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MEMORIU GENERAL 
Intocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/N/08.06.2000  

pentru aprobarea reglementarii tehnice 

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONTINUTUL-CADRU AL 

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” 

1.Introducere: 

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU 

AMENAJARE SPATII DE LOCUIT IN POD EXISTENT 

Amplasament:  jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Universitatii, nr. 2, ap. 14 

Beneficiar:  CODREANU IOAN SI CODREANU IOANA 

Proiectant general: SC ARHIBELUS SRL-D 

Proiectant de specialitate: BIROU DE ARHITECTURA SIMON CIPRIAN 

Data elaborării:  octombrie 2018 

 

 Obiectul lucrarii: 

  

Prin Certificatul de Urbanism nr. 5940/11.12.2017, s-a solicitat de catre 

serviciului de urbanism din cadrul Primariei Cluj Napoca elaborarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu pentru Amenajarea unor spatii de locuit intr-un pod existent 

pentru beneficiarii Codreanu Ioan și Codreanu Ioana. Terenul pe care se va 

amplasa noul corp de cladire, are suprafata de 634 mp (in sens urbanistic: 496 mp/ 

teren constructie + 138 mp/curte interioara), reprezinta curti constructii in strada 

Universității nr.2 si este în coproprietate (Ap. nr.14 in proprietate particulara- 

pod). Terenul este situat in perimetrul intravilan al localitatii Cluj Napoca, zona 

studiata aflandu-se in interiorul perimetrului de protecția a valorilor istorice și 

arhitectural-urbanistice. 

Documentatia P.U.D. urmareste sa reglementeze elementele urbanistice in 

vedera interventiei propuse (amplasarea constructiilor, a acceselor si integrarea in 

fondul construit). 

 

Beneficiarul a solicitat realizarea proiectului în baza temei de proiect 

insotita de extrasele de Carte Funciara si a certificatului de urbanism sus-amintit. 

 

2. Incadrarea în zona: 

 

Situatia obiectivului in cadrul localitatii: 

Amplasamentul este adiacent strazii Universitatii, fiind delimitat astfel: 

•La Nord   - terenuri proprietate privata (Hotel Continental) 

•La Vest  - terenuri proprietate privata 

•La Est - str. Universitatii 

•La Sud  - terenuri proprietate privata (Libraria Humanitas) 
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Terenul se identifica  prin: 

- nr. Cadastral 256813, teren intravilan si constructia C1 in coproprietate 

avand suprafata de 496,00  mp conform masuratorilor topografice si CF anexat 

- nr. Cadastral 279945, teren intravilan cu destinatia de curte interioara 

avand suprafata de 138 mp conform masuratorilor topografice si CF anexat 

 

Anterior prezentului proiect s-au intocmit urmatoarele documentatii: 

•Autorizatie de construire pentru Reabilitare Fatada nr. 443/28.04.2010; 

•Expertiza tehnica si studiu de istoria artei pt. Proiect Reabilitare Fatada; 

•P.U.G. existent al localitatii Cluj Napoca; 

  

 Concluzii din documentatii deja elaborate: 

 Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca si a 

Regulamentului de Construire aferent, parcela studiata se afla in unitatea 

teritoriala cu indicele ZCP C1: „Zona Centrala suprapusa peste Incinta 

fortificata, Subzona: ZCP_C1_a - Subzona aferenta principalelor spatii 

publice din interiorul Incintei fortificate”, şi face precizări cu privire la:  

 Utilizari admise;  

 Utilizari admise cu conditionari; 

Utilizari interzise; 

Regimul de aliniere, amplasarea cladirilor fata de aliniament; 

 Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor; 

 Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela ; 

 Circulatii si accese; 

 Stationarea autovehicolelor; 

 Inaltimea maxima admisibila a cladirilor; 

 Aspectul exterior al cladirilor ; 

 Conditii de echipare edilitara ; 

 Spatii libere si spatii plantate ; 

 Imprejmuiri ; 

 Procent maxim de ocupare a terenului (POT) ; 

 Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT). 

 

-   Indicii de ocupare a terenului: P.O.T.max = 60% si C.U.T.max = 2.2 

-   Recent s-au efectuat lucrări de realibilitare ale fatadei principale 

-   Nu s-au efectuat studii concomitente 
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3. Situatia existenta: 

Analiza fondului construit existent: 

 Zona este suprapusa peste incinta fortificata si e parte a zonei centrale a 

municipiului, suprapusa peste orasul istoric. E o componenta a Ansamblului urban 

Centrul istoric al Municipiului Cluj Napoca clasat in Lista Monumentelor. 

