VOLUMUL I - MEMORIU GENERAL
Conținutul prezentului memoriu a fost structurat conform reglementărilor tehnice prevăzute în Metodologia
de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de tip Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), indicativ GM 009 2000 / anexa la Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.
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1. Introducere
1.1. Date de recunoaştere a documentației

PLAN URBANISTIC DE DETALIU
EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ EXISTENTĂ
BENEFICIAR:

INOAN MIHĂIȚĂ ADRIAN
Str. Mehedinți nr. 26, bl..D12, sc. 1, et.3, ap.16
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

PROIECTANT GENERAL:

S.C. METAFORM DESIGN SRL
Arh. Marcel VANCEA / Arh. Adela I. Danilescu
Str. Lacul Rosu, nr. 3, ap. 55
Tel: 0743 341 305 / 0742 130 810

OBIECTIV:

CONSTRUIRE EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ EXISTENTĂ

AMPLASAMENT:

str. Grapei, nr. 5
Mun. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ

FAZA DE PROIECTARE:

P.U.D. / PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Nr.de ordine a documentaţiei:

2018/02

DATA ELABORĂRII:

NOIEMBRIE 2018

METAFORM DESIGN S.R.L. | str. Lacul Rosu 3/ 55, Cluj-Napoca | tel : 0743 34 13 05, 0742 13 08 10 | C.U.I. 33014507 | C.I.F. J12/1249/03.04.2014

Pagina |2

1.2. Obiectul lucrării:
Solicitările temei program şi prevederile programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată, condiţiile
de amplasare şi realizare a obiectivelor.

Prezenta documentație răspunde solicitărilor beneficiarului care dorește extinderea și etajarea imobilului
existent în cadrul amplasamentului situat pe strada Grapei. Nr. 5 / municipiul Cluj Napoca - în vederea
realizării unei locuință unifamilială cu un grad de confort situat la standarde actuale.

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 311726 - document inclus în Anexe - terenul cu Nr. Cadastral 311726
cu suprafaţa de 281 mp și construcția înscrisă cu Nr. Cadastral 311726 -C1 – Suprafață comstruită la sol: 63
mp / Casă din cărămidă acoperită cu țiglă compusă din 1 comeră și 1 bucătărie -se află în proprietatea privată
a proprietarilor INOAN MARIA, INOAN CRISTIAN, INOAN MIHĂIȚĂ-ADRIAN. Corpul de proprietate are folosinţa
de “curți construcții”.

Beneficiarul prezentei documentații are în vedere valorificarea imobilului aflat în proprietatea privată a
familiei, prin extinderea și etajarea construcției existente în municipiul Cluj-Napoca pe strada Grapei nr. 5,
urmărindu-se realizarea unei locuințe unifamiliale care să încorporeze standardele actuale de confort.

Amplasamentul studiat face parte dintr-un ansamblu de locuințe individuale amplasate pe un parcelar de tip
periferic situat insular în țesutul urban sistematizat adiacent, constituit sub forma unui cvartal delimitat de
strada Salcâmului, și limitele posterioare ale imobilelor situate la străzile Splaiul Independenței și Uzinei
Electrice.
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Prezentul studiu urbanistic de detaliu propune analizarea contextului urban adiacent amplasamentului în
cauză, identificarea unor reguli locale specifice în ce privește amplasarea și conformarea construcțiilor, în
vederea integrării armonioase în cadrul vecinătăților imediate a obiectivului propus . Din punct de vedere
tehnic, documetația propune adecvarea edificabilul reglementat al parcelei la situația din teren, astfel încât să
fie posibilă realizarea obiectivului prezentei documentații.

Prin întocmirea prezentei documentații urbanistice, în vederea realizării obiectivului propus, se urmăreşte:
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➢
➢
➢
➢
➢

Organizrea arhitectural - urbanistică a sitului;
Reglementarea și asigurarea condițiilor specifice de amplasare a construcțiilor;
Organizarea circulației carosabile și pietonale in interiorul suprafeţei studiate;
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente noilor propuneri;
Circulatia juridică a terenurilor;

Deasemenea, prezentul studiul urbanistic cuprinde detalierea reglementărilor propuse cu privire la:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Asigurarea accesibilităţii obiectivelor propuse
Racordarea la reţelele edilitare existente în zonă;
Permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite;
Relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea zonei, în sensul integrării obiectivelor nou propuse;
Compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor;
Amenajările exterioare, plantaţii, etc.
Regimul juridic şi circulaţia terenurilor din zonă.

