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MEMORIU DE PREZENTARE 

 

 

1 INTRODUCERE 

 

 

1.1 Date de recunoastere a documentatiei 

 

Denumirea obiectivului ELABORARE PROIECT URBANISTIC ZONAL 

CONFORM LEGII 350/2001 CU MODIFICARILE SI 

COMPLETARILE ULTERIOARE 

 

Beneficiar  S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. 

jud. Suceava, mun. Suceava, str. Unirii, nr. 102 
 

Amplasament    Str. Calvaria, f.n., Cluj – Napoca, Jud.Cluj 
 

Proiectant general   S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. 

     Cluj-Napoca, str. Călărașilor, nr. 1, Pavilion H 
     Tel: 0264 596 786   
 
Subproiectanti, colaboratori  S.C. CSP PROIECT LINE S.R.L. - instalatii 

 
Data elaborarii    OCTOMBRIE 2017 

 
 

1.2 Obiectul PUZ 

 
Prezenta documentaţie a fost întocmită la cererea beneficiarului, S.C. GENERAL 

CONSTRUCT S.R.L., pentru lucrarea „ELABORARE PROIECT URBANISTIC ZONAL 

CONFORM LEGII 350/2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE„ – 

pe Str. Calvaria, f.n., Cluj – Napoca, Jud.Cluj. 
Obiectul lucrarii consta in aprofundarea din punct de vedere urbanistic, functional si estetic al 

terenului studiat, in vederea construirii unui imbil mixt, cu locuire la etajele superioare si comert la 
parter, in zonele dinspre spatiile publice. Imobilul de tip lama dreapta, cu regim de inaltime (1-
2)S+P+10, va fi amplasat adiacent unei strazi de acces existente, care va fi reglementata si 
modernizata in cadrul prezentei documentatii. Constructia se va dispune conform celei mai bune 
insoriri, cu axa lunga pe directia S-N. Pe spatiul neocupat de constructie se va amenaja un spatiu 
verde generos, amenajat atat pe placa peste subsol cat si pe terenul natural. Acest spatiu verde va 
integra imobilul propus in zona, caracterizata de spatii verzi generoase si parcuri de agrement si loisir.  

Terenul studiat este compus dintr-un numar de cinci parcele care se suprapun cu un numar de 
cinci UTR-uri. Suprafata reglementata prin prezentul PUZ este cea aferenta UTR-ului ZCP_M4, 
suprafata ramasa in afara UTR-ului va fi considerata ca fiind zona adiacenta. 

In acest moment parcela este libera de constructii. 
Prin PUG Cluj-Napoca in vigoare, pentru zona studiata, a fost prevazuta o structură 

funcţională mixtă incluzând locuire individuală de tip urban (tradiţional), semicolectivă şi colectivă, 
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activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, 
de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism, dar si diverse categorii de spatii verzi 
(sportiv, scuaruri si parcuri publice, zone verzi de protectie ale albiilor apelor). Prezenta documentatie 
respecta zonificarea functionala propusa prin PUG. 

 

1.3 Surse de documentare 

Pentru prezenta documentatie au fost obtinute anterior urmatoarele avize si documente: 
CU 204 din 31.01.2017 si CU 1127 din 22.03.2018 

 Aviz de oportunitate nr. 898 din 9.10.2017 
Avize si acorduri privind utilitatile publice si infrastructura 
Aviz Ministerul Culturii 
 
Prezenta documentatie a fost intocmita pe o suprafata de 13 216.82m2 compusa din 5 

parcele, identificate cu numar cad. 284624, 327128, 327195, 327127, 327107. 

 

2 STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 

2.1 Evolutia zonei 

Zona studiata face parte dintr-o mica enclava cu functiune mixta, aflata intr-o zona puternic 
marcata de spatii verzi precum Parcul Sportiv Iuliu Hatieganu, ale carei baze au fost puse in anul 
1931 si Parcul Rozelor, un parc cu o infiintare mai recenta. 

Parcela era limitata pana la incepulutul secolului XX atat la nord cat si la sud de cate un brat al 
Canalului Morii, astazi existand doar bratul aflat la sudul parcelei. Laturile est si nord ale parcelei erau 
delimitate de strada Calvaria, astazi neutilizata si intrerupta de amplasarea in perioada comunista a 
unui punct de transformare apartinand regiei autonome de transport in comun. 

Parcela studiata a ramas neconstruita desi zona a cunoscut o serie de dezvoltari succesive. 
Cea mai recenta dintre acestea a fost realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime 
P+10E, la limita vestica a parcelei. 

Parcela studiata, este in momentul actual nefolosita, fiind acoperita de vegetatie salbatica, 
putand fi considerata o zona nesigura. Prin construirea unui ansamblu mixt, se va activa o zona 
astazi nefolosita a municipiului Cluj-Napoca. 

 

2.2 Incadrarea in localitate 

Amplasamentul studiat se situeaza in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in interiorul unei 
zone construite protejate (de protectie a formelor urbane si a patrimoniului arhitectural), in partea 
central-vestica a orasului, in cartierul Plopilor, zona Calvaria, intre Parcul sportiv Iuliu Hatieganu, 
Parcul Rozelor si strada Plopilor. 

Zona studiata ofera singura legatura intre promenada Somesului, zona Parcul sportiv Iuliu 
Hatieganu – Parcul Rozelor si Cartierul Plopilor. 
 

