
MEMORIU DE PREZENTARE

intocmit in conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 
pentru aprobarea reglementarii tehnice 

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI 
CONTINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL”

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoa  ș  tere a documenta  ț  iei
Denumirea lucrării:

PLAN  URBANISTIC  ZONAL  PENTRU  CONSTITUIRE  TRUP  INTRAVILAN  ȘI  

CONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ANSAMBLU CU CARACTER MILITAR ÎN DOTĂRI  

SOCIALE – CĂMIN VÂRSTNICI

 Zona Făget, CF 284633, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Beneficiari: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Proiectant: SC. PROIECT CONSTREX CONSULTING. SRL

arh. Cristina Sin

Proiect nr. : 120  / 2017

Data elaborarii: noiembrie 2018                           

1.2. Obiectul PUZ
Obiectul  documentației  ”Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  constituire  trup  intravilan  și

conversie  funcțională  din  ansamblu  cu caracter  militar  în dotări  sociale  – Cămin  vârstnici” îl
reprezintă  introducerea  parcelei  studiate  în  intravilanului  municipiului  Cluj-Napoca  prin
constituirea unui trup intravilan și stabilirea reglementărilor urbanistice această zonă. Pe parcela
studiată a funcționat anterior un ansamblu cu catacter militar și se dorește conversia zonei în
funcțiuni sociale - mai exact cămin pentru vârstnici. Pentru acest obiectiv a fost obținut Avizul de
oportunitate nr. 34 / 17.01.2018.

Zona reglementată prin documentația de față are o suprafață de 12600mp conform CF
nr. 284633 (și suprafața măsurată de 15921mp). Aceasta este amplasată conform P.U.G. Cluj-
Napoca în UTR TDS_M.A.P.N (terenuri  cu destinație specială aparținând Ministerului Apărării
Naționale) și este în proprietatea Statului Român, în administrarea Secretariatului de Stat pentru
Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului. Aceasta se află  în partea estică a teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca și
este adiacent  pe latura de est cu intravilanului  comunei Feleacu (complexul Wonderland Cluj
Resort). 

Se dorește introducerea în intravilan a zonei studiate prin constituirea unui trup intravilan
și conversia U.T.R.-ului din TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului
Apărării Naționale) în Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente). De asemenea se propune reglementarea unei suprafete de 4000 mp
cu destinație VPr (Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara,
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) care cuprinde plantații cu
rol de stabilizare a versanților abrupți, rezultat al unor intervenții antropice si constituie un spațiu
verde tampon pe zona cu declivitate accentuată,  față de lucrările și amenajarile efectuate de
complexul Wonderland pe teritoriul intravilan al comunei Feleacu care este adiacent pe latura de
est.

Pe parcelă există conform extrasului de Carte Funciară nr. 284633 un număr de 4 corpuri
de clădire cu regim de inălțime P...P+E și 2 rezervoare. Se dorește schimbarea destinației a 3



dintre  clădiri  și  recompartimentarea  acestora  pentru  acomodarea  noilor  funcțiuni  (cămin
vârstnici), demolarea uneia dintre ele (Corp C2) și constuirea unui corp nou – o capelă.

1.3. Surse documentare
•   Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca 
•  Certificat de Urbanism nr. 5957/ 9.12.2016 emis de Primăria municipiului Cluj-Napoca

prin care se solicita elaborare P.U.Z.,  în baza unui aviz CTATU şi a unui aviz de oportunitate –
conform Legii nr. 242/2009. 

•  Legea nr.  350/2001  completată  și  actualizată  privind  amenajarea  teritoriului  şi
urbanismul 

•   H.G.R. 525/1996. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
 2.1. Evolu  ţ  ia zonei

Parcela reglementată  prin  documentația  de față este amplasată  conform P.U.G.  Cluj-
Napoca în UTR TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului Apărării
Naționale) și este în proprietatea Statului Român, în administrarea Secretariatului de Stat pentru
Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului. Aceasta se află  în partea estică a teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca și
este adiacent  pe latura de est cu intravilanului comunei Feleacu (complexul Wonderland Cluj
Resort).

