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MEMORIU TEHNIC – faza P.U.D. 

 

I. INTRODUCERE 

 

I. 01. Date de recunoastere a documentatiei 

Denumirea obiectivului ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE 

CU FUNCTIUNI TERTIARE LA PARTER 

 

Beneficiar    MARIUTA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L. 

     B-dul Muncii, nr. 69A, Cluj-Napoca, judetul Cluj 

 

Amplasament    B-dul Muncii, nr. 69A, Cluj-Napoca, judetul Cluj 
 

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

     Cluj-Napoca, str. Călărașilor, nr. 1, Pavilion H 
     Tel: 0264 596 786   
 

Numar proiect 1271 / 2017 

 

Faza de proiectare     P.U.D. 

 
 
 

I. 02. Obiectul proiectului 

 
Prezenta documentaţie a fost întocmită la cererea beneficiarului MARIUTA PRODUSE 

ALIMENTARE SRL, pentru lucrarea ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI TERTIARE LA PARTER -  
pe B-dul Muncii, nr. 69A, Cluj-Napoca, judetul Cluj. 

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea din punct de vedere urbanistic, functional si 
estetic al parcelei studiate, in vederea construirii unui imobil de locuinte colective cu spatii 
comerciale (tertiare) la parter si locuinte la nivelurile superioare. 

Imobilul propus  va avea un regim de inaltime de S+P+4E si va fi configurat in 
concordanta cu prevederile regulamentului de urbanism aferent PUG Cluj-Napoca. 

Actualmente pe amplasamentul ce face obiectul studiului nostru exista 3 constructii : 
C1 - cantina cu parter si subsol 
C2 – magazie, constructie din tabla 
C3 – punct trafo – a se consulta aviz electrica 
 

II. INCADRAREA IN ZONA 

 

II. 01. Surse de documentare 

Extras CF 
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 Ridicarea topografica cu viza ANCPI 
PUG al Municipiului Cluj-Napoca 
CU nr. 2965/20.06.2017 
Google maps 
 

Concluzii din documentatiile elaborate 
Terenul studiat se situeaza in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in zona nord-estica a 

orasului, in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice, pe B-dul 
Muncii, nr. 69A.  

 

III. SITUATIA EXISTENTA 

 

III. 01. Accesibilitatea la caile de comunicatie 

 
Accesul auto si pietonal se realizeaza de pe bulevardul Muncii de pe latura sudica a 

terenului, printr-o bretea care inconjoara constructia existenta, si care se racordeaza in doua 
puncte in Bulevardul Muncii. Aceste racorduri au latimi aproximative de 4.90 respectiv 3.30m.  
De asemenea un al treilea acces se racordeaza de pe latura vestica a parcelei si vine din 
partea posterioara a imobilelor de locuinte colective existente la vest. Acesta din urma acces 
are o latime de 6.00m  

Bulevardul Muncii are un profil variabil, care se invarte in jurul a 20.50m si are in 
componenta cate un trotuar pe fiecare parte a strazii, doua benzi de circulatie auto cu latime de 
3.50m si doua cai de rulare pentru tramvai, dispuse in partea centrala a profilului strazii. Profilul 
existent se va modifica in conformitate cu PUG Cluj-Napoca in vigoare. 

Circulatiile auto respectiv pietonale in incinta proprietatii nu sunt diferentiate si au rol de 
servitute de trecere pentru parcelele aflate in nordul proprietatii dupa cum urmeaza: 

Intabulare, drept de SERVITUTE drept de servitute de trecere cu piciorul si vehiculul in 
lungime de 85m si latime de 4m pe aleea betonata intrarea facandu-se pe cele doua porti in 
favoareaimob cu nr. top 16733/3 din cf 142569. Apoi asupra imob de sub A+1 se intabuleaza 
dreptul de servitute de trecere cu piciorul si vehiculul pe o lungime de 64,4 m si o latime de 4 m 
pe aleea betonata intrarea facandu-se pe cele doua porti in favoareaimob cu nr top 16734/4 din 
cf 123737.  