2.3 Elemente ale cadrului natural 

Terenul este relativ plat si nu prezinta accidente de teren. 
Limita sudica a terenului este constituita de Canalul Morii, terenul aflandu-se de asemenea la 

o distanta relativ mica de albia Somesului. Conform studiului geotehnic atasat acestei documentatii, 
apa subterana apare la adancimi cuprinse intre -2.80 (F101)si -4.20 (F103) fata de cotele forajelor si 
este strict legata de nivelul Raului Somes si a Canalului Morii. Apa subterana prezinta agresivitate 
slab carbonica fata de beton (...). Se impune hidroizolarea infrastructurii. In timpul executiei, 
epuizarea apei se va face prin pompare directa din base amenajate pe conturul sapaturii. 

Zona seismica de calcul conform P100-06 este caracterizata de valorile ag=0.08g si Tc-0.7sec 
Conform studiului geotehnic, zona prezinta urmatoarele conditii geotehnice: 
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(zona F101,F104) Sistem de fundare recomandat: radier general. 
Constructia se va incadra in stratul 3, marna cenusiu deschisa, tare, cu interstratificatii 

centimetrice-decimetrice de gresii, la adancimi de fundare intre Dmin= -3.70m si D= -4.80m fata de 
cotele forajelor, in functie de pozitia in plan a fundatiilor. Se va asigura o incastrare minim 20cm in 
stratul 3. 

Daca la executarea sapaturii se intalnesc accidente litologice(lentile de nisip), se va evita 
fundarea pe acestea. Sapatura va fi coborat, asigurand incastrarea in stratul 3, marna cenusiu 
deschisa, tare, cu interstratificatii centimetrice-decimetrice de gresii. 

(zona F105) Sistem de fundare recomandat: fundatii izolate rigide sub stalpi si fundatii 
continue sub pereti. 

Fundatiile se vor incastra in stratul 2, nisip cu pietris si bolovanis, cafeniu deschis, indesare 
medie, la adancimi de fundare intre Dmin=-2.00m si D=-2.60 de la cota terenului actual. 
 Daca la executarea sapaturii se intalnesc accidente litologice(lentile de nisip), se va evita 
fundarea pe acestea. Sapatura va fi coborata, asigurand incastrarea in stratul 2, nisip cu pietris si rar 
bolovanis, cafeniu deschis, indesare medie. 
 

2.4 Circulatia 

Accesul pietonal si auto se realizeaza printr-o alee existenta care porneste din strada Plopilor 
si traverseaza Canalul Morii prin intermediul unui pod cu latimea de 6.46 m. Odata ce trece peste 
canal aleea se bifurca in trei drumuri de pamant.  

 Un drum de pamant traverseaza parcela studiata, de la sud la nord, asigurand legatura 
intre cartierul Plopilor si promenada Somesului. Din acest drum se realizeaza accesul 
pe parcela studiata. 

 Un traseu de pamant leaga podul mentionat anterior cu Parcul Rozelor respectiv cu 
accesul secundar la Caminul Studentesc Sport XXI din cadrul „Parcului Sportiv 
Universitar Iuliu Hatieganu”, pe directia sud-est. 

 Un drum auto si pietonal cu imbracaminte rutiera de beton, care deserveste imobilul de 
locuinte aflat pe parcela din vestul terenului studiat. 

Pe drumul aflat pe parcela studiata se realizeaza parcarea inadecvata si ilegala a 
autovehiculelor care apartin utilizatorilor parcurilor din imediata apropiere. 

Cele doua drumuri de pamant mentionate anterior necesita modernizare pentru a fi utilizate 
corespunzator. 

 

2.5 Ocuparea terenurilor 

Terenul studiat este compus dintr-un numar de cinci parcele care se suprapun cu un numar de 
cinci UTR-uri. Suprafata reglementata prin prezentul PUZ este cea aferenta UTR-ului ZCP_M4, 
suprafetele ramase in afara UTR-ului va fi considerat ca fiind zona adiacenta. 

Terenul pentru care s-a intocmit documentatia este situat in intravilanul municipiului Cluj-
Napoca. Terenul are o forma poligonala neregulata si este incadrat la Nord, Vest si Est de alte 
proprietati private. In partea  Sudica terenul este limitat de Canalul Morii si podul de acces peste 
acesta.  
 

Vecinatatile sunt : 
   Vest: proprietate privata, nr. cad 17 033 
  Est: Str. Calvaria, nr. topo 11 724 
  Sud: Canalul Morii si proprietate privata, nr. topo 10 893 
  Nord: parcela cu numar cadastral 322330 
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Regim juridic 
Prezenta documentatie PUZ se intocmeste pe intreaga suprafata a UTR ZCP_M4(zona 

reglementata), respectiv pe 5 parcele identificate prin numar cadastral 284624, 327128, 327195, 
327127, 327107. 

Conform CF, pe 4 parcele, cele identificate cu numar cad. 327128, 327195, 327127, 327107 
proprietar este FEDERALCOOP CLUJ, SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM. Pe parcela cu 
numar cadastral 284624 proprietar este S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. 

Toate terenurile mentionate anterior sunt libere de constructii. 
Suprafata totala propusa pentru studiu PUZ este de 13 216.82 m2 distribuita astfel: 
CF 284624 - 9 931.00m din acte, si 10 920m2 masurati 
CF 327128 - 496.00 mp 

CF 327195 - 1 687.00mp 

CF 327127 - 107.00mp 

CF 327107 - 6.00mp masurati si 9 310.00mp din acte 
Pe terenul identificat prin CF 284624, la capitolul sarcini apare inscris – intabulare, drept de 

IPOTECA, Valoare 7 777 700RON si celelalte obligatii de plata aferente creditului – UNICREDIT 
BANK 

 
Regim economic    

Toate parcelele studiate au categoria de folosinta trecuta in extrasul de carte funciara curti 
constructii. 