Funcțiunile propuse în documentația de față sunt în concordanță cu specificul zonei și
cadrul natural in care se află.

2.2.   Î  ncadrarea in localitate
Parcela reglementată prin  documentația  de față  se află   în partea estică a teritoriului

administrativ  al  municipiului  Cluj-Napoca  și  este  adiacent  pe  latura  de  est  cu  intravilanului
comunei Feleacu (complexul Wonderland Cluj Resort). Aceasta este amplasată conform P.U.G.
Cluj-Napoca  în  UTR  TDS_M.A.P.N  (terenuri  cu  destinație  specială  aparținând  Ministerului
Apărării  Naționale)  și  este în proprietatea Statului  Român, în administrarea Secretariatului  de
Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului și Clujului. 

Se dorește introducerea în intravilan a zonei studiate prin constituirea unui trup intravilan
și conversia U.T.R.-ului din TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului
Apărării Naționale) în Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente). 

De asemenea se propune reglementarea unei suprafete de 4000 mp cu destinație VPr
(Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, plantatii cu rol de
stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) care cuprinde plantații cu rol de stabilizare
a versanților abrupți, rezultat al unor intervenții antropice si constituie un spațiu verde tampon pe
zona  cu  declivitate  accentuată,  față  de  lucrările  și  amenajarile  efectuate  de  complexul
Wonderland pe teritoriul intravilan al comunei Feleacu care este adiacent pe latura de est.

Prin  PUZ se propune  organizarea  şi  reglementarea următoarelor  zone și  subzone în
cadrul teritoriului studiat prin P.U.Z.:

-  Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri
independente)

-  VPr (Zonă  verde  de  protectie  fata  de  infrastructura  majora,  de  protectie  sanitara,
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) 

Astfel, în corelare cu P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca și avizul de oportunitate nr. 34 /
17.01.2018 se propun urmatorii indici maximi pentru zonificarea propusa:

U.T.R.  Is_A* -  Zonă  de  instituții  și  servicii  publice  și  de  interes  public  constituite  în
ansambluri independente

P.O.T. maxim = 20% 

C.U.T. Maxim = 0.4 (Conform Aviz de oportunitate nr. 34 / 17.01.2018)

U.T.R. VPr - Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, 
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica

P.O.T. maxim = 0 % 

C.U.T. maxim = 0 



2.3. Elemente ale cadrului natural
Zona reglementată prin documentația de față are o suprafață de 12600mp conform CF

nr. 284633 (și suprafața măsurată de 15921mp) și este amplasată în zona Făget.
Terenul  este amplasat într-o zonă cu relief declivitate de la vest spre est, dar favorabil

construcţiilor. Pe parcelă există conform extrasului de Carte Funciară nr. 284633 un număr de 4
corpuri de clădire cu regim de inălțime P...P+E și 2 rezervoare. Se dorește schimbarea destinației
a  3  dintre  clădiri  și  recompartimentarea  acestora  pentru  acomodarea  noilor  funcțiuni  (cămin
vârstnici), demolarea uneia dintre ele (Corp C2) și constuirea unui corp nou – o capelă.

2.4. Circula  ţ  ia  rutier  ă  
În zonă circulaţia se desfăşoară atât auto cât şi pietonal, iar străzile existente au gabarite

cu cate 1 fir de circulaţie  pe sens.  Se propune reglementarea profilului strazii de acces auto și
pietonal pe parcelă, care se desprinde din str. Dumitru Braharu.

2.5. Ocuparea terenurilor 
Zona  functionala  de  referinta  aferenta  P.U.Z.  are  suprafata  de  12600mp în  acte

(suprafața măsurată de 15921mp)  şi este compusă din 1 parcelă.  Pe parcelă există conform
extrasului de Carte Funciară nr. 284633 un număr de 4 corpuri de clădire cu regim de inălțime
P...P+E  și  2  rezervoare.  Se  dorește  schimbarea  destinației  a  3  dintre  clădiri  și
recompartimentarea acestora pentru acomodarea noilor  funcțiuni (cămin vârstnici),  demolarea
uneia dintre ele (Corp C2) și constuirea unui corp nou – o capelă.