1.3. Surse de documentare
•

•

•
•
•
•

Documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic General municipiul Cluj Napoca
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului nr. 493 / 22.12.2014 și Hotărârea
Consiliului Local al municipiului nr. 118 / 01.04.2014. pentru modificarea parțială și completarea
regulamentului de urbanism aferent PUG
Certificatul de Urbanism nr. 6178 din 22.12.2017 – eliberat de primăria municipiului Cluj
Napoca – județul Cluj în scopul elaborare PUD și Dpcumentație tehnică pentru autorizarea
lucrărilor de construir, extindere si etajare locuință existentă. ;
Documentaţia topografică;
Studiul geotehnic referitor la zona studiată;
Expertiză tehnică
Avize şi acorduri obținute
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CAPITOLUL 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ
Ca poziţie geografică Municipiul Cluj-Napoca este situat într-o zonă de convergenţă orografică (Munţii
Apuseni, Podişul Someşan, Câmpia Transilvaniei), la intersectia paralelei 46º 46´ N cu meridianul 23º 36´ E.
Aria urbană se desfăşoară în Bazinul morfohidrografic al Someşul Mic, respectiv a afluenţilor săi mai
importanţi, văile Nadăşului, Chintăului, Văii Calde, Gârbăului, Popii, Borhanciului, Murători şi Zăpodie. Prezenţa
dealurilor de Nord (Lombului, Sfântu Gheorghe), a dealurilor de Sud (Feleac) şi a culmii mediene a Dealului
Hoia – Cetăţuia cu expunerile versanţilor spre Nord şi Sud conferă Clujului diversitate morfologică ce
determină un peisaj variat şi bogat.
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Geomorfologic – municipiul Cluj-Napoca este situat la contactul a trei mari unităţi geografice Câmpia
Transilvaniei, Podişul Someşan şi M-ţii Apuseni. Zona studiată aparține zonei de terasă de malul drept al râului
Someşul Mic.
Geologic – fundamentul aparține Badenianului reprezentat la suprafață de argile marnoase cenușii. Stratul de
bază este acoperit de pietrișuri și nisipuri, specifice zonei de terasă a Someșului Mic.

Apa subterană –a fost interceptată la cota -1,80m sub formă de infiltrații în forajul executat . Ape de infiltrație
pot să apară la orice nivel, fapt ce impune hidroizolarea substructurii.
Date privind climatul
Regiunea este caracterizata de o climă plăcută de tip continental moderat, specifică regiunilor de deal. Este
influențată de vecinătatea Munților Apuseni, iar toamna se resimt și influențe atlantice de la vest. Trecerea de
la iarnă la vară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile
sunt călduroase, iar iernile sunt în general lipsite de viscole.
Arealul investigat este caracterizat de urmatoarele valori de temperatura si precipitatii:
Temperatura aerului
• temperatura medie anuală 8,20C;
• temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie): 190C
• temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este: -30C
Precipitaţii atmosferice
•
•
•

cantităţi medii anuale intre 600 si 700 mm;
cantităţi medii lunare maxime – iunie 80 – 100 mm;
cantităţi medii lunare minime – februarie <30 mm;

În ultimii ani se observă faptul ca iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub 150C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale
(în care maxima depășește 300C).
Adâncimea de îngheț este de 0.90 , conform STAS 6054-77.
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Date seismice
Conform Normativului P100 - 1/2013, privind proiectarea antiseismica a constructiilor pentru cutremure avand
un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare
este ag = 0.10 g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7s.
Situarea obiectivului în cadrul localităţii, cu prezentarea caracteristicilor zonei /subzonei în care acesta este
inclus;

Amplasamentul studiat este localizat în VESTUL municipiului Cluj Napoca, în zona cunoscută sub numele Între
Ape, cu adresa poștală strada Grapei nr. 5.

Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în intravilanul municipiului, în afara zonelor de
protecție arhitectural urbanistice sau istorice , și este reglementat ca Lip -Locuinţe cu regim redus de înălţime
dipuse pe un parcelar de tip periferic.

Amplasamentul studiat face parte dintr-un ansamblu de locuințe individuale amplasate pe un parcelar de tip
periferic situat insular în țesutul urban sistematizat adiacent, constituit sub forma unui cvartal delimitat de
strada Salcâmului, și limitele posterioare ale imobilelor situate la străzile Splaiul Independenței și Uzinei
Electrice.

METAFORM DESIGN S.R.L. | str. Lacul Rosu 3/ 55, Cluj-Napoca | tel : 0743 34 13 05, 0742 13 08 10 | C.U.I. 33014507 | C.I.F. J12/1249/03.04.2014

Pagina |8

Configuraţia parcelară şi volumetrică actuală a cvartalului în cauză reţine momentele importante din evoluţia
istorică relativ recentă a localităţii. Zona glisează odată cu creşterea oraşului de la condiţia periferică a
suburbiei spre poziţia centrală pe care o ocupă astăzi în cadrul localității.

Zona a cunoscut o dezvoltare spontană organică, nesistematizată la începutul secolului trecut și a reprezentat
una dintre mahalalele orașului.

Strada Grapei alături de străzile Brutarilor, Sălciilor, Strâmbă și Cobzarilor sunt stăzi interioare cvartalului, cu o
categorie de importanță redusă și cu un rol local în cadrul sistemului de organizare a circulației la nivelul
localității.

Străzile traversează cvartalul pe direcția Nord Sud și datorită amprizelor 1 foarte reduse de care beneficiază ,
circulația în zonă este organizată cu un profile stradale2 specifice circulației cu sens unic.

Specificul zonei este reprezentat de dezvoltarea în baza unui set de reguli empirice, nesistematizate, specifice
periferiei. Zona se constituie astăzi ca o excepție acceptată în cadrul țesutului urban al localității, transpunând
practic parcelarul dezvoltat organic la începutul secolului trecut, în mijlocul uneia dintre cele mai sistematizate
zone ale orașului – dotări de infrastructură sportivă și de agrement.

Zona a supraviețuit sistematizărilor din perioada interbelică dar și de cele ale periadei socialiste, reprezentând
unul dintre ultimii martori ai perioadei istorice și a tipologiei care a stat la baza dezvoltării ei.

1

Ampriza drumului – suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă,
trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte
lucrări de artă (G.M – 007 – 2000)
2

Profil stradal – în sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare şi

amenajare a amprizei stradale, în secţiune transversală
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➔ CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA / SUBZONA / ANSAMBLUL
CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT;
Studiile de urbanism care au avut ca obiect zona care include amplasamentul studiat - aferente fundamentării
propunerilor Planului Urbanistic General al localităţii - au fundamentat funțiunea rezidențială de tip locuinţe
individuale –Lip , conservând astfel la nivel de cvartal diversitatea tipurilor de locuire modelată prin
suprapunerea diferitelor regulamente de urbanism aferente momentelor definitorii pentru dezvoltarea
localităţii, respectiv caracterul neomogen a acestuia.

➔ PRESCRIPŢIILE ŞI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM APROBATE ANTERIOR

Lip

- Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic

CARACTERUL ZONEI
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale), de
parcelarul variat, rezultat al dezvoltării spontane (cu parcele având deschiderea la stradă de 8 – 18 m,
adâncimea de 30 – 75 m şi suprafaţa de 250 – 1200 mp) şi de regimul de construire izolat sau cuplat, cu clădiri
de locuit de tip tradiţional, (mai ales case lungi cu latura scurtă la stradă, aşezate în lungul unei laturi parcelei),
amplasate în aliniament.

UTILIZĂRI ADMISE
Locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi
pietonale, amenajări exterioare, piscine.
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➔ CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢIILE ELABORATE CONCOMITENT CU PUD
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În vederea elaborării prezentei documentaţii şi concomitent cu aceasta au fost elaborate următoarele studii
de fundamentare :
-

-

Documentaţie suport cadastral şi topografic – ridicare topografică, plan de amplasament şi
delimitare a corpului de proprietate – vizate de către Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
Studiul geotehnic;
Documentații pentru obținerea avizelor şi acordurilor menţionate în Certificatul de urbanism.
Analiză de fundamentare a soluţiei arhitectural urbanistice propuse : analiza contextului în care
urmează să se integreze noul obiectiv de investiție,
Expertiza tehnică a construcției.

