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5. Extras Cf- teren
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PUD         
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OBIECTUL LUCRARII
Prezenta documentatie  a fost  întocmitã  la  cererea beneficiarului  în  vederea obtinerii  avizului  Directiei  Generale de
Urbanism  Cluj-Napoca  pentru  lucrarea  “ELABORARE  PUD  SI  DTAC  PENTRU  ETAJARE  CASĂ  EXISTENTA,
modificări interioare, modificare fatada, amenajari exterioare”, ce se situeazã în jud. Cluj, Municipiul Cluj Napoca,
str. Republicii (fosta str. Bilascu) nr.19. 

2. INCADRAREA IN ZONA

2.1.CONCLUZII DIN DOCUMENTATIILE DEJA ELABORATE
SURSE DOCUMENTARE: Baza topografică

Certificat de urbanism 
PUG Cluj-Napoca

Zona studiată se situează în intravilanul Municipiul  Cluj  Napoca  in perimetrului  de protectie  a valorilor  istorice si
arhitectural-urbanistice
UTR conform PUG:  ZCP_M4
S parcela 308 mp

2.2.CONCLUZII DIN DOCUMENTATIILE  ELABORATE CONCOMITENT CU PUD.
Nu este cazul.

3.   SITUA IAȚ   EXISTENT  Ă

3.1. Regimul juridic
Terenul pe care se propune amplasarea construcţiei este situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca în interiorul 
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perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice, mai exact pe strada Rebublicii (fosta G. Bilascu) 
Nr.19. Imobil si parcela in coproprietate privată conf. CF-uri anexate. CF Nr. 283818, CF Nr. 324375, avand o suprafata 
de 308 mp. 

3.2. Regimul economic

UTILIZARI ADMISE
Structură funcţională mixtă incluzând locuire individuală de tip urban (tradiţional), semicolectivă şi colectivă, activităţi
administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate
cu caracter ambulatoriu, de turism. La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni
de interes pentru public. Prezenţa locuirii  nu este obligatorie. Se recomandă conservarea locuirii  mai ales la etajele
imobilelor sau în spaţiile orientate spre interiorul parcelei.  

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 
Conversia  funcţională,  implicând  activităţi  cu  acces  public  limitat  (birouri  etc),  în  cazul  locuinţelor  situate  în  clădiri
existente cu condiţia asigurării  unui  cadru rezidenţial  adecvat / a intimităţii  pentru celelalte locuinţe ce îşi conservă
destinaţia.  Accesul  pentru celelalte  funcţiuni  se va sigura,  de regulă,  direct  din  exteriorul  clădirii.  Activităţile  se  vor
desfăşura doar  în  interior.  Conversia se poate face doar  cu acordul  colocatarilor.  Admisibilitatea deschiderii  de noi
accese  pe  o  faţadă  nu  e  garantată,  fiind  determinată  de  configuraţia  şi  arhitectura  clădirii.  Elemente  aferente
infrastructurii  tehnico-edilitare,  cu  condiţia  amplasării  acestora  în  subteran  sau  în  afara  spaţiului  public.  Instalaţii
exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel
de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor. Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul
locuinţelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii  profesionale sau manufacturiere, conform
Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii: 
(a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire 
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp 
(c) să implice maximum 5 persoane 
(d) să aibă acces public limitat (ocazional) 
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală 
(f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei 

UTILIZĂRI INTERZISE
Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin
traficul generat. Depozitare en gros. Depozitare de materiale refolosibile. Comerţ en gros. Comerţ en detail în clădiri
independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine /
ferestre. Garaje cu mai mult de două locuri în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul
parcelelor.  Elemente  supraterane  independente  ale  infrastructurii  tehnico-edilitare.  Ansambluri  monofuncţionale
rezidenţiale. Constructii provizorii de orice natură. Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor. Reparaţia
capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau
parazitare, identificate ca atare prin PUZCP sau studiul istoric.  Publicitatea 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 

                3.3. Regimul tehnic
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Pentru parcelele comune: POT maxim = 50% 

Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St (suprafaţa terenului)
P  entru parcelele de colţ: POT maxim = 40% 
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 50% x St (suprafaţa terenului) 
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COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Pentru parcelele comune: CUT maxim = 1,4 
Pentru parcelele de colţ: CUT maxim = 1,8 

3.5.Accesibilitate la căile de comunicaţie
Accesul pietonal pe teren se realizeazã de pe str. Republicii (fosta str. G. Bilascu). Acces auto pe teren nu există.