2.6. Echiparea edilitara
2.6.1. - Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa a complexului existent se va realiza din surse proprii, prin intermediul

celor doua rezervoare existente pe parcelă.
2.6.2. - Canalizare - menajera.  
Pentru  soluționarea  canalizării  se  propune  amplasarea  unei  microstații  de  epurare  cu

deversarea apei epurate în bazin vidanjabil betonat etanș.
2.6.3. - Alimentarea cu caldura.
Constructiile propuse a  se  realiza  pe  amplasament  vor avea  un  sistem  propriu  de

încălzire, prin centrale termice pe combustibil gazos. Alimentarea cu gaz a complexului existent
pe parcelă se va face prin extinderea pe cheltuiala beneficiarului a rețelei de gaz existente în
vecinătate.

2.6.4. - Alimentarea cu energie electrica. 
In zona exista retea de alimentare cu energie electrică la care sunt racordate construcțiile

existente și la care va fi racordată și construcția propusă.

2.7. Probleme de mediu    
Zona reglementată are suprafata de 12600mp în acte (suprafața măsurată de 15921mp)

şi este compusă din 1 parcelă.  Aceasta este amplasată  conform P.U.G. Cluj-Napoca în UTR
TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului Apărării Naționale) și este
în proprietatea  Statului  Român,  în administrarea  Secretariatului  de  Stat  pentru  Culte,  pentru
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.  Se
dorește  introducerea  în  intravilan  a  zonei  studiate  prin  constituirea  unui  trup  intravilan  și
conversia U.T.R.-ului din TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului
Apărării Naționale) în Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente). 

De asemenea se propune reglementarea unei suprafete de 4000 mp cu destinație VPr
(Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, plantatii cu rol de
stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) care cuprinde plantații cu rol de stabilizare
a versanților abrupți, rezultat al unor intervenții antropice si constituie un spațiu verde tampon pe
zona  cu  declivitate  accentuată,  față  de  lucrările  și  amenajarile  efectuate  de  complexul
Wonderland pe teritoriul intravilan al comunei Feleacu care este adiacent pe latura de est.
Prin  PUZ se propune  organizarea  şi  reglementarea următoarelor  zone și  subzone  în cadrul
teritoriului studiat prin P.U.Z.:

-  Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri
independente)

 VPr (Zonă verde de protectie  fata  de infrastructura  majora,  de protectie  sanitara,
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica)



2.8. Optiuni ale populatiei
La  nivelul  municipiului  Cluj-Napoca,  strategia  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  în

domeniul  asistenţei  sociale este  de  a  dezvolta  un  sistem  complementar,  comprehensiv  şi
funcţional de servicii sociale care să sprijine persoanele vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor
de dificultate, să contribuie la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea
calităţii vieţii precum şi promovarea incluziunii sociale a acestora.  Având în vedere că populaţia
Europei îmbătrâneşte, aceste acţiuni vor avea un impact vizibil asupra calităţii vieţii unei proporţii
crescânde de persoane. 

Documentația propusă este în concordanță cu strategia de dezvoltare a sistemului de
asistenţă socială pentru persoanele vârstnice, care se axează în principal pe servicii de găzduire,
supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport şi consiliere acordate în instituţii de asistenţă
socială de tip rezidenţial sau servicii alternative de tip centre de zi, cluburi.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Obiectul  documentației  ”Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  constituire  trup  intravilan  și

conversie  funcțională  din  ansamblu  cu caracter  militar  în dotări  sociale  – Cămin  vârstnici” îl
reprezintă  introducerea  parcelei  studiate  în  intravilanului  municipiului  Cluj-Napoca  prin
constituirea unui trup intravilan și stabilirea reglementărilor urbanistice această zonă. Pe parcela
studiată a funcționat anterior un ansamblu cu catacter militar și se dorește conversia zonei în
funcțiuni sociale - mai exact cămin pentru vârstnici. Pentru acest obiectiv a fost obținut Avizul de
oportunitate nr. 34 / 17.01.2018.