Zona din care face parte amplasamentul a fost analizată din punct de vedere urbanstic pentru a i se evidenția
tipologia spațială, relația cu restul localității și rolul pe care îl ocupă în cadrul localității. Analizele urbanistice
sunt includse ca anexă a prezentei documetații.

Configuraţia parcelară şi volumetrică actuală a cvartalului în cauză reţine momentele importante din evoluţia
istorică relativ recentă a localităţii. Zona glisează odată cu creşterea oraşului de la condiţia periferică a
suburbiei spre poziţia centrală pe care o ocupă astăzi în cadrul localității.

Prezentul studiu urbanistic are ca scop integrarea în context a obiectivului solicitat de către beneficiar, aspect
care presupune analizarea contextului urban adiacent amplasamentului în vederea identificării regulilor locale
(de amplasare și conformare a construcțiilor) care au stat la baza dezvoltării urbanistice a zonei. Evident,
dezvoltarea urbanistică a zonei s-a făcut după reguli spontane specifice periferiei, și nu după reglementări
tehnice specifice domeniului.

Construcţiile existente– în general case lungi cu latura scurtă amplasată în front, și aşezate în lungul unei laturi
ale parcelei pe întraga adâncime a parcelei3 , sunt amplasate pe parcele reduse ca dimensiune4 și evidențiază

3

Aspect datorat Amprizei extrem de reduse a cvartalelor rezultate între stăzile interioare.

4

Majoritatea parcelelor care compun zona sunt foarte mici, sub limita impusă la nivelul RLU .
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un regim de construire omogen mai degrabă prin respectarea unui set de reguli proprii, decât prin
apartenența la un regulament de construire consacrat.

Zona omogenă din punct de vedere funcțional, este organizată în lungul unor străzi foarte înguste, aspect care
îî conferă specificul. Ampriza redusă a cvartalelor rezultate a condus la generalizarea ocupării cu construcții
până pe limita posterioară a parcelelor.

Cert este că în acest moment avem de-a face cu un parcelar prestabilit și cu o zonă al cărui specific a fost
acceptat ca atare în țesutul urban al localității.

În acest sens, se consideră că derogarea propusă prin prezenta documentație de la prevederile
Regulamentului Local de Urbanism aferent zonei în ceea ce privește cele două aspecte care au generat studiul
urbanistic: dimensiunea minimă a parcelei 300 mp - 281 mp / impunerea distanței de minim 6 m față de limita
posterioară - nu va produce o depreciere a zonei ci va contribui la prezervarea specificului consacrat al zonei.

Aşadar, concluziile studiilor de fundamentare a soluţiei arhitectural urbanistice aferente prezentei
documentaţii certifică oportunitatea realizării obiectivului solicitat de către beneficiar în cadrul
amplasamentului studiat
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CAPITOLUL 3. SITUAŢIA EXISTENTĂ
În continuare se va prezenta Situaţia existentă a amplasamentului studiat, precizându-se:
A) SE SPECIFICĂ ÎN MOD EXPRES:
- PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM APROBATE ANTERIOR PENTRU ZONA
STUDIATĂ:
Documentația de ordin superior relevantă pentru amplasamentul în cauză este Planul Urbanistic General al
municipiului Cluj –Napoca aprobat prin H.C.L. 493 din 22. 12. 2014 și H.C.L. nr. 118 din 01.04.2016 pentru
modificarea parțială și completarea regulamentului de urbanism aferent PUG.
Imobilul teren și construcții se află în proprietatea privată a beneficiarului prezentei documentații și este
situat în intravilanul municipiului, în afara perimetrelor de protecție a valorilor istorice și arhitectural
urbanistice. Zona din care face parte amplasamentul studiat nu este grevată de Servituți de utilitate publică
sau de alte restricții.