3.6.Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere
La data intocmirii documentatiei  pe terenul studiat cu suprafata de 308 mp există o clădire de locuinte parter cu două
apartamente.

Suprafata construita existenta: 210 mp
Suprafata desfasurata existenta: 260 mp 
POT existent : 68.2 %
CUT existent: 0.8 

Regimul de inaltime existent: S partial+P

nr. de apartamente existente: 2
nr. locuri de parcare existente: 0

3.6.Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare.

Terenurlie studiate se incadreaza in categoria terenurilor cu umflari si contractii mari. Conform normativului NP 
126-10 sunt recomandate urmatoarele masuri:

• Conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si etanse la 
traversarea zidurilor sau fundatiilor. Este indicat ca in interiorul cladirilor conductele sa fie montate aparent, 
in subsol, astfel incat sa fie accesibile pentru controlul ce trebuie efectuat periodic, iar eventualele reparatii 
sa poate fi efectuate imediat imediat ce se depisteaza orice neetanseitate.

• Realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor; trotuarul cu o latime minima de 1m se va aseza pe un strat 
de pamant stabilizat, in grosime de 20cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior. Pentru a fi etans, 
trotuarul poate fi confectionat din asfalt turnat sau din dale de piatra sau beton rostuite cu mortar de ciment
sau mastic bituminos.

• Anexele cladirilor (scari, terase, etc.) vor fi fundate de regula la aceeasi adancime cu constructiile, 
respectiv pentru a se evita degradarea lor datorita tasarilor sau umflarilor diferite de la un punct la altul.

• Atunci cand in proiect se stabileste pentru unele parti ale constructiei fundarea la adancimi diferite, se vor 
prevedea rosturi de tasare, iar diferentele de adancime intre fundatiile alaturate nu vor depasi 0.5m.

• Rigidizarea structurii prin centuri.
• Evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator cu pante de scurgere spre 

exterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperis trebuie facuta la rigole impermeabile,special 
prevazute in acest scop, cu debusee asigurate si, preferabil, direct in reteaua de canalizare. Prin masurile 
de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10m in 
jurul fiecarei constructii.

• Dupa intensitatea fenomenelor de asecare, diferitele specii de arbori pot fi clasificate astfel:
• foarte periculoase: plopul, arinul, salcamul, salcia, ulmul;
• periculoase: artarul, mesteacanul, frasinul, fagul, stejarul si tufanul;
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• putin periculoase: laricele, bradul, pinul
• Se recomanda evitarea plantarii sau mentinerii de arbori ornamentali, pomi frunctiferi, arbusti sau plante 

perene in apropierea constructiilor, asigurandu-se un spatiu intre cladire si copaci de 3-5m, in functie de 
importanta constructiei, de natura arborilor, si de potentialul de umflare si contractie al terenului. 

• Existenta unor gradini interioare, prevazute de obicei cu bazine de apa sau fantani tasnitoare constituie un 
risc important in cazul pamanturilor cu umflari si contractii mari.

Masuri privind organizarea si executia lucrarilor conform NP 126-10
• Perioada de realizare a constructiei poate sa influenteze zona variatiei sezoniere de umiditate. Astfel, in 

functie de sezonul de executie al constructiei pot avea loc umflari, daca executia s-a facut intr-o perioada 
secetoasa sau contractii, daca executia constructiei a avut loc intr-o perioada umeda. Dupa realizarea 
constructiei, ca urmare a acoperirii suprafetei terenului si, deci, a impiedicarii efectului de evapo-
transpiratie a terenului, are loc o crestere a umiditatii, care determina umflari in special in zona centrala a 
constructiei.

