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1. INTRODUCERE

La comanda  Ciubancan Dan şi în baza certificatului de urbanism..........din
data............. se întocmenşte prezenta documentaţie în vederea aprobării în
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a Planului Urbanistic de Detaliu
pentru obiectivul:

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI CONSTRUIRE LOCUINTA
UNIFAMILIALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, OPERATIUNI

NOTARIALE
 strada Fagetului, nr.35, jud. Cluj

 Date de recunoaştere a documentaţiei :

DENUMIREA: 
ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU SI
CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA,
AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE,
OPERATIUNI NOTARIALE

AMPLASAMENT: 
strada Fagetului, nr.35, jud. Cluj

BENEFICIAR:  
CIUBANCAN DAN, si CIUBANCAN MIRELA CORINA

PROIECTANT: 
S.C. Trans Form S.R.L.
Str. Republicii 81/7 Cluj Napoca Cluj 400015 Romania
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Plan Urbanistic de Detaliu 
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Obiectul lucrării

La comanda beneficiarului s-a studiat posibilitatea realizării în cadrul imobilului  situat
pe strada Fagetului, nr.35, jud. Cluj, a următoarelor lucrări:

pentru corpul de cădire C1- existent - demolarea cladirii parter si mansarda
existent pe teren, si edificarea unui imobil nou, cu functiunea Locuinta unifamiliala,
cu regim de inaltime parter si etaj

Prin prezenta documentaţie se reglemetează modul de amplasare a clădirilor;
retragerile, indicii de ocupare a terenului, regimul de înălţime şi accesele pe parcelă.

2. incadrarea in zona
Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior - PUD

- P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 493, din 22
decembrie 2014

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUD
- Studiu geotehnic

2.1 Concluzii ale documentatiilor deja elaborate:

Încadrare în localitate / Prevederi ale P.U.G.
Conform P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca terenul se încadrează în zona
U.T.R.Lid-Locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe teritorii
fara infrastructura completa
Procentul maxim de ocupare a terenului (POT), conform PUG, 20%
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT),conform PUG, 0,4

Aliniere:
 fată de aliniament:.
 conform Pug cladirile se vor alinia la 3-6 m in cazul de fata a fronturilor cu alinieri
variabile. In situatie de fata se ppropune realizarea cladirii in fasia posterioara a
parcelei
 faţă de limitele laterale şi posterioare:
fata de limite de laterale se pastreaza retragerea specificate in PUG municipiul Cluj
Napoca si anume de jumatatea din inaltimea cladirii dar nu mai putin decat 4,5 m,
Cladirea propusa se va retrage fata de limita posterioara cu jumatatea din inaltimea
dar nu mai putin de 6m
 amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă
- Distanta intre cladiri va fi egala sau mai mare decat media inaltimilor fronturilor
opuse dar nu mai putin de 6,0 metri.
- In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendii si alte
norme tehnice specifice
 inaltimea maxima admisa a cladirilor
regimul de inaltime maxim admis este de doua niveluri supraterane, cu inaltimea
maxima la cornisa de 8 m, si la coama de 10m



GSPublisherEngine 0.0.100.1

2.2. Concluzii ale documentatiilor elaborate concomitent cu P.U.D.:

Conform proiectului, urmează ca imobilul existent, cu regimde înălţime P+M, să fie
demolat, si edificarea unui imobil cu regim de inaltime P+1.
Din studiul geotehnic reies următoarele concluzii:

În zona forajului F1 terenul de fundare este reprezentat prin nisip afanat
maroniu deschis galbui interceptat pe intervalul de adancime 0.5-2.3 m - teren
dificil pentru fundare. Ca sistem de fundare se recomanda fundarea directa de
suprafata pe radier general. De asemenea se recomanda ca peretele din amonte
al cladirii sa fie proiectat ca zid de sprijin. Se va srpijini orice taluz rezultat din
saparea fundatiilor mai mare de 1.5 m. Fundaţiile vor fi încastrate minim 0,2 m în
terenul de fundare. Ultimii 0.2 m se vor sapa inainte de turnarea fundatiilor.

Adâncimea minimă de fundare Df min = 1,00 m este condiţionată de
adăncimea maximă de îngheţ, care în zona studiată este de 0,80 m.
- în cazul fundării directe pe nisip afanat  maroniu deschis galbui: ˉpconv = 210
kPa - teren afanat (0.5-2.3 m)
- în cazul fundării directe pe nisip cu indesare medie cenusiu galbui cu
intercalatii grezoase si trovanti:

ˉpconv = 250 kPa - teren mediu (2.3-6.0 m)
Se menţionează faptul că, aceste valori corespund pentru fundaţii având lăţimea
tălpii B=1,00m si adăncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df=
2,00m.

3.SITUATIA EXISTENTA
 3.1. Incadrarea in municipiu
 Terenul pe care se doreşte intervenţia mai sus menţionată, face parte din
intravilanul municipiului Cluj-Napoca, strada Fagetului, nr.35, jud. Cluj fiind situat
în afara zonei de protecţie a valorilor urbanistice şi de arhitectură.
 Zona studiată în prezenta documentaţie P.U.D. se limitează la parcela aflată în

proprietatea CIUBANCAN DAN, si CIUBANCAN MIRELA CORINA, şi se

învecinează

- la N, limita de proprietate cu proprietate privată nr CF 319386 (conform ridicări

topografice)

- la S, limita de proprietate cu proprietate privată nr CF 312905 si nr CF 10896

(conform ridicări topografice)

- la V, limita de proprietate cu proprietate privata

- la E,  limita de proprietate cu drum

Terenul are suprafata de 1507 mp conform extras de Carte Funciara
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 3.2. Analiza fondului construit:
 Pe parcela studiată există mai multe construcţii