 

III. 02. Suprafata ocupata, limite si vecinatati  

 
Terenul pentru care s-a intocmit documentatia, situat in intravilanul municipiului Cluj-

Napoca, in suprafata totala de 2 878.00m2 este identificat prin CF nr.254745, nr. cad. 254745, 
avand ca proprietar SC MARIUTA PRODUSE ALIMENTARE SRL.  

Actualmente pe amplasamentul ce face obiectul studiului nostru exista 3 constructii 
functionale dupa cum urmeaza : 

C1 – Cantina, constructie cu parter,subsol,si rampa de incarcare-descarcare pe fundatii 
din beton armat tip pahar,zidarie caramida,planseu de beton,acoperis terasa. Constructia este 
compusa din:  

Subsol: 1 casa scarii, 1 coridor, 1 centrala ventilatii, 2 magazii  
Parter: 1 casa scarii, 1 coridor, 4 holuri, 7 magazii, 4 birouri, 1 sala mese, 1 sala 

protocol, 1 bucatarie, 3 incaperi preparare, 1 camara, 2 incaperi vesela, 2 vestiare, 5 grupuri 
sanitare 

Aceasta constructie are o suprafata construita conform CF de 1 224m2. 
 
C2 – magazie constructie din tabla pe platforma betoncu 1 incapere 
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Aceasta constructie are o suprafata conform CF de 63m2 

 

C3 – Post trafo care deserveste obiective industriale din zona 
Aceasta constructie are o suprafata conform CF de 53m2 si apare notata fara acte in CF. 
 
Dintre constructiile mentionate anterior, C1 si C2 vor fi demolate, cu o documentatie 

separata care este in curs de autorizare, iar C3 (post trafo) va fi pastrat, modificandu-se traseul 
cablurilor care il deservesc, astfel incat constructia nou propusa prin prezenta documentatie si 
cablurile in discutie sa nu se stanjeneasca reciproc. 

 
Vecinatatile sunt : 

   Nord:  nr. top. 16734/2, nr. top. 16733/4 
  Est:  asociatia de locatari B-dul Muncii nr.69  
  Sud:  Bulevardul Muncii; 
  Vest:  nr. cad. 252884 
   

Terenul are o forma aproape dreptunghiulara, cu mici decrosuri in limita de proprietate. 
Lungimile laturilor sunt dupa cum urmeaza: 

• latura estica 63.06m 

• latura nordica de 45.70 m 

• latura sudica de 45.82 m 

• latura vestica de 63.11m 
 
Terenul este grevat pe partea sa sudica de servitute de utilitate publica aferenta 

modernizarii Bulevardului Muncii. 
 

III. 03.Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere 

 
STEREN TOTAL DIN ACTE = 2 878.00 m2 
INDICI URBANISTICI –SITUATIA EXISTENTA: 
Sc existenta = 1 339.00m2     POT existent = 46.52% 
Scd existent = 1 339.00m2     CUT existent = 0.47 

 

III. 04.Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic 

 
La nivel macro, zona are un caracter mixt, cu locuire colectiva, locuire individulala de tip 

periferic servicii de tip industrial sau cvasiindustrial si constructii industriale nefolosite sau 
refunctionalizate cu mica industrie nepoluanta. La nivel microzonal parcela face parte dintr-un 
front nordic al Bulevardului Muncii compus din aproximativ 10 unitati de locuinte colective cu 
media de inaltime P+4, cu o crestere treptata spre est la un nivel de inaltime de P+8. 

 
 

III. 05. Destinatia cladirilor 

 
Actualmente pe amplasamentul ce face obiectul studiului nostru exista 3 constructii 

functionale dupa cum urmeaza : 
C1 – Cantina, constructie cu parter,subsol,si rampa de incarcare-descarcare pe fundatii din 
beton armat tip pahar,zidarie caramida,planseu de beton,acoperis terasa compusa din:  
Subsol:  1 casa scarii,1 coridor,1 centrala ventilatii,2 magazii  
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Parter:  1 casa scarii,1 coridor,4 holuri,7 magazii,4 birouri,1 sala mese,1 sala protocol,1 
bucatarie,3 incaperi preparare,1 camara,2 incaperi vesela,2 vestiare,5 grupuri sanitare 

Aceasta constructie are o suprafata construita conform CF de 1 224m2. 
 