• Inainte de inceperea sapaturilor pentru fundatii, este absolut necesar ca suprafata terenului sa fie curatata 
si nivelata, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu se permite stagnarea apelor din precipitatii si 
scurgerea lor in sapaturile pentru fundatii, aceste lucrari fiind prevazute in proiect ca lucrari de baza.

• Lucrarile de terasamente se vor realiza in timp cat mai scurt, pentru a se evita in timpul executiei variatiile 
importante de umiditate a pamntului activ.

• Ultimul strat de pamant din sapatura pentru fundatie de cca. 30 cm grosime, terbuie excavat esalonat in 
timp si nemijlocit inainte de turnarea betonului in fundatie, pentru a se evita efectele negative cauzate de 
variatiile de umiditate. 

• Daca se observa crapaturi pe suprafata terenului la adancimea de fundare, se va proceda la matarea lor 
inainte de turnarea betonului, fie cu lapte de ciment (cand crapaturile sunt mici) fie cu pamant stabilizat , si 
apoi la compactarea suprafetei sapaturii, precedata, de o usoara stropire a pamantului, pentru a se realiza 
umiditatea optima de echilibru. Aceste operatii vor fi urmate imediat de turnarea betonului in fundatie.  

Fundatiile vor fi hidroizolate corespunzator.

Sapaturi si sprijiniri

Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa pana la adancimea de 1.25m in cazul terenurilor cu 
coeziune mijlocie si 2m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.

Pentru adancimi mai mari se recomanda sapaturi sprijinite sau sapaturi in taluz.
Sapatura de fundatie se va opri la un nivel superior cotei prevazute in proiect . Aceasta se va excava inainte de 

turnarea betonului pe o adancime de 0.15...0.25m.
Terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat si nu va fi supus la vibratii.
Pamantul rezultat din sapatura se va depozita de regula la o distanta cel putin egala cu adancimea sapaturii.
Sprijinirile vor fi calculate conform standardelor in vigoare.

Apa subterana si hidrologica

Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament si in sapaturile de fundare.
Se recomanda asigurarea scurgerii apelor de suprafata in afara zonei construite, prin realizarea unei 

sistematizari orizontale corespunzatoare, atat in timpul executiei, dar si al exploatarii.

Umpluturi in jurul fundatiilor 

Dupa terminarea lucrarilor de infrastructura, umpluturile din jurul fundatiilor se vor executa imediat, dupa care 
se amenajeaza rigole cu panta de 2% si trotuare, cu panta 3-5%. 
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Pamantul rezultat in urma sapaturilor va putea fi folosit pentru umpluturi cu respectarea urmatoarelor conditii:
• Sa nu fie pamanturi cu umflaturi si contractii mari, argile moi, cu continut de materii organice.
• Capacitatea de compactare: particule cu diametru >200mm, in cantitate mai mica de 10%.
• procentul de particule cu diametrul <0.063mm, sa fei mai mare de 10-15%.
• coeficientul de neuniformitate mai mare de 6, iar coeficientul de curbura cuprins intre 1...3. 
Nu se permite intreruperea executiei, decat dupa realizarea umpluturilor in jurul fundatiilor.

Alte recomandari

Se recomanda ca in momentul finalizarii proiectului, sa se ia legatura cu firma de proiectare geotehnica, in 
vederea verificarii fundatiilor, solutiilor alese si recomandari viitoare.

Orice modificare de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese verbale pentru lucrari ascunse,
ce va fi semnat de constructor, beneficiar si geotehnician.  

3.7. Accidente de teren
Geometria terenului: diferenta de nivel maxim pe lungimea terenului este de: cca 3.9m. Nu exista accidete ale terenului
natural.