Zona este dens construita, imaginea de ansamblu avand cladiri de inaltime 

medie (P+1, P+2) si fronturi continue. Tesutul urban e caracterizat de parcelarul 

istoric, cu fronturi înguste spre stradă (în general de 10-18 m) şi adâncimi 

variabile, de organizarea urbanistică de tip închis, cu imobile situate în aliniament, 

aparţinând în majoritate tipologiei tradiţionale, în formă de „L”, cu ganguri de 

acces în curţile interioare. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere, 

rezultat al evoluţiei istorice. 

 Perspectivele stradale ce conduc la amplasamentul studiat ofera o imagine 

de front continuu cu accentul volumetric al Bisericii Sf. Treime, accentul de colt 

al Hotelului Continental si capatul de perspectiva al pietei centrale a orasului 

(turnul bisericii Sf. Mihail).   

Zona se remarcă printr-o structură funcţională complexă şi atractivă, de tip 

central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activităţi de interes general, 

cu acces public, situate la parter şi locuirea de tip colectiv situată la nivelele 

superioare ale imobilelor multifuncţionale. Alături de acestea sunt prezente, 

ocupând imobile monofuncţionale, majoritatea instituţiilor publice şi de interes 

public importante ale oraşului. E o zonă construită protejată datorită valorilor 

urbanistice şi arhitecturale pe care le înglobează. In cadrul ei se află numeroase 

clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare individual prin prezentul 

PUG în Lista Monumentelor Istorice.  

 

Cladirea studiata nu se afla pe lista monumentelor istorice fiind propusa 

spre clasare prin PUG Cluj Napoca. 

Perioada de constructie a corpului principal al cladirii a fost sec. XV, starea 

actuala a sa definitivandu-se in sec. XIX. Partea cu parter a aripii sudice a curtii 

interioare a fost construita in anii 1960. Initial se pare ca au existat doua case 

medievale care ulterior au fost transformate intr-o casa burgheza cu etaj. Casa a 

apartinut  unor familii nobiliare si apoi doctorului sef al orasului, mai apoi fiind 

compartimentata si functionand cu locuinte la etaj si partea din spate a parterului 

+ functiuni comerciale la strada principala.  

In acest moment pe parcele există o cladire cu subsol, parter si etaj, 

construita in forma de U, incadrandu-se in frontul vestic al strazii Universitatii. 

Edificiul este compus dintr-un corp principal cu etaj spre strada si doua aripi (pe 

laturile sud si nord ale curtii (proprietate privata separata). Parcela se invecineaza 

la nord cu Hotelul Continental, o cladire eclectica prestigioasa (recent restaurata) 

cu regim de inaltime P+2 si la sud cu Libraria Humanitas, alt reper eclectic al 
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orasului, avand aceiasi inaltime la cornisa ca si cladirea studiata.  

 Intrarea in curtea edificiului se face printr-un gang tavanit iar sub cladirea 

studiata se afla doua subsoluri boltite. Incaperile parterului corpului principal sunt 

organizate pe cele doua laturi ale gangului (avand si ele bolti) cu acces din strada 

principala.  Incaperile parterului celor doua aripi ale curtii sunt accesibile din 

curtea interioara si au tavane. Accesul la etaj se face printr-o casa a scarii 

accesibila din gangul cladirii luminata de un supraluminator, spatioasele incaperi 

ale etajului corpului principal fiind organizate in doua tronsoane, 

compartimentarea lor initiala suferind multiple transformari. Accesele la toate 

incaperile etajului se fac printr-o cursiva suspendata sustinuta de grinzi din beton 

armat.  

 

Functiunile existente in cladire sunt: 

Subsol: 

- Depozitari 

Parter:  

- Cafeneaua „Sisters” in partea sudica a gangului cu acces din strada 

Universitatii si din curtea interioara 

- Magazinul „Leonidas” cu acces din str. Universitatii 

- Terasa „Insomnia”, cu acces din curtea interioara – urmeaza a nu mai 

functiona 

- Copy Center/Xerox cu acces din curtea interioara 

- Birou privat cu acces din curtea interioara 

- Spatiu comercial 

Etaj: 

- Cafeneaua „Insomnia” – prin proiect in desfasurare se va transforma in 3 

unitatil locative 

- Acces Pod 

- Magazin de Vanzare Rochii de Mireasa 

 

Cafeneaua Insomnia urmeaza a nu mai functiona in cladire, etajul fiind 

propus a fi transformat in trei unitati locative. Alaturi de acesta restructurare, 

transformarea podului in locuinte face ca in cladire sa se reactiveze functiunea de 

locuire functiunea comerciala pastrandu-se doar un parter. Interventiile propuse au 

astfel si rolul de restaurare functionala.  