C2 – magazie constructie din tabla pe platforma betoncu 1 incapere 
 Aceasta constructie are o suprafata conform CF de 63m2 

 

C3 – Post trafo care deserveste obiective industriale din zona 
 Aceasta constructie are o suprafata conform CF de 53m2 si apare notata fara acte in CF. 
 

III. 06. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor 

ocupate. 

 

Regim juridic 
Terenul pentru care s-a intocmit documentatia, situat in intravilanul municipiului Cluj-

Napoca, in suprafata totala de 2 878.00 m2 este identificat prin CF nr. 254745, nr. cad. 254745, 
avand ca unic proprietar SC MARIUTA PRODUSE ALIMENTARE SRL. 

In CF este inregistrat drept servitute de trecere dupa cum urmeaza : 
Intabulare, drept de SERVITUTEdrept de servitute de trecere cu piciorul si vehiculul in 

lungime de 85m si latime de 4m pe aleea betonata intrarea facandu-se pe cele doua porti in 
favoareaimob cu nr. top 16733/3 din cf 142569. Apoi asupra imob de sub A+1 se intabuleaza 
dreptul de servitute de trecere cu piciorul si vehiculul pe o lungime de 64,4 m si o latime de 4 m 
pe aleea betonata intrarea facandu-se pe cele doua porti in favoareaimob cu nr top 16734/4 din 
cf 123737.  
  
Regim economic 

Conform CF-urilor, categoria de folosinta a terenului este: curti constructii. 
 
Regim tehnic 

Din punct de vedere al reglementarii urbanistice, conform PUG  al Municipiului Cluj-
Napoca, amplasamentul studiat se afla partial in U.T.R. Lc - Zonă de locuinţe colective 
realizate după anul 1990 

 
UTR Lc : 
Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funcţiuni:  
(a) cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R) POT maxim = 40%. Pentru nivelele cu 

destinaţie de locuire AC maximă = 35% x St (suprafaţa terenului)  
(b) cu (S)+P+4, (S)+P+3+R şi mai mult POT maxim = 30% Pentru nivelele cu destinaţie 

de locuire AC maximă = 20% x St (suprafaţa terenului)  
Pentru imobilele de locuit:  
(a) cu maximum (S)+P+3, (S)+P+2+M(R) POT maxim = 35%  
(b) cu (S)+P+4, (S)+P+3+R şi mai mult POT maxim = 20%  
Pentru alte funcţiuni (dotări) POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme 

specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi POT maxim = 60% 
 
Pentru imobile de locuit ce cuprind la parter alte funcţiuni:  
CUT maxim = 1,1  
Pentru imobilele de locuit:  
CUT maxim = 1  
Pentru alte funcţiuni (dotări) CUT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme 

specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăşi  
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CUT maxim = 1,2  
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, al supraetajării clădirilor 

existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe 
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. 

 

III. 07. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare 

 
Adâncimea minimă de fundare este Dfmin = 2,00 m față de cota terenului sistematizat, 

stratul bun de fundare se consider cel de argilă cafeniu/cenușie, vârtoasă, cu fragmente de 
carbonați. Se va asigura încastrarea în terenul bun de fundare pe minim 20 cm. 

Sistemul de fundare acceptat este cel de suprafață, respectiv fundații izolate pentru o 
construcție în cadre, fundații continue pentru o construcție cu pereți structurali sau fundație tip 
radier general.Verificarea la capacitate portantă a terenurilor se face utilizând metoda 
prezentată în SR EN 1997-1:2004 - Anexa D, precum și verificarea la SLS – starea limită de 
serviciu. Recomandări cu privire la proiectarea fundațiilor de suprafață se regăsesc în capitolul 
5.5.3. 

 

III. 08. Accidente de teren cu precizarea pozitiei acestora 

 
Nu este cazul. 
 

III. 09. Adancimea apei subterane. 

 
În timpul investigațiilor geotehnice, nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimea 

de 4,00 m faţă de CTN. 