3.8.Adincimea apei subterane
In cadrul  forajului  geotehnic a fost identificat un nivel  de ape de infiltratii  cu debit  redus, la adancimea de

NI=3.6m fata de CTS, in stratul de umplutura (argila/argila nisipoasa cenusiu/negricioasa, vartoasa cu resturi vegetale si
fragmente de materiale de constructii), strat ce se caracterizeaza printr-o eterogenitate litologica si structurala ridicata.
Aceste ape provin din apele meteorice ce se acumuleaza si se dreneaza de-a lungul versantului. Nivelul acestora poate
sa fie influentat de variatiile precipitatiilor atmosferice.  

3.9.Parametrii seismici caracteristici zonei
Zona seismica grad F caracterziata printr-o valoare a perioadei de colt de Tc=0,7 secunde.

3.10.Analiza fondului construit existent
Terenul în studiu are front la strada Republicii (fosta str. Bilascu). Construcţiile din zona au regim de construire mixt.
Vecinătăţi:

Nord: proprietate privata, clădire cu regim de construire izolat, P+M
Sud: proprietate privata, calcan clădire cu regim de construire insiruit,  P
Est:  proprietaţi private, teren liber de construcii
Vest: drum public str. Republicii

3.11.Echipare edilitară existentă
In  zonă există  toate  retelele  de echipamente  edilitare  (apă,  canalizare,  retea  electrică,  gaz,  telefonizare).  Clădirea
existentă este racordată la acestea

3.12    Bilant teritorial   existent

BILANT TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA  
                                                          %                       mp                   
CONSTRUCTII 68.2 210
CIRCULATII PIETONALE   5.8   18
CIRCULATII AUTO   0     0
ZONE VERZI                                       26.0                     80                  
TOTAL                                                 100                    308                  
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P.O.T.  68.2%
C.U.T. 0.8

4.  REGLEMENTĂRI

4.1.Obiective noi solicitate prin  tema de proiectare.
Se propune elaborare pud pentru etajare casa existenta,modificări interioare, modificari fatada si amenajari exterioare.

4.2.  Func ionalitateaț  , amplasarea si conformarea constructiilor.
Functiuni propuse : locuire

Regimul de aliniere fa ăț  de proprietă ileț  vecine:
Clădirea  propusă se va amplasa la următoarele distan eț  minime fa ăț  de vecinătă iț :

Nord:  calcan existent
Est:  retragere existenta 0m fata de limita posterioara (conf. Situatia existenta),

vecinatate cu teren liber de constructii, cu care constituiau parcela istorica
Sud: retragere min 0m fa ăț   de limita de proprietate, alipit de calcan existent (conf. Situatia existenta)
Vest:  retragere min 2.8m fa ăț  de aliniament existent

4.3. Capacitate, suprafata desfasurat  ă
Suprafata construita propusa= 171
Suprafata desfasurata propusa: 445 mp
POT propus: 55.5%
CUT propus/ CUT maxim admis: 1.4

Regimul de inaltime propus: P+1E
functiuni propuse: locuire

4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi.
Distanta fata de constructiile existente pe parcela: nu este cazul.
Determinarea solutiei de organizare arhitectural urbanistice
Criteriile principale de amplasare sunt:
- adaptarea la teren a cladirilor propuse, configuratia sectiunilor va prelua panta terenului
- integrarea constructiilor propuse în cadrul construit existent.
- materialele folosite vor avea un grad ridicat de calitate
- asigurarea numarului suficient de locuri de parcare pentru a satisface normativele privind nr. de locuri de parcare:
- 2 locuri

4.5. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute.
Se propune etajarea casei existente si refatadizarea.

4.6.Principii de interventie asupra constructiilor existente.
Se va etaja cladirea existenta. Se va asigura acces auto din spatiu public prin largirea gangului.

4.7.Modul de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale: 
Accesul auto si pietonal pe teren se realizeazã dinspre str Republicii  prin gangul existent largit.
Nr. locuri de parcare : 2 locuri de parcare.  Dimensiunea în plan al unui parcaj este de 2,5x5,0m, iar suprafata totala a
parcajelor este de de 25mp. 
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Circulatiile pietonale  vor fi realizate din dale prefabricate  pozate pe un pat de nisip.
 