Zona reglementată prin documentația de față are o suprafață de 12600mp conform CF
nr. 284633 (și suprafața măsurată de 15921mp). Aceasta este amplasată conform P.U.G. Cluj-
Napoca în UTR TDS_M.A.P.N (terenuri  cu destinație specială aparținând Ministerului Apărării
Naționale) și este în proprietatea Statului Român, în administrarea Secretariatului de Stat pentru
Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului. Aceasta se află  în partea estică a teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca și
este adiacent  pe latura de est cu intravilanului  comunei Feleacu (complexul Wonderland Cluj
Resort). 

Se dorește introducerea în intravilan a zonei studiate prin constituirea unui trup intravilan
și conversia U.T.R.-ului din TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului
Apărării Naționale) în Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente). 

De asemenea se propune reglementarea unei suprafete de 4000 mp cu destinație VPr
(Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, plantatii cu rol de
stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) care cuprinde plantații cu rol de stabilizare
a versanților abrupți, rezultat al unor intervenții antropice si constituie un spațiu verde tampon pe
zona  cu  declivitate  accentuată,  față  de  lucrările  și  amenajarile  efectuate  de  complexul
Wonderland pe teritoriul intravilan al comunei Feleacu care este adiacent pe latura de est.

Astfel, în corelare cu P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca se propun urmatorii indici maximi
pentru zonificarea propusa:

U.T.R.  Is_A* -  Zonă  de  instituții  și  servicii  publice  și  de  interes  public  constituite  în
ansambluri independente

P.O.T. maxim = 20% 

C.U.T. Maxim = 0.4 (Conform Aviz de oportunitate nr. 34 / 17.01.2018)

U.T.R. VPr - Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, 
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica

P.O.T. maxim = 0 % 

C.U.T. maxim = 0 

3.2. Prevederi ale P.U.G.
Zona  functionala  de  referinta  aferenta  P.U.Z.  are  suprafata  de  12600mp  în  acte

(suprafața măsurată de 15921mp)  şi  este compusă din 1 parcelă amplasată conform P.U.G.
Cluj-Napoca în extravilanul  localității,  în U.T.R.  TDS_M.A.P.N (terenuri  cu destinație  specială
aparținând Ministerului Apărării Naționale). Se dorește introducerea în intravilan a zonei studiate
prin  constituirea  unui  trup  intravilan  și  conversia  U.T.R.-ului  din  TDS_M.A.P.N  (terenuri  cu



destinație specială aparținând Ministerului Apărării Naționale) în Is_A* (Zonă de instituții și servicii
publice și de interes public constituite în ansambluri independente). 

De asemenea se propune reglementarea unei suprafete de 4000 mp cu destinație VPr
(Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, plantatii cu rol de
stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) care cuprinde plantații cu rol de stabilizare
a versanților abrupți, rezultat al unor intervenții antropice si constituie un spațiu verde tampon pe
zona  cu  declivitate  accentuată,  față  de  lucrările  și  amenajarile  efectuate  de  complexul
Wonderland pe teritoriul intravilan al comunei Feleacu care este adiacent pe latura de est.

U.T.R.    Is_A*   -    Zonă  de  instituții  și  servicii  publice  și  de  interes  public  constituite  în
ansambluri independente

1. Utilizări admise: Instituţii  şi  servicii  publice  sau  de  interes  public  –  funcţiuni  de
sănătate şi asistenţă socială, funcţiuni de cult. 

2. Utilizări admise cu condiționări: 
Functiuni administrative care deservesc functiunea principala propusa pe amplasament.
Elemente  aferente  infrastructurii  tehnico-edilitare,  cu  condiţia  amplasării  acestora  în

subteran sau în afara spaţiului public. 
3. Utilizări interzise: 
Conversia funcţională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, înafara celor

din categoria instituţiilor publice sau de interes public. 
Garaje  în  clădiri  provizorii  sau  permanente  independente  amplasate  în  interiorul

parcelelor. 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul

public.
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. 
Publicitate 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. 