 
Regimul tehnic 

Din punct de vedere al reglementarii urbanistice, conform PUG  al Municipiului Cluj-Napoca 
PUG al Municipiului Cluj Napoca,  aprobat cu HCL nr./2014  amplasamentul se afla in cinci 
U.T.R.-uri: 

U.T.R. ZCP_M4 / PUZ : Zonă construită protejată Zonă mixtă cu regim de construire 
deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală 

U.T.R. : ZCP_Va : Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri publice  
U.T.R. : ZCP_Vs : Zona verde cu rol de complex sportiv 
U.T.R. : ZCP_Ve : Zona verde de protectie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 
U.T.R.: SZCP_Lc  

 
Suprafata de teren pe care se intentioneaza construirea si care face subiectul  

reglemetarii prin acest PUZ este cea aferenta UTR-ului ZCP_M4. 
 
Situatia existenta:   
S teren total conform CF = 13 216.00 mp 
S teren U.T.R. ZCP_M4 =  9 300.97 mp(masurata) 
S teren U.T.R. ZCP_Va  = 1 910.23 mp(masurata) 
S teren U.T.R. ZCP_Vs  = 1 395.99 mp(masurata) 
S teren U.T.R. ZCP_Ve  =  272.18 mp(masurata)  
S teren U.T.R. SZCP_Lc = 337.32 mp(masurata)  

 
Sc existenta = 0.00 mp     POT existent = 0.00 % 
Scd existent = 0.00 mp     CUT existent =0.00 
 
Din punct de vedere functional, terenul studiat, impreuna cu parcela construita aflata la vestul 

parcelei studiate, reprezinta o enclava cu functiune mixta situata intr-o zona verde cu diverse 
caractere: zona verde sportiva, zona verde de scuaruri, gradini, parcuri publice, respectiv zona verde 
de protectie a apelor. 

Aceste functiuni nu se stanjenesc, ci se potenteaza reciproc. 
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Datorita functiunilor prezente in arealul invecinat, fondul construit este dominat de constructii 
cu caracter sportiv, respectiv echipamente sportive si de joaca, exceptie facand imobilul de locuinte 
colective cu regim de inaltime P+10 aflat in vestul terenului studiat si caminul studentesc cu regim de 
inaltime P+10 aflat in estul terenului studiat.  

In ceea ce priveste parcela studiata, aceasta este libera de constructii. 
Calitatea fondului construit existent in arealul inconjurator este ridicata, nefiind nevoie de nici o 

interventie de refacere sau modernizare a acestora. Zona este foarte bine dotata cu spatii verzi 
publice. 
 

2.6 Echipare edilitara 

In imediata apropiere a obiectivului zona este bine echipata edilitar, cu retele de canalizare, 
retea de apa, retea de telecomunicatii, conducte de gaz dar si retele de tractiune electrica urbana 
apartinand regiei autonome de transport. 

Lipseste reteaua de canalizare pluviala insa prezenta emisarului natural, Canalul Morii 
suplineste aceasta lipsa. 

Datorita faptului ca reteaua de canalizare din zona traverseaza parcela studiata, au fost 
intocmite documentatii de deviere a acestora, avizate ulterior de catre compania locala de apa. Se vor 
devia si retelele de energie electrica aeriana si retelele de tractiune electrica care traverseaza terenul 
studiat si impiedica utilizarea acestuia la potential maxim. 

 

2.7 Probleme de mediu 

Nu exista riscuri naturale si antropice in ceea ce priveste terenul studiat. 
  

2.8 Optiuni ale populatiei 

Informarea si consultarea publicului se va face conform METODOLOGIEI din 30 decembrie 
2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, respectand LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se 
face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Pentru prezenta documentatie au fost obtinute anterior urmatoarele avize si documente: 
CU 204 din 31.01.17 
CU 1127 din 22.03.18 

 Aviz de oportunitate nr. 898 din 9.10.2017 
Avize si acorduri privind utilitatile publice si infrastructura 
Aviz Ministerul Culturii. Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu Cultural Cluj  
 

3.2 Prevederi ale PUG 

Din punct de vedere al reglementarii urbanistice, conform PUG al Municipiului Cluj-Napoca 
amplasamentul se afla in cinci U.T.R.-uri: 

U.T.R. ZCP_M4 - Zona se remarcă printr-o structură funcţională heterogenă, caracterizată de 
mixajul între activităţile de interes general, cu sau fără acces public, în expansiune şi locuirea iniţială. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41571
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/31413


 
 
 

 
 
 
Str. Călărașilor, nr 1, Pavilionul  H, Cluj-Napoca 400167, Romania 
T. +40-(0)264-596 786, F. +40-(0)-372 898 382, www.arhimar.ro 
 RO10390873, J 24/186/1998      
Unicredit Tiriac BanK,  Cluj-Napoca, IBAN RO 22 BACX 0000 0004 6455 3000 

 

 

Tesutul urban e marcat de persistenţa structurii urbane originare, chiar dacă în timp s-au inserat şi 
alte tipologii. Gradul de finisare urbană e mediu-ridicat. Parcelarul e în general inegal, regăsindu-se 
parcele cu fronturi relativ înguste spre stradă (în general de 15 - 20 m) şi adâncimi variabile, dar şi 
parcele cu deschideri importante spre spaţiul public (25 – 50 m), ocupate de clădiri aparţinând 
tipologic majoritar locuirii individuale de tip urban. Specifică e organizarea urbanistică de tip deschis, 
cu imobile situate în retragere faţă de aliniament, cu regim mediu de înălţime. Structura urbană relevă 
un grad ridicat de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice. 

U.T.R. ZCP_Va - Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri publice istorice, cu acces public 
nelimitat, clasate individual sau ca parte a Ansamblului urban "Centrul istoric al oraşului Cluj" în Lista 
Monumentelor Istorice. 