REGIMUL ECONOMIC
Folosinţa actuală:

Curţi construcţii, construcţii anexă şi construcţii de locuinţe

Destinația conform PUG:

LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR

DE TIP PERIFERIC
Unitate Teritorială de Referinţă :
Caracterul zonei:

Lip

Zona afrentă unităţii teritoriale de referinţă în cauză este caracterizată de

funcţiunea rezidenţială de densitate mica - preponderent locuinţe familiale – de parcelarul variat rezultat al
unei dezvoltări spontane şi de regimul de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip traditional
retrase din aliniament

Utilizări admise:

Locuinte individuale(unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii,

imprejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine. Locuinte semicolective
(familiale), cu maximum 2 unitati locative.
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- OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL CARE SUNT
RELEVANTE PENTRU PLAN:

Ampasamentul studiat se află în afara Arealelor protejate din punctul de vedere al mediului–Relația spațială a
amplasamentului cu ariile protejate din punctul de vedere al mediului.

- MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL
ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI ŞI IMPLEMENTĂRII PLANULUI
– nu este cazul,
b) ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAŢIE
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Parcela subiect a prezentei documentaţii este amplasată pe frontul Vestical Străzii Grapei, şi beneficiază
în acest fel de acces direct la reţeaua de drumuri publice a localităţii .
Dată fiind amplasarea în cadrul localităţii, terenul în cauză are o bună plasare din punct de vedere al
accesibilităţii atât auto cât şi pietonale, beneficiind de proximitatea infrastructurii majore de acces a
cartierelor Plopilor, Grigorescu, Centru. Aceasta este bine dezvoltată şi capabilă să preia traficul
suplimentar generat de obiectivul propus prin prezenta documentaţie.

Din perspectiva secţiunii a II-a a ORDONANŢEI GUVERNULUI Nr. 43/1997*) privind Regimul drumurilor,
Strada Grapei se clasifică / încadrează după cum urmează:

Din punctul de vedere al destinaţiei este un Drum public - obiectiv de utilitate publică destinat circulaţiei
rutiere, în scopul satisfacerii cerinţelor de transport unitar ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de
apărare a ţării / proprietate publică;

Din punctul de vedere al circulaţiei este Drum deschis circulaţiei publice, cuprind toate drumurile publice
şi acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivele turistice ori alte obiective la care publicul are
acces;

Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, este un drum de interes local. Drumurile de
interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi cuprind
străzile din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee,
fundătură, uliţă etc.;

5

posibilitatea de intrare- ieşire fără afectarea altor funcţiuni sau proprietăţi (G.M – 007 – 2000).

6

Accesul la drumurile publice – accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelă(G.M
– 007 – 2000) .
7

METAFORM DESIGN S.R.L. | str. Lacul Rosu 3/ 55, Cluj-Napoca | tel : 0743 34 13 05, 0742 13 08 10 | C.U.I. 33014507 | C.I.F. J12/1249/03.04.2014

P a g i n a | 18

În raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplineşte, strada Grapei este clasificată ca o
stradă de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente
sau ocazionale, în zonele cu trafic redus.
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c) Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, indici de ocupare a terenului.
Suprafaţa studiată prin prezenta documentaţie are extinderea parcelei aflate în proprieatatea privată a
beneficiarului, respectiv 281 mp, şi reprezintă corpul de proprietate situat la adresa poştală str. Grapei nr. 5.

Conform ridicării topografice care stă la baza prezentului studiu, Parcela în cauză are un front de aproximativ
17 m la strada Grapei, şi o adâncime de aprox. 15 m.

Din punctul de vedere al vecinătăţilor, parcela se învecinează pe limitele separative cu proprieatăți private ale
persoanelor fizice sau juridice.

Indicii de ocupare maximali reglementaţi pentru zona în cauză sunt cei aferenţi Unităţii terirtoriale de referinţă
Lip, respectiv :
P.O.T. max =

35.00 % / C.U.T. max = 0,9
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d) Suprafeţele de teren construite şi suprafeţe de teren libere.

e) Caracterul zonei, din punct de vedere arhitectural şi urbanistic
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Terenul în cauză este amplasat în intravilanul municipiului CLUJ NAPOCA, în afara perimetrelor de protecție a
valorilor istorice sau arhitectural urbanistice şi este reglementat din punct de vedere urbanistic ca Lip LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC.