U.T.R.   VP  r   -   Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara,
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica

1. Utilizări admise:
(a)  plantaţii  înalte,  medii  şi  joase,  în conformitate  cu  cadrul  normativ  specific  fiecărei

categorii de utilizare în parte 
2. Utilizări admise cu condiționări: 
Spaţii verzi cu acces public: 
(a) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo 
(b)  mobilier  urban,  amenajări  pentru  activităţi  în  aer  liber  compatibile  –  sport,  joacă,

odihnă 
(c) edicule, componente ale amenajării peisagere 
Cu condiţia ca stabilirea profilului  funcţional să se facă în corelare cu cadrul normativ

specific  fiecărei  categorii  de  utilizare  în parte.  Elemente  aferente  altor  tipuri  de  infrastructuri
tehnico-edilitare, cu condiţia compatibilităţii. 

3. Utilizări interzise: 
Conversia funcţională a ansamblurilor / imobilelor pentru orice altă utilizare, înafara celor

din categoria instituţiilor publice sau de interes public. 
Garaje  în  clădiri  provizorii  sau  permanente  independente  amplasate  în  interiorul

parcelelor. 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul

public.
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. 



Publicitate 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. 

3.3. Valorificarea cadrului natural 
Zona reglementată prin documentația de față are o suprafață de 12600mp conform CF

nr. 284633 (și suprafața măsurată de 15921mp) și este amplasată în zona Făget.
Terenul este amplasat într-o zonă cu relief declivitate de la vest spre est, dar favorabil

construcţiilor.Pe parcelă există conform extrasului de Carte Funciară nr. 284633 un număr de 4
corpuri de clădire cu regim de inălțime P...P+E și 2 rezervoare. Se dorește schimbarea destinației
a  3  dintre  clădiri  și  recompartimentarea  acestora  pentru  acomodarea  noilor  funcțiuni  (cămin
vârstnici), demolarea uneia dintre ele (Corp C2) și constuirea unui corp nou – o capelă.

3.4. Modernizarea circulatiei
 Circulatia stradala 
În zonă circulaţia se desfăşoară atât auto cât şi pietonal. Străzile existente au gabarite cu

cate 1 fir de circulaţie  pe sens.  Se propune reglementarea profilului strazii de acces pe teren,
care se desprinde din str. Dumitru Braharu la 8m.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces
la  drumurile  publice,  în  mod  direct.  Se  vor  prevedea  accese  pentru  colectarea  deşeurilor
menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. Orice acces la drumurile publice
se va face conform avizului şi autorizaţiei de construire, eliberate de administratorul acestora.
Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor
permeabile. 

 Parcaje 
Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei. Deoarece prin proiect se

propun intervenții asupra unor clădiri existente, asigurarea necesarului de locuri de parcare se va
realiza prin amenajarea de locuri de parcare la sol, în incinta reglementată.

Necesarul de parcaje pentru funcțiuni de asistenţă socială: 
- 1 loc de parcare la 200 mp AU, dar minimum două
- parcare pentru biciclete - 1 loc la 200 mp AU 
 Circulatii pietonale
Se prevad trotuare si  accese pietonale amenajate in incinta,  separat  fata de aleile de

circulatie auto.
 Sistematizarea verticala
Constructiile vor tine seama de pantele si planeitatea terenului. In incinta se vor amenja

spaţii  verzi care vor fi  intretinute corespunzator. Accesele carosabile,  platformele si aleile din
incinta vor fi realizate cu elemente prefabricate ecologice si pietris. 

3.5. Zonificarea teritoriului, bilant teritorial

 Zona studiata are o suprafata de 12600.0 mp. 
       