U.T.R. ZCP_Ve - Zona cuprinde culoarele râului Someşul Mic şi al Canalului Morii. Sunt 
incluse albiile minore, amenajările hidrologice, cele de maluri, fâşii verzi, circulaţii pietonale şi velo, 
mobilier urban etc, structurate într-o configuraţie caracteristică pentru imaginea urbană a oraşului 
istoric. Importante pentru identitatea zonei sunt de asemenea pasarela Elisabeta şi stâlpii portal de 
transport al energiei electrice de pe râul Someş, ca şi podeţele de acces la clădiri de pe Canalului 
Morii 

U.T.R. ZCP_Vs - Spaţii verzi – parcuri sportive istorice, cu acces public limitat, clasate 
individual sau ca parte a Ansamblului urban "Centrul istoric al oraşului Cluj" în Lista Monumentelor 
Istorice – Parcul Sportiv Universitar „Iuliu Haţieganu”, Parcul Sportiv „Clujana” şi altele.  

U.T.R.: SZCP_Lc  
 
Nu sunt prevazute servituti de utilitate publica in zona studiata, insa terenul se afla in interiorul 

unei zone construite protejate (de protectie a formelor urbane si a patrimoniului arhitectural). 
 
Prezenta documentatie propune o serie de derogari fata de regulamentul aferen UTR 

ZCP_M4, impuse din cauza specificitatii terenului in cauza. 
Toate derogarile necesare pentru rezolvarea urbanistica a zonei sunt mentionate in 

capitolele care urmeaza si insiruite integral in ultimul capitol al acestui memoriu, Concluzii – 
Masuri in continuare. 

 

3.3 Valorificarea cadrului natural 

Constructia propusa va ocupa suprafata de teren care se suprapune cu UTR ZCP_M4. 
Rezulta astfel doua fasii verzi, una aflata pe limita de Vest a imobilului, suprapusa cu ZCP_Va si una 
pe limita Sudica a imobilului, suprapusa cu UTR ZCP_Ve. 

Pe suprafata reglementata (UTR_ZCP_M4), suprafata verde amenajata pe sol natural va 
ocupa minim 30% din suprafaţa totală. 

Pe fasia verde aflata la vest se va amenaja un spatiu verde plantat cu vegetaie mica, medie si 
joasa (se vor pastra arborii maturi sanatosi) si se vor amenaja zone cu dalaj de tip pas japonez. 

Pe fasia verde aflata in sudul-estul imobilului(aflata in ZCP_Vs) se va amenaja o alee, 
aproximativ pe traseul celei existente, alee pietonala si velo care poate fi folosita cu rol de acces auto 
de intretinere la  Statia de redresare CTP5. 

Adiacent constructiei, pe latura estica a acesteia se va amenaja un spatiu verde, organizat 
atat pe sol natural, cat si pe placa peste parcajul de la subsol. Spatiul verde amenajat pe sol natural 
va ocupa 30% din suprafata terenului situat in ZCP_M4 si impreuna cu spatiul verde amenajat pe 
placa subsol vor constitui zona verde a imobilului, care va dispune de zona de losir si zona de loc de 
joaca pentru copii. 

Terenul relativ plat nu impune solutii deosebite in ceea ce priveste adaptarea constructiior la 
relief. 
 

3.4 Modernizarea circulatiei 

Accesul carosabil este asigurat prin propunerea unui drum denumit generic « strada A », care 
face legatura dintre str. Plopilor si imobilul propus. 
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 Strada propusa are un profil cu ampriza de 14.00m, cu doua trotuare, cate unul pe fiecare 
parte a strazii, fiecare cu o latime de 1.50m, pista de biciclete pe latura estica a strazii, cu o latime de 
1.50m spre Parcul Rozelor, un rand de parcaje cu latime de 2,50m, pe latura vestica ,si doua benzi 
de circulatie auto, cate una pe sens, fiecare cu latime de 3.50m. Acest profil nu respecta Anexa 6 la 
PUG si a fost dispus conform indrumarilor COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA 
TERITORIULUI, din sedinta din 2 noiembrie 2018. 

 De asemenea se propune modernizarea si latirea podului de acces de la 6.46 m la 10.00m 
astfel incat sa dispuna de doua sensuri de circulatie cu cate o banda pe sens (2x3.50m) si doua 
trotuare de cate 1.50m. 

Locurile de parcare auto se vor asigura respectand Anexa 2 a P.U.G.-ului in vigoare. 
 Drumul care traverseaza proprietatea, leaga cartierul Plopilor cu Parcul Rozelor si promenada 
raului Somes. Amplasarea lui respecta destul de mult traseul drumului existent. 

Imobilul va dispune de un numar total necesar de 174 de locuri de parcare din care 38 la sol si 
136 in parcajul subteran. Locurile de parcare pentru vizitatori vor fi considerate cele realizate in 
componenta drumului, care va fi trecut in administrare publica dupa finalizarea lucrarilor. 
 Locurile de parcare aferente comertului vor fi asigurate exclusiv la sol (10 locuri de parcare). 
  

Amplasamentul studiat nu este grevat de niciun fel de obiective de utilitate publica. 
 

3.5 Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 

Se va pastra zonificarea functionala propusa prin PUG in vigoare. De asemenea se vor pastra 
reglementarile si indicii urbanistici maximali propusi prin PUG. 

Conform avizului de oportunitate, teritoriul de reglementat prin aceasta documentatie este UTR 
ZCP_M4. Partile de teren aflate in proprietate care se suprapun cu alte UTR-uri, vor fi considerate ca 
zona adiacenta acesteia. Terenul studiat va fi compus astfel din teritoriul de studiat si zona adiacenta 
acestuia. 
 