Amplasamentul studiat face parte dintr-un ansamblu de locuințe individuale amplasate pe un parcelar de tip
periferic situat insular în țesutul urban sistematizat adiacent, constituit sub forma unui cvartal delimitat de
strada Salcâmului, și limitele posterioare ale imobilelor situate la străzile Splaiul Independenței și Uzinei
Electrice.

Configuraţia parcelară şi volumetrică actuală a cvartalului în cauză reţine momentele importante din evoluţia
istorică relativ recentă a localităţii. Zona glisează odată cu creşterea oraşului de la condiţia periferică a
suburbiei spre poziţia centrală pe care o ocupă astăzi în cadrul localității.

Zona a cunoscut o dezvoltare spontană organică, nesistematizată la începutul secolului trecut și a reprezentat
una dintre mahalalele orașului.

Strada Grapei alături de străzile Brutarilor, Sălciilor, Strâmbă și Cobzarilor sunt stăzi interioare cvartalului, cu o
categorie de importanță redusă și cu un rol local în cadrul sistemului de organizare a circulației la nivelul
localității.
Străzile traversează cvartalul pe direcția Nord Sud și datorită amprizelor foarte reduse de care beneficiază ,
circulația în zonă este organizată cu un profile stradale specifice circulației cu sens unic.

Specificul zonei este reprezentat de dezvoltarea în baza unui set de reguli empirice, nesistematizate, specifice
periferiei. Zona se constituie astăzi ca o excepție acceptată în cadrul țesutului urban al localității, transpunând
practic parcelarul dezvoltat organic la începutul secolului trecut, în mijlocul uneia dintre cele mai sistematizate
zone ale orașului – dotări de infrastructură sportivă și de agrement.

Zona a supraviețuit sistematizărilor din perioada interbelică dar și de cele ale periadei socialiste, reprezentând
unul dintre ultimii martori ai perioadei istorice și a tipologiei care a stat la baza dezvoltării ei.
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Caracterul arhitectural al zonei este unul adecvat funcțiunii rezidențiale, zona remarcându-se printr-o
structură funcţională unitară conformă caracterului reglementat prin prevederile PUG mun. CLUJ NAPOCA ,
respectiv :

LIP - LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC.

f) Destinaţia / Funcțiunile clădirilor
Destinația stabilită prin Planurile de Urbanism pentru zona din care face parte amplasamentul studiat este una
predominant rezidențială.

g) Regimul juridic al terenurilor
Terenul, cu o suprafta de 281 mp, se află în proprietatea privată a beneficiarilor prezentei documentații, iar
conform extrasului de Carte Funciara nr. 311726 UAT Cluj-Napoca (anexat documentației) corpul de
proprietate are categoria de folosință "curți construcții".

METAFORM DESIGN S.R.L. | str. Lacul Rosu 3/ 55, Cluj-Napoca | tel : 0743 34 13 05, 0742 13 08 10 | C.U.I. 33014507 | C.I.F. J12/1249/03.04.2014

P a g i n a | 23

Terenul este amplasat în intravilanul municipiului CLUJ NAPOCA 8, în afara perimetrelor de protecție a valorilor
istorice sau arhitectural urbanistice şi este reglementat din punct de vedere urbanistic ca Lip - Locuinte cu
regim redus de înălţime, dispuse pe un parcelar de tip periferic.

Conform Certificatului de urbanism nr. 6178 din 22.12.2017, Imobilul teren în cauză nu este afectat de
servituți pentru obiective de utilitate publică, și nici de alte restricții sau drepturi de preemțiune.

h) Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare
În vederea determinării succesiunii litologice aferente, în cadrul amplasamentului s-au efectuat două foraje
geotehnice. Din lucrările efectuate s-au prelevat probe pentru încercările de laborator.
Studiul geotehnic, ca sinteză a cercetărilor terenului, analizează și detaliază particularitățile amplasamentului
prin prisma următoarelor aspecte:

- Stratificația terenului
- Regimul hidrogeologic al zonei
- Apecieri asupra stabilității de ansamblu a amplasamentului

Pentru detalii tehnice se va consulta Studiului Geotehnic anxat prezentei documentaţii.9