 

 Spatiul propus spre mansardare este situat in acoperisul imobilului pe latura 

front la strada, fiind compus din pod care are o suprafața utila de 279,49 m. 

Accesul la acest spatiu se face prin scara actuala a podului (cu acces de pe cursiva 

etajului si aflata intr-o incapere cu intrare separata). |Intregul pod acopera latura 

front la strada si aripa nordica a curtii interioare. Sarpanta a fost realizata in mai 
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multe etape avand caracter eclectic. Se presupune ca planseul peste etajul 1 este 

realizat din grinzi de lemn iar starea de imbatranire a invelitorii semnaleaza riscul 

ridicat al existentei degradarilor biologice in acest planseu. Invelitoarea este 

degradata iar sistemul de colectare a apelor pluviale este defectuos. 

 

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere: 

    

- Constructii existente                  =    496,00 mp 

- Zona pavata / circulatii                     =    138,00 mp 

- Zone verzi                 =    0,00 mp 

   TOTAL SUPRAFATA:                 634,00 mp 

 

 Cai de comunicatie: 

 Principalele cai de acces spre parcela studiata sunt strada Universitatii (sens 

unic) si strada I.C. Bratianu (sens unic). Strada Universitatii are carosabil de 

latime variabila cu trei benzi de circulatie (aprox. 10,50 m) si trotuare pe ambele 

parti de aprox. 4,00 m; strada I.C. Bratianu  are carosabil de aprox 5,00 m si 

trotuare de aprox 2,00 m. 

 Accesul auto in incinta se face prin gangul cladirii  acesta fiind folosit 

ocazional pentru stationarea autovehiculelor si aprovizionare marfa. Suprafata 

curtii interioare functioneaza ca terasa pentru alimentatiile publice din cladire.  

Pe strazile adiacente se circula relativ fluent cu aglomerari ale traficului in 

special dimineata (zona fiind destinata a fi transformata in zona pietonala in 

viitorul apropiat). Parcarea in zona este destul de dificila, lipsa parcarilor fiind 

resimtita din plin la nivelul intregului centru al Clujului. In imediata apropiere (la 

o distanta de aprox. 30 m) se afla parcarea publica din dreptul cladirii UBB cu o 

capacitate de 38 locuri de parcare. Cel mai apropiat parking suprateran este 

parkingul Primariei aflat la o distanta de aprox. 400 m. In zona se va realiza un 

nou parking in  dreptul cimitirului Central aflat aprox. 250 metrii pe locul parcarii 

existente care asigura 34 locuri de parcare.  

 

 Regimul Juridic: 

Beneficiarii acestei investiţii, Codreanu Ioana si Codreanu Ioan detin in 

proprietate partea de pod corespunzatoare corpului principal si intreaga suprafata 

a etajului imobilului. Restul spatiilor sunt in proprietatea urmatorilor: Haller Bela, 

Fazekas Magda si Ioszef, Felmeri Peter, Codreanu Ovidiu si Bonyhai Gabriella. 

Partile comune sunt: terenul, fatada, fundatiile, acoperisul si scarile de acces la 

pod, intrarea in cladire, coridorul de la etaj, casa scarii, coridor si instalatiile 

edilitare. Conform extrasului C.F.   nr. 256813 – C1-U18 podul are suprafata de 

279,49 mp si se afla in proprietatea beneficiarilor. În prezent podul este 

neamenajat figurand in extrasul CF ca apartamentul nr 14. Curtea interioara a 
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imobilului are o suprafata de 138 mp si se afla in proprietatea lui Haller Bela 

conform extrasului CF nr. 279945. 

 

 Echiparea edilitara: 

 Zona are echipare edilitara completa, pe strada Universitatii existand retele 

de apa, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie, cablu tv. Investitia 

propusa se va racorda la aceste retele. Bransamentele cladirii existente se vor 

pastra si redimensiona, pentru a putea deservi noua investitie. Pozitionarea 

retelelor in planul de situatie se va face odata cu obtinerea avizelor de principiu 

pentru bransament. 