Regimul de inaltime 

In conformitate cu indrumarile COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA 
TERITORIULUI, din sedinta din 2 noiembrie 2018 : 

Regimul de inaltime propus prin prezenta documentatie este de (1-2)S+P+10, diferit de 
reglementarile RLU PUG (1-2S)+P+2E+1R.  

Inaltimea la cornisa a constructiilor, propusa prin prezenta documentatie este de 34.50m si 
inaltimea totala maxima reglementata este de 35.50m spre deosebire de RLU PUG care 
reglementeaza o cornisa maxima de 12.00m si o inaltime maxima a imobilelor de 16.00m. 
  
 Se abroga reglementarea impusa prin PUG (UTR_ZCP_M4) prin care înălţimea totală maximă 
a clădirilor / corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la 
aliniament, va fi de maximum 12 m, chiar dacă corpul dinspre aliniament are un regim de înălţime 
diferit. 
 Se intentioneaza realizarea unui singur nivel de subsol insa daca va fi necesara realizarea 
unui al doilea nivel din motive tehnice, acesta se va realiza partial, in functie de recomandarile din 
studiul geotehnic. 
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3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare 

3.6.1 Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa se va realiza in baza avizului de la compania locala de apa, din reteaua 
existenta.  
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Pentru alimentarea cu apa a investitiei de va realiza un bransament la conducta stradala 
existenta care are un diametru de 125mm. Presiunea necesara se va realiza prin intermediul statiei 
de ridicare a presiunii.  

Apa calda menajera se va prepara in regim instantaneu cu ajutorul centralelor murale cu tiraj 
fortat. 

 
3.6.2 Canalizare 

Amplasamentul studiat este strabatut in prezent de o conducta de canalizare din beton cu 
diametrul nominal de 80cm. Aceasta conducta va fi deviata in asa fel incat aceasta sa prezinte o 
distanta de siguranta fata de constructii sau fundatii de 1.50m. Pentru operatiunea de deviere a fost 
obtinut un aviz prealabil din partea companiei locale de apa. 

Terenul studiat va fi dotat cu retea proprie de canalizare care se va racorda la reteaua 
existenta a localitatii. Reteaua de canalizare menajera proiectata se va realiza cu ajutorul caminelor 
de vizitare Dn1000. 

Apele meteorice de la nivelul invelitrorilor vor fi conduse in subsolul cladirii de unde vor fi 
conduse spre exteriorul cladirii in reteaua de canalizare pluviala de incinta care va deversa in 
emisarul Canalul Morii. Conductele pentru preluarea apelor meteorice si coloane vor fi din PP, iar cele 
din subsol si exteriorul cladirii din PVC-KG. 

Apelel pluviale provenite de pe parcari se vor trece inainte de deversarea in emisar(Canalul 
Morii) printr-un separator de hidrocarburi. 

 
3.6.3 Alimentare cu energie electrica 

 Terenul studiat este in prezent traversat de retea electrica de distributie aeriana, LEA 0,4KV. 
Aceasta va fi deviata pe cheltuiala beneficiarului si se va amplasa pe limita de proprietate sau 
subteran, astfel incat sa nu stanjeneasca obiectivul propus. 
 Amplasamentul va fi dotat cu retea proprie de energie electrica care se va racorda la reteaua 
electrica existenta in zona. 
 
3.6.4 Telecomunicatii 

 Amplasamentul studiat este traversat pe o mica portiune, in extremitatea sa sudica, de retea 
subterana si supraterana de telecomunicatii. Datorita zonificarii propuse prin PUG, nu este necesara 
devierea acestora. 
 
3.6.5 Alimentare cu caldura 

 Pe amplasamentul studiat nu exista retele de distributie a incalzirii. Asigurarea energiei 
termice, pentru incalzirea obiectivelor se va face prin intermediul centralelor termice proprii pe gaz 
sau energie electrica. 
 
3.6.6 Alimentarea cu gaze naturale 

 Amplasamentul studiat se va racorda la reteaua de gaz a localitatii care va deservi obiectivul 
din partea sa sudica. Se vor realiza lucrari de prelungire a retelei existente si realizareau unei retele 
interne de distributie a gazului, care sa deserveasca amplasamentul studiat. Prelungirea retelei si 
racordarea la aceasta se va realiza in bazau unui aviz prealabil din partea detinatorului retelei de 
distributie. 
 
3.6.7 Gospodarie comunala 

 Pe amplasamentul studiat nu se vor realiza amenajari pentru sortarea, evacuarea depozitarea 
si tratarea deseurilor, care sa deserveasca arealul inconjurator.  
 Obiectivul propus va avea prevazut in vecinatate un loc special amenajat, in cuve ecologice 
subterane cu colectare selectiva si preluare periodoica de firme atestate, conform unui orar prestabilit 
printr-un constract de prestari servicii. 
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3.7 Protectia mediului 

 Constructiile propuse se vor integra cat mai armonios in cadrul natural. Tema de proiect  nu 
pune probleme speciale ca impact asupra mediului, functiunile propuse fiind de locuinte colective si 
activitati comerciale (sau de administrarea afacerilor, activitati aministrative, de turism, financiar-
bancareculturale de invatamant sau de sanatate cu caracter ambulatoriu). Nu se vor desfasura 
activitati productive sau poluante care sa afecteze mediul inconjurator sau ecosistemul. 
 Materialele utilizate pentru executarea lucrarilor vor fi ecologice si nu vor polua terenul.  
 Se va gandi o amenajare peisagera si functionala a imobilului cu atentie deosebita pentru 
utilizarea zonelor neconstruite ca  zone verzi, plantate si intretinute. 
 Se vor lua masurile necesare pentru preluarea si scurgerea apelor pluviale, precum si pentru 
gospodarirea deseurilor menajere rezultate prin depozitarea lor in locul special amenajat, in cuve 
ecologice subterane cu colectare selectiva, urmand ca periodic sa fie preluate de firme atestate, 
conform unui orar prestabilit printr-un constract de prestari servicii. 

