

 A. 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 partea desenata a prezentului PUZ. 

  

 B. REGLEMENTARI PENTRU SPATIUL PUBLIC  

Procesul de reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de 

proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu 

caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate 

acestora, a modalităţilor de deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a 

parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. 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. Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran. 
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  

  

 1. UTILIZĂRI ADMISE   

  

Structură funcţională dedicată activităţilor economice de tip terţiar:  

(a) administrative – birouri, sedii de companii etc  

(b) financiar-bancare  

(c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentaţie publică  

(d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere  

(e) cazare turistică (f) cercetare ştiinţifică  

(g) culturale  

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

  

• Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în 

subteran sau în afara spaţiului public.  

• 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 

10 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni)  

(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat 

astfel încât să nu perturbe traficul.  

• Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii:  

(a) să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în 

această locaţie  

(b) spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice  

(c) nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă 

• Locuinte colective cu functiuni mixte la parter – se admit unitati locative cu conditia 

amplasarii acestora la etajele superioare. 

  

 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.  
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• 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 amplasate în interiorul parcelelor.  

• Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.  

• Constructii provizorii de orice natură.  

• Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) 

în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.  

• 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 15 m  

(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă  

(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 450 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.  

 

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

  

Retragerea fata de aliniament va respecta plansa de reglementari urbanistice a prezentului 

PUZ, respectiv o retragere generala de minim 5m, cu exceptia retragerea fata de aliniamentul 

cu str. Valea Chintaului de minimum 10 metri. 
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 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

  

 Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă mai 

mare sau cel mult egală cu 5 m.  

 In cazul existenţei unui calcan vecin, aparţinând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, 

noile construcţii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor 

anexe şi / sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de 

altă natură), de pe parcelele vecine. Intre vecini se pot încheia convenţii de cuplare pe limita de 

proprietate, pe o singură latură a fiecărei parcele.   

Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu 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 acestora se va 

asigura o distanţă minimă egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, 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. 4 

O parcelă va dispune de acces carosabil cu lăţimea de minim 3 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.  

  

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

  

 Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 din RLU aferent 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.  
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Staţionarea autovehiculelor se va realiza de regulă atat la nivelul solului cat si în garaje 

subterane.   

Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanţă 

de maximum 150 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  

  

Regimul de înălţime maxim admis este de cinci niveluri supraterane. 

Inălţimea maximă nu va depăşi 18 m si nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii:  

(1-2 S)+P+3E+1R (M) / sau (1-2 S)+D+P+2E+1R (M) (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D 

– demisol, P – parter, E – etaj, M – mansardă, R – nivel retras). Ultimul nivel va avea o 

retragere faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m.  

Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea maxim admisa. 

  

 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.  

 Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în retragere faţă de aliniament. 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.  

 Clădirile se vor acoperi cu terase sau şarpante, funcţie de nevoile de armonizare cu cadrul 

construit adiacent. In cazul acoperirii cu şarpante, acestea vor avea forme simple, în două sau 

patru ape, cu pante egale şi constante cu înclinaţia cuprinsă între 35o şi 60o, funcţie de contextul 

local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor din 

mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban.   
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 Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional, dar 

şi cu specificul zonei.  

 Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele 

de finisaj specifice zonei – tencuieli lise, zidării din cărămidă aparentă 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, închise la toate elementele construcţiei.  

 Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 

la prezentul regulament.  

  

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

  

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. SPATII LIBERE SI PLANTATE  

  

 Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 

minimum 20% 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 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.  

  

  14. IMPREJMUIRE  

  

 Imprejmuirile 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 
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în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 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.  

  

SECŢIUNEA 4 . POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  15. 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 

  15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 

   POT maxim = 50%  

 

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.  

  

  15. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 

   CUT maxim = 2,0 

 

 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. 
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