 

III. 10. Parametrii seismici caracteristici zonei 

 
În cazul construcțiilor noi, valorile folosite în proiectare sunt în conformitate cu P100-

1/2013. Conform acestui normativ accelerația terenului are valoarea ag = 0,10 g având 
intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și perioada de colț, Tc = 0,7. 

 

III. 11. Analiza fondului construit existent. 

Constructiile C1 si C2, aflate pe parcela studiata, cu exceptia C3 – Post Trafo se vor 
demola in cadrul unei documentatii separate, aflata in curs de autorizare. 

 

III. 12. Echiparea existenta  

 
Zona este echipata cu toate retelele tehnico-edilitare necesare. Pentru stabilirea exacta 

a capacitatii retelelor existente si pentru determinarea necesitatilor cladirii propuse vor fi 
efectuate studii ulterioare. In cazul in care va rezulta necesitatea suplimentarii sau 
redimensionarii retelelor, se vor intocmi proiectele de specialitate necesare efectuarii 
respectivelor lucrari. 
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IV. REGLEMENTARI 

 

IV. 1. Obiectivele noi solicitate de tema-program 

 
Obiectul lucrarii consta in realizarea unui imobil cu locuinte colective la nivelurile 

superioare si spatii comerciale (fuctiuni tertiare) sau alte functiuni de interes pentru public la 
parter. 

Se va tine cont de contextele invecinate si de factori urbanistici, functionali si estetici in 
ocuparea parcelei nu doar cu imobilul propus, dar si cu amenajari, accese, etc. 

 

IV. 2. Functionalitatea, amplasarea, si conformarea constructiilor. 

 
Imobilul propus va avea un regim de inaltime de S+P+4E. 
Parterul va adaposti spatii comerciale, servicii si alte functiuni de interes public. Etajele 

sunt exclusiv ocupate de locuire. Subsolul va fi amenajat cu locuri de parcare, pentru locatari, 
conform Anexei 2 aferenta PUG-ului Municipiului Cluj-Napoca, dar si spatii tehnice. Se va 
asigura cate un loc de parcare pentru fiecare apartament mai mic de 100m2 AU si cate doua 
locuri de parcare pentru fiecare apartament cu AU > 100.00m2. 
 Imobilul propus se va amplasa in alinierea existenta pe cele trei parcele invecinate, in 
conformitate cu reglementarile RLU aferent UTR Lc.  

Conform plansei de reglementari aferente PUG, parcela este afectata de o servitute de 
utilitate publica pentru modernizarea Bulevardului Muncii. Din acest motiv, aliniamentul propus 
prin PUG coincide cu alinierea constructiilor existente. Astfel constructia propusa prin prezenta 
documentatie va fi amplasata in aliniament. 

 Se doreste o derogare de la regulamentul PUG in ceea ce priveste 

adancimea de construire, de 25.00m in adancime. Respectarea acestei 

reglementari ar conduce la o forma a constructiei in totala contradictie cu 

contextul arhitectural existent. Constructia propusa va avea o adancime de 

34.25m din aliniament. 

 Se vor respecta toate retragerile impuse prin RLU aferent PUG, distantele fata de 
limitele laterale de proprietate vor fi mai mari decat H/2 iar retragerea posterioara mai mare 
decat H. 
 Intre constructia propusa prin prezenta documentatie si constructia existenta pe parcela, 
mentinuta, nu se va respecta distanta minima de H al constructiei celei mai inalte datorita 
faptului ca constructia existenta este defapt o dotare tehnica care nu are nevoie de lumina si 
care la randul ei, datorita dispunerii cardinale, nu umbreste obiectivul propus. Se va respecta 
insa o distanta mai generoasa decat distanta minima de protectie pentru posturi trafo de acest 
tip, dupa cum este detaliat in plansa nr. 3, Plan de Reglementari. 
 Spatiul comercial de la parter va avea o amprenta mai mare (30% din suprafata de 
calcul a terenului) decat amprenta nivelurilor de locuit aflate deasupra (20% din suprafata de 
calcul a terenului), in conformitate cu RLU aferent PUG. 