  

Analiza geotehnica: 

Amplasamentul aflat in studiu se prezinta plan si uniform. Din punct de 

vedere geologic terenul este alcatuit dintr-un complex aluvionar grosier alcatuit 

din pietrisuri cu nisip si liant sau nisipuri cu pietris mic si liant asezat peste 

orizontul argilelor marnoase cenusii de varsta badeniana. Succesiunea litologica 

prezentata este acoperita de argile prafoase, nisipuri prafoase sau umpluturi, cu 

capacitati portante reduse. Adancimea maxima de inghet in zona studiata este de 

0.80 metri. Din punct de vedere seismic terenul studiat se afla in zona seismica F. 

Apa subterana nu a aparut in lucrarile geotehnice executate. Ea apare sub forma 

de panza in straturile aluvionare grosiere si se poate ridica, in perioadele bogate in 

precipitatii. 

 

4.Reglementari 

 

 Elemente de tema: 

 Elementele de tema sunt stabilite de comun acord cu autoritatile locale si 

beneficiarul acestei lucrari, elemente prezente in prevederile C.U. 

 Reglementarile propuse prin prezentul PUD sunt intocmite tinandu-se cont 

de caracterul zonei, de vecinatatile existente, de accese si de orientare fata de 

punctele cardinale.  

Tema de proiect constă în amenajarea unei mansarde in portiunea de pod a 

cladirii existente, corespunzatoare corpului principal de la strada a cladirii. La 

faza de PUD se studiaza intreaga suprafata a podului propunandu-se amenajarea a 

doua apartamente cu o casa de scara comuna (amenajata in dreptul accesului 

existent la pod). Locurile de parcare se vor asigura in afara incintei cladirii prin 

abonament la Primaria Municipiului Cluj Napoca. 

 

 Descrierea solutiei: 

Functiunile propuse se incadreaza in caracterul si regulile zonei. Functiunea 

propusa este de locuire (intreaga constructie dispune momentan doar de functiuni 
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de servicii, comert si alimentatie publica). Se propune astfel si o restaurare 

functionala a imobilului revenind la existenta functiunii de locuire in cladire – 

prin propunerea de apartamentare a podului (printr-un alt proiect aflat in elaborare 

se propune si impartirea in trei unitati locative a spatiului aflat la etaj unde 

momentan functioneaza cafeneaua Insomnia). Indicatoriul urbanistic care se 

modifica este CUT-ul, ramanand sa fie situat sub limitele aprobate (conform 

bilanţului teritorial prezentat pe planul de reglementari).   

Accesele auto si pietonale in incinta nu se modifica iar scara de acces se rezolva 

prin largirea accesului existent la pod.  

 Mansarda propusă va fi realizată in podul existent cu pereti usori fara 

modificarea pantelor si geometriei acoperisului. Acoperişul va fi de tip şarpantă 

din lemn (se propune inlocuirea partiala a sarpantei existente) cu invelitoare din 

tigla ceramica. Se propune pastrarea si reabilitarea elementelor de sarpanta 

valoroase existente pe corpul dinspre strada al cladirii. Solutiile de iluminare vor 

fi realizate cu ferestre de acoperis amplasate in apele dinspre curtea interioara. 

Coama cladirii primeste un luminator continuu, in apa dinspre strada a 

acoperisului interventiile fiind minimale (presupunand doar adaugarea a doua 

tabachere fata de cel doua existente). In acest fel fatada principala ramane 

neafectata in aspectul sau arhitectural.  

 Mansarda va conţine doua apartamente unifamiliale (unul cu 2 camere si 

celalalt cu 6 camere). Finisajele mansardei vor fi de calitate superioară, 

predominând materialele naturale. Elementele valoroase vor fi reconditionate si 

puse in valoare iar aspectul exterior se va armoniza cu cladirile invecinate 

respectand regulamentele aflate in vigoare. Cladirile existente din vecinatati nu 

sunt afectate de nici o lucrare sau alta interventie. 

  

 Interventia propusa nu deranjeaza in nici un fel aspectul frontului construit 

al Strazii Universitatii. Apa si geometria acoperisului se pastreaza intacte prezenta 

luminatoarelor din fatada la strada fiind discreta si aproape insesizabila.  