Intravilanul localităţii – teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG)
şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri
independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinaţie,
înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin
extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se
ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii (Legea 50/1991).
8

Extras din studiul Geotehnic aferent obiectivului – document inclus în anexele prezentei doumentații
- proiectant de specialitate: S.C. GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. ing. Lucian Barna / Septembrie 2015
9
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STABILITATEA TERENULUI.
Arealul cercetat nu prezinta semne de instabilitate. Condiţiile de amplasament nu conduc la concluzia existenţei
unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Fenomene de instabilitate pot să apară local în cazul
taluzurilor rezultate din săpătură / umplutură. Săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate sau în taluz,
cu panta 1:2.
Încadrarea lucrării în categoria geotehnică
Conform normativului NP 074/2007 “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”
încadrarea perimetrului studiat în categoria geotehnică se face pe baza următorilor factori de definire ai riscului
geotehnic astfel:
Factori
Condiţii de teren
Apa subterană
Categoria de
importanţă
Vecinătăți
Zona seismică
RISCUL GEOTEHNIC
CATEGORIA
GEOTEHNICĂ

Teren de fundare "bun"
“ fără epuismente”
“normală”
"fără riscuri"
„ IMR=100ani / ag = 0.10g <
0.15g”
Redus

Punctaj
2 puncte
1 punct
3 puncte
1 punct
1 punct
TOTAL =8 puncte
1

"
Pe baza acestor parametrii lucrarea se încadrează la Categoria geotehnică 1 – risc geotehnic "redus" (6 – 9
puncte).
STRATIFICAŢIA TERENULUI
Pe baza unui foraj geotehnic executat pe amplasament, a încercărilor de laborator precum și a materialului de
arhivă s-a pus în evidență următoarea stratificație caracteristică:
1. Orizontul antropic / vegetal
Stratul 1 - Teren vegetal. Stratul a fost interceptat la cota relativă 0,00m și are o grosime de 0.30m.
Stratul 1a - Umplutură – pietriș cu nisip în matrice argiloasă cafeniu inchisă. Stratul a fost interceptat la cota 0.30m și are o grosime de 1.30m.
2. Orizontul aluvionar grosier
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Stratul 2 - Pietriş cu nisip cafeniu închis cu îndesare mediu-îndesat, saturat, cu intercalații de argilă nisipoasă
cafeniu închisă. Stratul a fost interceptat la cota -1.60m și are o grosime de 2.70m.
3. Orizontul sedimentar marin (lacustru)
Stratul 3 – argilă marnoasă cenușie vârtoasă. Stratul a fost interceptat la cota -4.30m, forajul s-a incheiat în
acest strat.
CONDIȚII DE FUNDARE
Construcția existentă – în zona S.101 – zona fără subsol
Talpa fundației construcției existente este amplasată la cota -0.90m de la cota terenului amenajat existent.
Talpa fundației este amplasată în stratul a1- Umplutură – pietriș cu nisip în matrice argiloasă cafeniu inchisă.
Lățimea tălpii fundației este B = 0.45m.
Presiunea efectivă transmisă terenului de fundare se limitează la valoarea ppl-76.36kPa.
Valoarea ppl a fost calculată pentru B=0.45m. Df = -0.90m, 𝛾=16.92kN/m3, ϕ=100, c=10kPa.

În zona S102- zona cu subsol
Talpa fundației construcției existente este amplasată la cota -2.60m de la cota terenului amenajat existent.
Talpa fundației este amplasată în stratul 2 - Pietriş cu nisip cafeniu închis cu îndesare mediu-îndesat, saturat,
cu intercalații de argilă nisipoasă cafeniu închisă. Lățimea tălpii fundației este B=0,45m.
Presiunea efectiuvă transmisă terenului de fundare se limitează la valoarea ppl-391.11kPa.
Valoarea ppl a fost calculată pentru B=0.45m. Dfext = -2.60m, Dfint = -0,90m 𝛾=19.69kN/m3, ϕ=340, c=0kPa.