 

IV. 3. Capacitatea, suprafata desfasurata 

 
 Regimul de inaltime maxim propus este : (S)+P+4E 
 
STEREN TOTAL = 2 878 m2 
SCONSTRUITA DESFASURATA = 3 165.80 mp 
 



 

 
 

 
 

 

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 

 

 
 
 

IV. 04. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi 

  

Volumul parter care adaposteste functiunea de comert va fi retras din aliniere fata de 
volumul principal care adaposteste functiunea de locuire, pentru ca intreg imobilul sa pastreze 
ritmul la strada existent. De asemenea acesta va fi tratat coloristic diferit si trecut prin aceasta 
metoda in plan secund.  

Se va pune accent in volumetrie pe volumul de locuire. 
 

IV. 05. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele 

mentinute existente 

  
Constructia se va armoniza volumetric cu imobilele invecinate atat in ceea ce priveste 

forma planimetrica dreptunghiulara, cat si cu regimul de inaltime, care va fi identic cu cel al 
imobilelor invecinate.   

De asemenea, imobilul se armonizeaza in ritmul strazii prin raportul intre plin si gol in 
ceea ce priveste volumele construite si spatiile dintre acestea. 
 

IV. 06. Principii de interventie asupra constructiilor existente 

 
Constructia mentinuta pe parcela si anume Punctul Trafo va fi renovata, insa datorita 

functiunii de dotare tehnica, aceasta dispune de un limbaj arhitectural diferit, unul tehnic, iar o 
armonizare intre acesta si constructia propusa nu este justificata. 

 

IV. 07. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei pietonale si 

carosabile. 

 
Accesul auto si pietonal principal se va face din Bulevardul Muncii, pe partea vestica a 

frontului la strada. Se va renunta la accesul existent in prezent din partea estica a frontului la 
strada. 

Se va pastra insa cel de-al 3-lea acces dintre cele existente, care leaga circulatia auto 
de incinta a parcelei studiate cu circulatia secundara care trece prin spatele constructiilor 
invecinate, din vestul parcelei. Acest acces nu poate fi anulat datorita faptului ca acesta 
constituie un punct de acces la servitutea de trecere reglementata juridic in CF si mentionat la 
situatia existenta, in prezentul memoriu. 

Circulatia auto de incinta propusa va avea in prima sa parte un profil de 5.00 m cu doua 
benzi de circulatie de cate 2.50m fiecare, cu doua sensuri si va deservi atat parcarile amenajate 
la sol pentru functiunea de comert cat si accesul in subteranul constructiei, care adaposteste 
parcajul subteran, dar si cele doua parcele care dispun de servitute de trecere pe parcela 
studiata.  
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In cea de-a doua parte a circulatiei auto, care deserveste strict parcelele vecine 
(servitute) aceasta va avea un profil de 4.00m in conformitate cu latimea dispusa pe baza legala 
in CF. 

Circulatia pietonala de incinta este una minimala, si deserveste accesul la locuinte si 
accesul la spatiul comercial de la sol. Accesul pietonal pe parcela este separat fata de accesul 
auto si nu se perturba reciproc.  

Conform PUG, necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2. Atunci cand se 
prevad functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin 
insumarea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte: 

Locuinte colective : 
- 1 loc de parcare/ apartament  pentru apartamentele cu AU mai mica de 100 mp; 
- 2 locuri de parcare/ apartament pentru apartamente cu AU mai mare de 100 mp; 
 (se va asigura spatiu destinat depozitarii bicicletelor - 1 bicicleta/ apartament). 

Functiuni tertiare: 
- 1 loc de parcare la 35 mp suprafata de vanzare, pentru functiuni comerciale. 

Se vor asigura 48 de locuri de parcare din care 36 locuri in subteranul constructiei si 12 
locuri de parcare la sol. 

In ceea ce priveste functiunile, din locurile mentionate anterior, 32 vor deservi locuirea si 
vor fi amenajate in totalitate in subsol si 16 vor deservi functiunea de comert care ocupa 
parterul si vor fi amenajate partial la sol (12locuri) si partial in subsol (4 locuri). 

La un total de 48 de locuri de parcare se vor amenaja doua locuri de parcare pentru 
persoane cu handicap, ambele amenajate la sol, pentru a fi usor de utilizat. 