ZONE FUNCŢIONALE
Existent Propus

mp % mp %

1

U.T.R. TDS_M.A.P.N – Extravilan - zona cu destinatie
speciala  -  terenuri  cu  destinatie  speciala  apartinand
Ministerului Apararii Nationale

P.O.T. max = 60%
C.U.T. max = 2.2

12600 100.00 -- --



2

U.T.R. Is_A*  - Intravilan - zona de institutii si servicii
publice  si  de  interes  public  constituite  in  ansambluri
independente

P.O.T. max = 20%
C.U.T. Max = 0.4

(Conform Aviz de oportunitate 
nr. 34 / 17.01.2018)

-- -- 8600 68.2

3

U.T.R.  Vpr  -  zona  verde  de  protectie  fata  de
infrastructura majora, de protectie sanitara, plantatii cu
rol  de  stabilizare  a  versantilor  si  de  reconstructie
ecologica

P.O.T. max = 0%
C.U.T. max = 0

-- -- 4000 31.8

TOTAL 12600 100.0 12600 100.0

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 / corpuri noi
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se

interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor  istorice.  Volumetria  va fi  de
natură a determina împreună cu clădirile adiacente un ansamblu coerent şi unitar. Faţadele spre
spaţiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de
la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul
nivel de sub cornişă şi să ocupe, cumulat,  maximum o treime din lungimea frontului clădirii.  

Clădirile  se  vor  acoperi  cu terase sau şarpante,  funcţie  de nevoile  de armonizare cu
cadrul construit adiacent. In cazul acoperirii cu şarpante, acestea vor avea forme simple, în două
sau patru ape, cu pante egale şi constante cu înclinaţia cuprinsă între 35o şi 60o, funcţie de
contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentru luminarea spaţiilor
din mansarde se vor folosi ferestre de acoperiş. Cornişele vor fi de tip urban. 

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, zidării din cărămidă
aparentă 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, închise la toate elementele construcţiei. 

Clădiri existente 
Intervenţiile asupra clădirilor existente se vor realiza în regim specific, numai pe bază de

proiecte detaliate fundamentate pe studii şi investigaţii complexe asupra construcţiilor, avizate şi
autorizate conform legii. 

In cazul intervenţiilor vizând reparaţia, reabilitarea corpurilor existente: In cazul clădirilor
cu valoare arhitecturală se va conserva expresia şi modenatura faţadelor acestora, cu excepţia
cazurilor în care se revine la o situaţie iniţială / anterioară considerată favorabilă. Se interzice
eliminarea  decoraţiilor  specifice  (ancadramente,  cornişe,  brâuri,  colonete,  pilaştri,  etc).  

Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în
unele cazuri aceasta putând implica tehnologii şi materiale speciale. Tâmplăriile se vor conseva
prin  reabilitare  sau  se  vor  înlocui  cu  unele  moderne,  compatibile  ca  forme  şi  materiale  cu
arhitectura clădirii. Invelitorile acoperişelor vor fi din ţiglă ceramică de culoare naturală sau din
tablă lisă fălţuită de culoare gri. Jgheaburile şi burlanele se vor reface din tablă zincată sau de
cupru.

In cazul intervenţiilor vizând restructurarea / extinderea corpurilor existente: Se vor aplica
reglementările  anterioare  Se  vor  evidenţia  /  diferenţia  în  structura  spaţială  şi  expresia
arhitecturală propusă elementele existente conservate şi cele noi. 

Firmele  comerciale  /  necomerciale  şi  vitrinele  vor  respecta  reglementările  cuprinse  în
Anexa 3 la prezentul regulament. 



Regimul de inălţime maxim admis in  incinta s-a stabilit in funcţie de :
- relieful zonei 
- destinaţia clădirilor şi a zonei;
- prevederile P.U.G. Cluj-Napoca

Inălţimea clădirilor va fi determinată în funcţie de context, în plus aplicându-se cumulativ
următoarele criterii: 

(a) înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 12 m şi respectiv P+2E
(b)  se admit  nivele parţiale  (supante,  mezanine)  cu  condiţia  încadrării  în înălţimea  la

cornişă reglementată. 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare
3.6.1. - Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa a complexului existent se va realiza din surse proprii, prin intermediul

celor doua rezervoare existente pe parcelă.
3.6.2. - Canalizare - menajera.  
Pentru  soluționarea  canalizării  se  propune  amplasarea  unei  microstații  de  epurare  cu

deversarea apei epourate în bazin vidanjabil betonat etanș.
3.6.3. - Alimentarea cu caldura.
Constructiile propuse a  se  realiza  pe  amplasament  vor avea  un  sistem  propriu  de

încălzire, prin centrale termice pe combustibil gazos. Alimentarea cu gaz a complexului existent
pe parcelă se va face prin extinderea pe cheltuiala beneficiarului a rețelei de gaz existente în
vecinătate.