Corpul C1 - cladire cu suprafata construita la sol de 93 mp, compuse din 1
camera bucatarie camara de alimente, baie antreu terasa acoperita  la parter, si
3 camere, debara, antreu la mansarda
si
Corpul C2 - cladire cu suprafata construita la sol de 77 mp, garaj din zidarie de
caramida si acoperis terasa

 3.3.Cai de comunicatie:
 Accesul pe parcelă, atât auto cât şi pietonal se face pe un drum public
amenajat – Str. Fagetului.
 3.4. Retele edilitare: Imobilul este racordat la toate reţelele utilitare existente
in zona
 3.5.  regim juridic : imobil situat in intravilanul municipiului Cluj Napoca, in
afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice. Imobil
in coproprietate privata.
Servituti de utilitate publica: nu este cazul.
Zona cu risc geomorfologic:- zona cu risc mare/foarte mare de alunecari de
teren.
Zona de protectie a infrastructurii si dotarilor- parcela este situata in zona de
siguranta a magistralei de gaz metan.
 3.6. regim economic: folositna actuala , constructii C1 casa, C2 garaj, si
faneata
Destinatia zonei UTR Lid - locuinte cu regim redus de inaltime, de mica
densitate, pe teritorii fara infrastructura completa
Incadrat in zona de impozitare "D" conform HCL715/2000, modificata cui
HCL209/2003
 3.7. regim tehnic:S teren=1507

P.O.T. existent =11,28%
C.U.T. existent = 0,17

Conform Certificat de urbanism nr. 3552/28.08.2018

 3.8. Disfunctionalităţi: nu există
 3.9. Concluzii:
 Lucrările propuse, se vor realiza într-o zonă cu caracter rezidential. Regimul
tehnic al zonei permite aceste modificări.
4.REGLEMENTARI
 4.1.Elemente de tema:
 pentru corpul de cădire C2- garaj - se mentine fara interventii, se va păstra
funcţiunea  actuala
desfiinţarea clădirilor C1
realizarea unui corp nou de clădire cu functiunea de locuire unifamiliala, dezvoltat
in regim de inaltime parter si etaj
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 4.2.Descrierea solutiei:
 Volumele propus a fost determinate dupa cum urmează:  

 pentru corpul de cădire C1 –se va demola
 pentru corpul de cădire C2 – acesta se va mentine in forma actuala
Se propune edificarea unui corp de cladire nou cu regim de inaltime propus de

parter si etaj, realizarea de amenajari exterioare, sistematizari verticale, alei

organizare gradina si livada.

4.3 Organizarea circulatiei:
Accesul pe parcelă, atât auto cât şi pietonal se face din drumul existent

(strada Fagetului) pe latura vestica a parcelei, intoarcerea autovehiculelor se va

face in interiorul parcelei

 Parcările se vor asigura pe parcelă în acest sens fiind prevăzute 3 de locuri de

parcare, dimensionate după normele în vigoare, atât pentru proprietari cât şi pentru

vizitatori. Ieşirea autovehiculelor de pe parcelă se va face cu faţa şi în ambele

sensuri de circulaţie.

4.4 Regimul juridic. Circulatia terenurilor: Terenul in discuţie ramâne în

proprietate privată.

4.5 Regim de aliniere:

- o retragere de jumatate din inaltime dar nu mai putin de 6.oo  m. faţă de

limita posterioara

- o retragere de jumatate din inaltime dar nu mai putin de 4.5m.  faţă de

limitele laterale

- se propune construirea imobilului in retragere fata de aliniament de

aproximativ 77 m

4.6.Regim de inaltime:
Regim de înăltime cladire propusa:P+1

4.7 Modul de utilizare a terenului:
Determinarea numărului minim de locuri de parcare:
conform PUG municipiul Cluj Napoca anexa2:  pentru locuinte individuale
minim 1 loc de parcare pentru AU mai mica de 100 mp
minim 2 loc de parcare pentru AU mai mare de 100 mp
Pe teren exista 3 locuri de parcare, se vor mentine cele 3 locuri de parcare.
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 INDICI URBANISTICI
Procentul de ocupare a terenului
P.O.T. existent =11,28%
P.O.T propus =16.08%

Coeficientul de utilizare a terenului
C.U.T. existent = 0,17
C.U.T propus =0,26

 4.8 Mobilier urban si plantatii:
 Se propune organizarea spaţiilor verzi plantate cu arbori si arbusti fructiferi
 4.9 Echipare edilitara:
 Constructiile nou propuse se vor racorda la  toate utilităţile necesare si
existente in zona

5. CONCLUZII:
 Acest P.U.D. a fost întocmit în conformitate cu prevederile “Ghid privind
metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic de detaliu
– (indicativ G.M. 009 – 2000)”.
 Lucrările se vor executa cu o firmă de specialitate, respectându-se
întocmai proiectul de execuţie ce se va supune autorizării.
 Proiectantul consideră oportună investiţia.

ÎNTOCMIT,
arh. Sztahura Mark

BILANȚ TERITORIAL - Utilizari EXISTENT PROPUS

nr. crt. Utilizări MP % MP %

1 Construcții 170,00 11,28% 239,16 15,87%

2

Circulatii pietonale(terase, 

trotuare) si circulatii auto 

(platfome de parcare, garaje)

40,19 2,67% 238,49 15,83%

3
Spații verzi private la nivelul 

parcelelor
1296,81 86,05% 1029,35 68,30%

4 Teren liber de constructii 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Total 1507,00 100,00% 1507,00 100,00%
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