Parcarile vor avea urmatoarele dimensiuni : 2.30×5.00 m, 2.50×5.00 m, cele normale, 
respectiv 3.70×5.40 m, cele pentru persoane cu handicap. 

Se va asigura cate un loc de parcare pentru biciclete pentru fiecare apartament 
amenajat intr-un spatiu inchis, cu acces propriu, amenajat la parterul constructiei, pe partea 
Nordica a acesteia. 

Gabaritul total al circulatiei auto de incinta permite accesul autospecialelor de salubritate 
la platforma de gunoi ecologica, aflata in parte posterioara a imobilului. 

 

IV. 08. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si 

de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei. 

 
Functiunea propusa – imobil cu locuinte colective si spatii comertiale la parter (functiuni 

tertiare) – nu va avea un impact negativ asupra calitatii si caracteristicilor zonei, dimpotriva, prin 
faptul ca se doreste realizarea unei constructii ridicate din punct de vedere calitativ, se va creste 
si valoarea calitativa a zonei. 

De asemenea, tema propune amenajarea incintei cu circulatii pietonale, punct 
gospodaresc ecologic ingropat, loc de joaca pentru copii si spatii verzi. 

Terenul neutilizat pentru alei pietonale si platforme gospodaresti va fi intretinut ca spatii 
verzi plantate cu vegetatie de inaltime mica si mijlocie, pentru un ambient placut si in intentia de 
a prezerva calitatile mediului. 

 

IV. 09. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari 

impuse de aceasta. 

Nu este cazul. Intreaga suprafata a parcelei este inclusa in UTR Lc, si nu face parte din 
zone protejate de orice fel. 

 

IV. 10. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii 
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 Constructiile propuse se vor integra cat mai armonios in cadrul natural. Tema de proiect  
nu pune probleme speciale ca impact asupra mediului, functiunea propusa fiind de locuinte 
colective cu spatii comerciale la parter (tertiar). Nu se vor desfasura activitati de productie sau 
poluante care sa afecteze mediul inconjurator sau ecosistemul. 
 Materialele utilizate pentru executarea lucrarilor vor fi ecologice si nu vor polua mediul.  
 Se va gandi o amenajare peisagera si functionala a ansamblului 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. Apele pluviale captate la nivelul parcajelor 
vor fi trecute inainte de deversarea acestora printr-un separator de hidrocarburi. 
 Parcela va fi dotata cu o platforma ecologica de colectare selectiva a deseurilor, dispusa 
subteran, cu acces de pe sol, urmand ca periodic sa fie preluate de firme atestate, conform unui 
orar prestabilit printr-un constract de prestari servicii. 

Evacuarea deseurilor se face periodic cu ajutorul firmelor de specialitate. 
 

IV. 11. Prevederea unor obiective de utilitate publica in vecinatatea 

amplasamentului. 

 
Parcela este grevata in zona sa sudica de serviute de utilitate publica pentru 

modernizarea profilului stradal al Bulevardului Muncii. Aceasta suprafata va fi dezmembrata si 
trecuta in CF separat si rezervate pentru lucrari de utilitate publica.  

 

IV. 12. Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi 

 
Spatiile neutilizate pentru constructie, circulatii pietonale sau punct gospodaresc, vor fi 

intretinute ca spatii verzi plantate cu vegetatie de inaltime mica si mijlocie, pentru un ambient 
placut si in intentia de a pastra calitatile mediului. Se va da o mare importanta realizarii unei 
suprafete cat mai mari de zona verde, amenajata ambiental. Suprafata de spatiu verde realizata 
pe sol natural va fi de minim 40 %.  

Se va amenaja la sol, in cadrul spatiului verde, un loc de joaca pentru copii, aflat in 
partea posterioara a constructiilor departe de circulatiile auto publica sau de incinta. 

 

IV. 13. Profiluri transversale caracteristice 

 
Profilul existent al Bulevardului Muncii se va amplifica conform PUG Cluj – Napoca in 

vigoare, si se va realiza un profil cuprins in anexa 6 la PUG de tip II.B.de 35m – zona mixta / 
activitati – cu tramvai. Acesta dispune de un gabarit de 35 m si are in componenta circulatii 
pietonale cu latimea de 4.00m spatii verzi in aliniament cu latimea de 2m, piste de biciclete cu o 
latime de 2.00m, banda de parcari in proximitatea circulatiei auto cu o latime de 2.50m, doua 
benzi de circulatie pe sens cu latime de 3.50m fiecare din care cate una pe fiecare sens se 
suprapune cu platforma de tramvai. 