Suprafata de teren care se suprapune peste UTR-urile ZCP_Va, ZCP_Ve, ZCP_Vs va ramane 
neconstruita, spatiile astfel rezultate intrand in circuitul de spatii verzi a orasului. Aceste UTR-uri 
mentionate anterior vor fi amenajate cu alei conform reglementarilor PUG in vigoare, pentru a 
accesibiliza spatiul ramas verde. 

Se vor pastra arborii maturi existenti daca acestia sunt sanatosi si daca acestia nu afecteaza 
sau pun in pericol realizarea constructiilor.  

Nefiind vorba de un spatiu verde amenajat sau sistematizat corespunzator, ci mai mult o 
vegetatie crescuta haotic nu se pune problema conservarii unor sisteme de alei, mobilier sau alte 
amenajari. Zona verde propusa, curatata, plantata si cu copaci toaletati va ridica nivelul calitativ al 
zonei. Aleile respectiv dalajele propuse fac accesibila zona catre populatie si introduc un spatiu 
nefolosit in circuitul verde al orasului. 

Se va acorda o atentie sporita iluminatului public, sporind astfel siguranta zonei. 
Spatiile verzi propuse vor fi plantate cu vegetatie de inaltime mica medie si inalta. 

 

3.8 Obiective de utilitate publica 

 Conform planului urbanistic general in vigoare, pe amplasamentul studiat nu sunt dispuse 
obiective de utilitate publica. 
 Drumul aflat pe teren, care traverseaza terenul de la sud la nord si care leaga cartierul Plopilor 
de promenada Somesului se va  moderniza pe cheltuiala beneficiarului, urmand sa fie trecut in 
proprietatea Municipiului Cluj-Napoca  
 Acesta, odata modernizat va rezolva circulatia defectuoasa in zona si lipsa locurilor de 
parcare. Realizarea acestui drum nu va implica nici o categorie de costuri din partea autoritatilor 
publice locale. 
 Dupa trecerea in proprietate publica, costurile intretinerii acestui drum vor fi suportate de catre 
autoritatile publice locale. 

 

4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 
Obiectivul propus prin prezenta documentatie va respecta intocmai zonificarea propusa prin 

PUG. Prezenta solutie avand avizul Ministerului Culturii prin Directia Judeteana pentru Cultura Cluj.   
Dat fiind faptul ca suprafata construibila nu poate fi accesata decat prin UTR-uri destinate spatiilor 
verzi, se va realiza o traversare minimala a acestor suprafate cu drumul care va deservi atat ca drum 
de acces pentru parcela studiata dar si cale de legatura intre promenada de pe malul Somesului si 
cartierul Plopilor. 

Se vor respecta reglementarile UTR ZCP_M4 stabilite prin PUG cu urmatoarele derogari, 
in conformitate cu indrumarile COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI AMENAJAREA 
TERITORIULUI, din sedinta din 2 noiembrie 2018, sau rezultate datorita particularitatilor 
terenului : 
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 Regimul de inaltime din (1-2S)+P+2+M conform PUG devine (1-2)S+P+10 conform 
PUZ. 

 Inaltimea maxima a constructilor, din 12 m la cornisa si 16 m total va deveni 34.50 m la 
cornisa si 35.50 m total. 

 Se renunta la regula de construire in adancime de 35.00m fata de aliniament. 

 Se renunta la conditiile de construibilitate a parcelelor de a avea front la strada, fiind 
suficient a avea acces la strada, si se renunta la conditia de a avea forma regulata. 

 accesul pietonal si auto – un singur acces auto si unul pietonal conform PUG va 
deveni acese pietonale respectiv auto conform PUZ. 

 se renunta la regula de construire conform careia înălţimea totală maximă a clădirilor / 
corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la 
aliniament, va fi de maximum 12 m, chiar dacă corpul dinspre aliniament are un regim 
de înălţime diferit. 

 Se renunta la regula de construire conform careia in situaţiile în care există alinieri 
unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi 
învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi 
distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate. 

 Conform PUZ, acoperirea cladirilor va fi plata. 

 imprejmuirea spre spatiul public – obligatorie conform PUG va deveni optionala 
conform PUZ 

Interventia asupra terenului studiat se va realiza unitar, nefiind necesara o etapizare a 
lucrarilor sau alte interventii anterioare, ori posterioare. 

Din punct de vedere al proprietatii asupra terenului acesta se va dezmembra ulterior finalizarii 
lucrarilor de sistematizare a drumului pentru trecerea acestuia in proprietatea publica a municipiului. 

 
Aprecieri ale elaboratorului PUZ, asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii. 
 
Din punctul de vedere al elaboratorului PUZ consideram ca nu este necesara aprofundarea 

studiilor urbanistice prin planuri urbanistice de detaliu ulterioare pentru aceasta parcela, modificarile si 
detalierile din aceasta etapa de PUZ fiind suficient de clare si acoperind si obiectivele pe care le 
studiaza un PUD.  

 
 
 

Intocmit,                                                              Sef de proiect, 

arh. Mihai Cacuci       arh. Claudiu Botea  
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VOLUMUL II 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
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1 Dispozitii generale 

 

 

1.1 Rolul RLU 

Prezentul Regulament Local de Urbanism insoteste, expliciteaza si reglementeaza modul 
de aplicare a prevederilor „ELABORARE P.U.Z. CONFORM LEGII 350/2001 MODIFICATA SI 
ACTUALIZATA”. Dupa aprobarea de catre autoritatile locale, prezentul RLU va deveni act de 
autoritate si va completa prevederile PUG Cluj-Napoca. 

Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la 
nivelul unităţii teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare 
în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localităţii, în acord cu 
potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat 
şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate. 

RLU contine toate informatiile necesare  autorizarii constructiilor in limita perimetrului 
studiat, indiferent de proprietarul terenului sau de beneficiarul constructiei. 

Autorităţile publice locale au datoria de a aplica sistematic şi permanent dispoziţiile 
Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calităţii cadrului construit, amenajat şi 
plantat, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi dezvoltarea echilibrată a localităţii şi pentru 
respectarea interesului general al tuturor membrilor comunităţii locale. 

 

1.2 Baza legala a elaborarii 

La baza elaborarii RLU aferent PUZ stau: 

 Regulamentul General de Urbanism (RGU) aprobat cu HGR nr. 525/1996 si Ghidul 
de aplicare al RGU, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10.04.2000 

 Reglementarile cuprinse in PUG si prescriptiile RLU aferente PUG, pentru zona ce 
face studiul PUZ 

 Legea 50/1991- republicata- privind autorizarea executarii constructiilor 

 Legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 
Regulamentul Local de Urbanism a fost intocmit in conformitate cu prevederile „Ghidului 

privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal”, indicativ GM-
010-2000. 

 

1.3 Domeniul de aplicare 

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii necesare autorizarii executarii 
constructiilor de orice fel strict pe terenurile cuprinse in limita studiata de PUZ. Restul 
terenurilor aflate in Teritoriul Administrativ al municipiului Cluj-Napoca, fie intravilan sau extravilan, 
nu sunt afectate de prezentul RLU. 

 

2 Reguli de baza privind modul de ocupare a terenului 

 

2.1 Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea 

patrimoniului natural si construit 

Suprafata studiata nu prezinta zone de patrimoniu natural protejat.  
Suprafata studiata face parte dintr-o zona de protectie a formelor urbane si a patrimoniului 

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

public 

Suprafata studiata nu prezinta riscuri geotehnice sau zone cu riscuri naturale.  
Se vor respecta indicatiile rezultate din studiile geotehnice elaborate in scopul autorizarii 

constructiilor. 
Se vor respecta limitele de protectie aferente cursurilor de apa si anume a Canalului Morii, 

impuse prin legislatia in vigoare. 
 

2.3 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor privind 
zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul 
regulament. 

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre proprietatea 
privată şi domeniul public. În situaţiile în care PUG prevede realinieri, aliniamentul se consideră cel 
rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată şi domeniul public. 

Regulile de amplasare faţă de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale 
clădirilor, inclusiv demisolurilor şi părţilor subsolurilor care depăşesc cota exterioară amenajată a 
terenului pe aliniament. Sunt admise depăşiri locale ale limitelor de retragere faţă de aliniament, cu 
respectarea următoarelor condiţii:  

(a) terasele / balcoanele deschise vor putea depăşi limita retragerii faţă de aliniament cu 
maxim 2.00 m  

(b) în cazul clădirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor, terasele, balcoanele sau 
bovindourile vor păstra o distanţă minimă de 2 m faţă de limitele laterale ale parcelei (marginile 
faţadei). 

Se vor respecta realinierile stabilite prin PUZ şi figurate pe planşa de reglementări. 
 
Condiţiile de amplasare a clădirilor unele faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele este 

precizată în cadrul reglementărilor privind zonele şi subzonele funcţionale precum şi unităţile 
teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul regulament.  

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele 
faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte pe bază de Planuri Urbanistice de Detaliu, 
dacă prevederile privind zona sau subzona funcţională sau unitatea teritorială de referinţă nu 
dispun altfel. 

 

2.4 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau indirect, conform destinaţiei construcţiei.  

Numărul şi caracteristicile acceselor se vor conforma specificaţiilor din cadrul 
reglementărilor la nivelul Unităţilor Teritoriale de Referinţă cuprinse în prezentul Regulament.  

Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei speciale 
de construire, eliberate de administratorul acestora. 

 

2.5 Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii 

Se vor respecta specificaţiile din cadrul reglementărilor la nivelul Unităţilor Teritoriale de 
Referinţă cuprinse în prezentul Regulament.  

 

2.6 Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 
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Se vor respecta specificaţiile din cadrul reglementărilor la nivelul Unităţilor Teritoriale de 
Referinţă cuprinse în prezentul Regulament.  

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.  
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă. 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor 
la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă cuprinse în prezentul Regulament. 
 

3 Zonificare functionala 

 

Din punct de vedere al reglementarii urbanistice, conform PUG  al Municipiului Cluj-Napoca 
PUG al Municipiului Cluj Napoca,  aprobat cu HCL nr./2014 amplasamentul se afla in cinci U.T.R.-
uri: 

 U.T.R. ZCP_M4 / PUZ : Zonă construită protejată Zonă mixtă cu regim de construire 
deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală 

 U.T.R. : ZCP_Va : Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri publice  

 U.T.R. : ZCP_Vs : Zona verde cu rol de complex sportiv 

 U.T.R. : ZCP_Ve : Zona verde de protectie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

 U.T.R.: SZCP_Lc  
Se va pastra intocmai zonificarea propusa prin PUG in vigoare. 
 
Conform Aviz de Oportunitate nr. 898/9.10.2017, capitolul“Teritoriul care urmeaza sa fie 

studiat prin PUZ” mentioneaza ca “ teritoriul de reglementat este UTR ZCP_M4 din vecinatatea 
parcului sportiv prof. dr. Iuliu Hateganu, asa  cum este delimitat in plansa – Reglementari 
Urbanistice – Zonificare, aferenta PUG” 

Prezenta documentatie propune o serie de derogari fata de regulamentul aferent UTR 
ZCP_M4, impuse din cauza specificitatii terenului in cauza.  