4.8. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural existent.
Se vor amenaja spatii verzi adiacent constructiei i  se va ș  realiza o suprafata inierbata.

4.9. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta.
Conf. Aviz monumente.

4.10. Solutii pentru reabilitare ecologica si diminuarea poluarii.
Centralele termice vor fi omologate conform legislatie in vigoare.
Se  vor  instala  containere  pentru  colectarea  materialelor  reciclabile  (inclusiv  pentru  diminuarea  gunoiului  menajer).
Zonele de colectare vor fi realizate din materiale usor lavabile is usor curatabile. Gunoiul menajer va fi indepartat de
catre firme specializate si se va transporta la depozitul de gunoi la orasului. Colectarea se va face dupa cum urmeaza:
vara la max 2 zile, iarna la maxim 3 zile.

4.11. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea aplasamentului.
Nu s-au realizat functiuni publice.

4.12. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi.
Vezi punct 4.8.

4.13.Profiluri transversale caracteristice
Conform plansa Reglementari Propuse.

4.14.Lucrari necesare de sistematizare verticala
Diferenta de nivel pe lungimea parcelei este de aproximativ 3.9m.
Pentru evacuarea apelor pluviale in PROIECTUL DE EXECUTIE INSTALATII vor fi prevazute solutii  de canalizare a
apelor pluviale si menajere.

4.15.Regimul de construire, coeficientul de utilizare a terenului.
Suprafata teren: 308mp
Suprafata construita propusa: 171 mp
Suprafata desfasurata propusa: 445 mp
POT propus 55.5%
CUT propus: 1.4
Regimul de inaltime propus:P+1E
functiuni propuse: locuire
inaltime maxima cornisa:12m
inaltime maxima coama:16m

BILANT TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA  
                                                          %                       mp                   
CONSTRUCTII 68.2 210
CIRCULATII PIETONALE   5.8   18
CIRCULATII AUTO   0     0
ZONE VERZI                                       26.0                     80                  
TOTAL                                                 100                    308                  
P.O.T.  Existent 68.2%
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C.U.T. existent 0.8
BILANT TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA  
                                               %                       mp     
CONSTRUCTII 55.5 171
CIRCULATII PIETONALE 
si CIRCULATII AUTO 26.0   80
ZONE VERZI                           18.5                     57
TOTAL                                      100                    308
P.O.T.  Propus 55.5%
C.U.T. Propus        1.4

4.16 Asigurarea utilitatilor
Apa potabila: exista retea si racord, care se va redimensiona daca este nevoie.
Canalizarea apelor pluviale: exista retea si racord . Bransamentul va dimensiona corespunzator la conducta publica de
canalizare.
Canalizarea apelor menajere:exista retea si racord  . Bransamentul va dimensiona corespunzator la conducta publica de
canalizare.
Asigurarea Gazului natural: exista retea si racord, care se va redimensiona daca este nevoie.
Asigurarea telecomunicatii : exista retea si racord, care se va redimensiona daca este nevoie.
Asigurarea energiei electrice: exista retea si racord, care se va redimensiona daca este nevoie.
Se va asigura paratraznet conform normativelor in vigoare.
PENTRU TOATE INSTALATIILE DESCRISE MAI SUS SE VOR REALIZA PROIECTE DE EXECUTIE CONFORM
NORMATIVELOR.

5.CONCLUZII
Se  propune elaborare  PUD  pentru  etajare  cladire  existenta,modificări  interioare,  modificare  fatada  si  amenajari
exterioare. Conform avizului nr 646/Z/2.08.2018 al Ministerul Culturii si Identitatii Nationale – Directia judeteana pentru
Cultura Cluj, proiectul  a fost avizat favorabil,  integrandu-se in spiritul  zonelor protejate,  respectiv in cadrul  construit
existent. De asemenea proiectul  se va realiza folosind materialele cu un grad ridicat de calitate si  rezolvari tehnice
contemporane.

septembrie 2018 Intocmit: arh. stag. CRISAN Radu
ef proiect:Ș arh./urb.TULOGDY László György
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