 

IV. 14. Lucrari necesare de sistematizare verticala 

  

Nu sunt necesare lucrari de sistematizare a terenului. 
 

IV. 15. Regimul de construire 
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Regimul de construire va fi deschis, cu retragere din aliniamentul actual, in aliniere cu 
constructiile vecine. Datorita amplificarii prin PUG a profilului strazii, retragerea din aliniament 
va disparea, iar constructiile vor fi amplasate in noul aliniament. 

 
Regimul de inaltime 
Regimul de inaltime maxim propus este :  
(S)+P+4E 
 
Procent de ocupare a terenului 
 
STEREN TOTAL = 2 878 m2 
SCONSTRUITA = 863.40 m2 
SCONSTRUITA NIVEL LOCUIRE = 575.60 m2 

 
POT propus= 30.00 % 
 
Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă = 20% x St (suprafaţa terenului). 

 

IV. 16. Coeficientul de utilizare a terenurilor 

 
STEREN TOTAL = 2 878 m2 
SCONSTRUITA DESFASURATA = 3 165.80 mp 
 
CUT propus = 1.10 
 

 

IV. 17. Asigurarea utilitatilor 

Toate utilitatile se vor asigura prin racordare la retelele edilitare publice, zona beneficiind 
de echipare completa. 

Alimentarea cu apa a obiectivului se va asigura de la conducta publica existenta pe 
Bulevardul Muncii, prin intermediul unui camin de record si apometru. Apa potabila va fi 
distribuita printr-o retea proprie din PEID PE100, PN10. 

Apele uzate menajere sunt colectate prin reteaua de canalizare proprie propusa din 
PVC-KG si evacuate in reteaua existenta pe Bulevardul Muncii.  

Apele pluviale provenite de pe acoperisul terasa vor fi colectate prin sifoane si conduse 
prin retea proprie in reteaua stradala de pe Bulevardul Muncii. 

Apele pluviale de la nivelul parcajelor vor fi deversate in reteaua stradala dupa terecerea 
acestora printr-un separator de hidrocarburi. 

Pentru asigurarea agentului termic pentru apartamentele si spatiilor comerciale, se va 
monta cate o centrala termica pentru fiecare unitate. Gazele rezultate se vor evacua prin cosuri 
de fum practicate la nivelul fatadelor. 

Centralele termice se vor alimenta de la conducta de gaz de presiune redusa, existenta 
pe Bulevardul Muncii.  

Alimentarea cu energie electrică a imobilelor din reţeaua furnizorului se va realiza 
conform avizului de amplasament eliberat de S.C. Electrica Distributie Transilvania Nord SA la 
cererea beneficiarului. In zona exista retea electrica de distributie. 
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IV. 18. Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat 

 
 

  
 
Conf. RLU UTR Lc : spatiu verde organizat pe sol natural va ocupa min. 40 % 
 
 

V. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 
Obiectul lucrarii consta in realizarrea unui imobil de locuinte colective la nivelurile 

superioare si spatii comerciale (fuctiuni tertiare) sau alte functiuni de interes pentru public la 
parter.  

Investitia propusa se va integra in peisaj atat prin amenajarile  pe care le presupune, cat 
si prin materialele pe care le va folosi. Tema de proiect  nu pune probleme speciale ca impact 
asupra mediului, functiunea propusa fiind de locuinte colective si spatii comerciale.  

Se va incerca realizarea unor suprafete cat mai mari de spatiu verde. 
Functiunile dorite – imobil cu locuire colectiva si spatii comerciale – nu vor avea un 

impact negativ asupra calitatii si caracteristicilor zonei, integrandu-se acesteia. 

 
 
 

Intocmit,                                                            Sef de proiect, 

arh. Mihai Cacuci       arh. Claudiu Botea  

 