3.6.4. - Alimentarea cu energie electrica. 
In zona exista retea de alimentare cu energie electrică la care sunt racordate construcțiile

existente și la care va fi racordată și construcția propusă.

3.7. Protectia mediului
 Funcţiunile propuse sunt nepoluante şi nu creeaza servituti vecinătăţilor.
 Eliminarea disfuncţionalităţilor căilor de circulaţie şi racordarea la reţelele edilitare vor

asigura protejarea mediului construit.
 In  incintă se  amenajează spaţiul  verde,  care  va fi  intreţinut  corespunzător,  se  va

inierba  si  se  vor  palnta  arbusti  decorativi.  Se  reduc  la  maxim  platformele  pentru
autoturisme si  spatiile  impermeabile.  Accesele  carosabile,  parcajele,  platformele  si
aleile vor fi realizate cu elemente prefabricate ecologice si pietris.

3.8. Obiective de utilitate publica
 Terenurile sunt proprietatea privata a beneficiarilor.

 4. CONCLUZII
Obiectul  documentației  ”Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  constituire  trup  intravilan  și

conversie  funcțională  din  ansamblu  cu caracter  militar  în dotări  sociale  – Cămin  vârstnici” îl
reprezintă  introducerea  parcelei  studiate  în  intravilanului  municipiului  Cluj-Napoca  prin
constituirea unui trup intravilan și stabilirea reglementărilor urbanistice această zonă. Pe parcela
studiată a funcționat anterior un ansamblu cu catacter militar și se dorește conversia zonei în
funcțiuni sociale - mai exact cămin pentru vârstnici. Pentru acest obiectiv a fost obținut Avizul de
oportunitate nr. 34 / 17.01.2018.

Zona reglementată prin documentația de față are o suprafață de 12600mp conform CF
nr. 284633 (și suprafața măsurată de 15921mp). Aceasta este amplasată conform P.U.G. Cluj-
Napoca în UTR TDS_M.A.P.N (terenuri  cu destinație specială aparținând Ministerului Apărării
Naționale) și este în proprietatea Statului Român, în administrarea Secretariatului de Stat pentru
Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului / Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului. Aceasta se află  în partea estică a teritoriului administrativ al municipiului Cluj-Napoca și
este adiacent  pe latura de est cu intravilanului  comunei Feleacu (complexul Wonderland Cluj
Resort). 

Se dorește introducerea în intravilan a zonei studiate prin constituirea unui trup intravilan
și conversia U.T.R.-ului din TDS_M.A.P.N (terenuri cu destinație specială aparținând Ministerului
Apărării Naționale) în Is_A* (Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în
ansambluri independente). De asemenea se propune reglementarea unei suprafete de 4000 mp
cu destinație VPr (Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara,
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica) care cuprinde plantații cu



rol de stabilizare a versanților abrupți, rezultat al unor intervenții antropice si constituie un spațiu
verde tampon pe zona cu declivitate accentuată,  față de lucrările și amenajarile efectuate de
complexul Wonderland pe teritoriul intravilan al comunei Feleacu care este adiacent pe latura de
est.

Astfel, în corelare cu P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca se propun urmatorii indici maximi
pentru zonificarea propusa:

U.T.R.  Is_A* -  Zonă  de  instituții  și  servicii  publice  și  de  interes  public  constituite  în
ansambluri independente

P.O.T. maxim = 20% 

C.U.T. Maxim = 0.4 (Conform Aviz de oportunitate nr. 34 / 17.01.2018)

U.T.R. VPr - Zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, 
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica

P.O.T. maxim = 0 % 

C.U.T. maxim = 0 

Întocmit,

       arh. Cristina SIN arh. Doina MUNTEANU
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