  

 Organizarea circulatiei: 

La terenul studiat se ajunge direct din str. Universitatii. Accesul in incinta 

nu se modifica pastrandu-se accesele pietonale si auto existente. Parcajele se vor 

asigura in afara incintei prin abonament in zona centrala sau la parcarile publice 

aflate in imediata apropiere a imobilului. 

Gangul imobilului va fi folosit doar pentru stationarea temporara si 

descarcare marfa, in interiorul curtii interioare fiind interzisa parcarea 

autovehiculelor.   

  

NECESARUL DE PARCAJE: 

- Cafeneaua „Sisters”  aprox. 40 locuri de consumatie: 8+3 = 12 locuri de 
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parcare 

- Magazin „Leonidas” cu acces din str. Universitatii - 1 loc de parcare 

- Copy Center/Xerox - 1 loc de parcare 

- Birou privat - 1 loc de parcare 

- Spatiu comercial - 1 loc de parcare 

- 3 locuinte la etaj – 3 locuri de parcare 

- Magazin de Vanzare Rochii de Mireasa- 1 loc de parcare 

- Pod: Apt 1 avand aprox 279 mp – 2 locuri de parcare 

- Pod: Apt 2 avand aprox 89 mp – 1 loc de parcare 

 

Locuire: 7 locuri de parcare 

Alte activitati (aplicand o diminuare de 50%): 16:2 =8 locuri de parcare 

Total necesar: 15 locuri de parcare 

 

Functiunile de comert si servicii au rezolvat necesarul de locuri de parcare, 

actualul proiect prevazand suplimentarea acestor locuri cu un nr de 3 parcaje 

(Pod: Apt 1 avand aprox 279 mp – 2 locuri de parcare si Pod: Apt 2 avand aprox 

89 mp – 1 loc de parcare). Aceste locuri de parcare se vor rezolva in conformitate 

cu prevederile PUG si RLU aferent. 

 

 Profilul stradal: 

 Profilul stradal al Strazii Universitatii nu se modifica. 

 

 Regimul juridic, circulatia terenurilor: 

      Regimul juridic şi proprietatea terenurilor sunt prezentate in plansa A06. 

Terenul studiat este proprietate privată şi se menţine la acelaşi regim de folosire. 

Acest teren nu va mai suferi operaţiuni ulterioare de subparcelare, forma lui fiind 

definitivă. Numerotarea postala va ramane cea actuala (str. Universitatii nr. 2).  

 Strada Universitatii este clar definita, la fel si aliniamentele, deci nu sunt 

necesare operatiuni juridice pentru marirea domeniului public. 

        

 Echiparea edilitara:  

 Zona are echipare edilitara completa, pe strada Universitatii existand retele 

de apa, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie, cablu tv. Constructia 

propusa se va racorda la aceste retele.  

Mansarda ce urmeaza a se realiza se va racorda la aceste retele, dupa 

extinderea lor pe traseul aferent. Pozitionarea retelelor in planul de situatie se va 

face odata cu obtinerea avizelor de principiu pentru bransament.  

 Alimentarea cu caldura a mansardei propuse se va face cu centrala termice 

pe gaz.  

 Nu se admite amplasarea de antene de telefonie mobila pe cladirea propusa. 
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Bilant teritorial: 

REGIMUL DE INALTIME EXISTENT: S+ P+1 

REGIMUL DE INALTIME PROPUS: S+P+1+M 

 
 

5.Concluzii: 

Necesitatea intocmirii prezentului P.U.D. a rezultat in urma intentiei 

beneficiarului de a amenaja o mansarda in podul existent al imobilului de pe 

strada Universitatii la nr. 2, apt. nr. 14 în baza temei de proiect insotita de 

extrasele de Carte Funciara si a Certificatului de Urbanism obţinut în prealabil. 

 Propunerile reglementate prin acest P.U.D. sunt conforme cu cele ale 

P.U.G. Cluj-Napoca si ale Regulamentului General de Urbanism. 

 Prin realizarea acestei investitii se dezvoltă şi întăreşte caracterul mixt al 

zonei, aducandu-se un aport de locuire constructiei dominate de servicii si comert. 

 Arhitectura mansardei propuse se va armoniza cu specificul zonei, pantele 

si geometria acoperisului existent fiind pastrate. Se vor pastra si pune in valoare 

elementele valoroase ale podului. 

 

Intocmit, 

 

arh. Simon Ciprian                                                  Cluj-Napoca, octombrie 2018 
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