 

4 Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale 

 

4.1 UTR ZCP_M4 

 

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI  
 

Zonă cu funcţiuni mixte dezvoltată iniţial ca locuire de tip urban de standard ridicat, în prima 
jumătate a secolului al XX-lea, în lungul unor artere de importanţă locală, pe trasee istorice. 

Zona se remarcă printr-o structură funcţională heterogenă, caracterizată de mixajul între 
activităţile de interes general, cu sau fără acces public, în expansiune şi locuirea iniţială. Tesutul 
urban e marcat de persistenţa structurii urbane originare, chiar dacă în timp s-au inserat şi alte 
tipologii. Gradul de finisare urbană e mediu-ridicat. Parcelarul e în general inegal, regăsindu- se 
parcele cu fronturi relativ înguste spre stradă (în general de 15 - 20 m) şi adâncimi variabile, dar şi 
parcele cu deschideri importante spre spaţiul public (25 – 50 m), ocupate de clădiri aparţinând 
tipologic majoritar locuirii individuale de tip urban. Specific ă e organizarea urbanistică de tip 
deschis, cu imobile situate în retragere faţă de aliniament, cu regim mediu de înălţime. Structura 
urbană relevă un grad ridicat de diferenţiere, rezultat al evoluţiei istorice. 

E o zonă construită protejată datorită valorilor urbanistice şi arhitecturale pe care le 
înglobează şi a perspectivelor descendente asupra oraşului. In cadrul ei se regăsesc clădiri 
monument istoric clasate sau propuse spre clasare individual prin prezentul PUG în Lista 
Monumentelor Istorice şi imobile cu valoare ambientală. 
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SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  
 

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, 

conform Anexei 1 la prezentul Regulament. 
 
1. 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 pot avea 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. 

 

2.  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 

 
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. 
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. 
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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 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 acces la stradă 
(b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m 
(c) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp  

 
Se admit operaţiuni de comasare a parcelelor, cu condiţia ca toate parcelele rezultate să 

respecte cumulativ următoarele condiţii:  
(a) să aibă front la stradă 
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mică sau egală cu 30 m 
(c) să aibă formă regulată 

 
5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
 

Clădirile se vor amplasa in retragere faţă de aliniament, în front discontinuu (deschis).  
(a) Clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament. 
(b) Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente. 

 
6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE  LATERALE  ŞI  POSTERIOARE  
ALE PARCELELOR 
 

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit 
adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de 
retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât şi pe 
cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau 
ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), identificate ca atare 
prin studiul istoric. 

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe 
acestea nu există calcane, cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu 
mai puţin decât 3 m.  

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu 

jumătate din înălţimea acestora, dar cu nu mai puţin decât 6 m. In cazul în care parcela se 

învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, 

clădirile se vor retrage cu o distanţă minim egală cu înălţimea acestora, dar cu nu mai puţin decât 

6 m. 
 
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
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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 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 
drumurile publice. Accesurile carosabile vor avea lăţimea de maximum 6 m.  

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul 
acestora.  

Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 

învelitorilor permeabile. 
 
 
9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
 

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. 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.  

Pentru clădirile noi, staţionarea autovehiculelor se va realiza în proporţie minimă de 75% în 
spaţii specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora.  

Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o 
distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele apartamentelor.  

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

distanţă de maximum 250 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 
 

Inălţimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele 
criterii:  

(a) pentru clădirile comune, înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 34.50 m, iar înălţimea 
totală (maximă) nu va depăşi 35.50 m, respectiv un regim de înălţime de (1-2S)+P+10. 

La regimul de inaltime reglementat se pot adauga etaje tehnice. Etajele tehnice nu vor fi 

luate in calculul inaltimii maxime. 

 
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). 
 
Clădiri noi  

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se 
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  

Volumetria se va conforma tipologiilor specifice zonei – vile urbane şi locuinţe individuale 
moderne de standard ridicat dispuse în regim de construire deschis. 

Acoperirea clădirilor va fi plată, (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).  
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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 un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă 
materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise 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, la toate elementele construcţiei. 
 
Clădiri existente  
 
In cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente: 
 

Se vor aplica reglementările din prezentul regulament. 
Se vor evidenţia / diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă 

elementele existente conservate şi cele noi. 

Se admite publicitatea temporară pentru evenimente importante care privesc comunitatea 
(campanii electorale, festivaluri, evenimente culturale majore). 

Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în 

Anexa 3 la prezentul regulament.  

 
12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  
 

Zona e echipată edilitar complet. 
Toate clădirile se vor racorda pentru utilităţile 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 împrejmuire sau clădiri. 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei destinat colectării deşeurilor  

menajere, accesibil din spaţiul public. 
 
13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
 

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% 
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, pentru care se vor utiliza 
materiale tradiţionale (în general daleje de piatră de tip permeabil).  

Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent 
(grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.  

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea 

construcţiilor. 
 
14.  ÎMPREJMUIRI  
 

Imprejmuirea terenului nu este obligatorie. 
Spre spaţiul public aliniamentul poate fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire. 

Imprejmuirile orientate spre spaţiul public pot 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. 
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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. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI 

 
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

 
POT maxim = 50% 
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 40% x St (suprafaţa terenului) 
 
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. 
 
16.  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
 

CUT maxim = 1,4 
 
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor 

existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe 
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei 
va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu 
h liber ≥ 1,40 m). 
 
 
 