Construcția nouă
Fundațiile se vor încastra în stratul 2 - Pietriş cu nisip cafeniu închis cu îndesare mediu-îndesat, saturat, cu
intercalații de argilă nisipoasă cafeniu închisă, la adaâncimea minimă de fundare Df= - 1.60m, asigurându-se o
încastrare de minim 20cm în terenul bun de fundare. La calculul terenului de fundare se va lua în considerare
presiunea convențională de bază pconv = 350kPa. Valoarea presiunii convenționale se va corecta în
conformitate cu normativul NP112-14.

RECOMANDĂRI
•

Se recomandă folosirea fundaţiilor continue sub pereții structurali.
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•
•
•
•
•
•
•

Eventuala umplutură din jurul construcției se va executa in straturi de 0.20m bine compacatate (D=100%).
Săpăturile se vor lăsa deschise timp foarte scurt, iar pământul rezultat din săpătură nu se va depozita la
marginea săpăturii.
Săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate conform NP124-2010 sau în taluz.
În cazul în care la cota de fundare se vor întâlni accidente litologice (zone de alterare cu consistență mai
redusă, lentile de nisip, etc.), săpătura se va adânci până la interceptarea stratului de fundare (strat 2).
Toate lucrările circuitului zero (săparea fundațiilor, turnarea tălpilor și a elevațiilor) se vor executa fără
întrerupere și într-un timp cât mai scurt posibil.
Pe timpul executării lucrărilor se vor respecta normele de protecție a muncii.
Orice neconcordanță litologică va fi adusă la cunoștința inginerului geotehnician.

i) Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi)
Amplasamentul studiat prin prezenta documentaţie este relativ plan și nu prezinta accidente de teren. La data
efectuarii lucrărilor de prospectare geologică a amplasamentului nu s-au pus în evidență fenomene dinamice
active. Arealul cercetat nu prezinta semne de instabilitate. Condiţiile de amplasament nu conduc la concluzia
existenţei unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare de tip curgere plastica sau alunecari
active, suprafaşa terenului fiind stabilă din punct de vedere geologic .

Imobilul existent prezintă un subsol parțial cu planșeu realizat din bolți de zidărie de cărămidă.

j) Adâncimea apei subterane / Adâncimea de îngheț
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Conform studiului Geotehnic anxat prezentei documentaţii.
În cadrul lucrărilor de investigare geotehnică a amplasamentului, apa subterană a fost interceptată în forajul
executat la cota 1.80 m. Conform raportului Geotehnic în perioadele cu precipitaţii abundente este posibilă
apariţia apelor de infiltraţie la orice nivel. Acest lucru impune ca la executarea infrastructuri să se ia măsuri
speciale pentru hidroizolarea ei.
Clima de tip continental moderat a zonei impune conform STAS 6054 / 77 coborârea tălpii de fundare sub
adâncimea maximă de îngheț. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de 1,00 m

k) Parametrii seismici ai zonei
Conform studiului Geotehnic anxat prezentei documentaţii.
Potențialul seismic al regiunii este cel corespunzător zonei seismice de calcul F caracterizată printr-o valoare a
perioadei de colț Tc -0,7 secunde potrivit Normativului P100/1-2013.
Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure avand IMR 100 ani este de ag – 0,10g potrivit
normativului P100/1-2013.

l) Analiza fondului construit existent (înălţime, structură, stare)
Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în intravilanul municipiului, în afara zonelor de
protecție arhitectural urbanistice sau istorice, și este reglementat ca Lip -Locuinţe cu regim redus de înălţime
dipuse pe un parcelar de tip periferic.

Configuraţia parcelară şi volumetrică actuală a cvartalului în cauză reţine momentele importante din evoluţia
istorică relativ recentă a localităţii, zona în cauză glisând odată cu creşterea oraşului de la condiţia periferică a
suburbiei spre poziţia centrală pe care o ocupă astăzi în cadrul localității.

Fondul construit din zona adiacentă amplasamentului studiat este unul de factură modestă, aflat într-o stare în
general neconformă cu poziția urbană pe care o deține.
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În conformitate cu poziția pe care o ocupă în cadrul localității, Imobilul în cauză este unul de factură modestă,
și conform expertizei tehnice efectuate se află într-o stare necorespunzătoare.

Amplasamentul pe care se află clădirea expertizată este situat pe un teren plan. Pe amplasamentul studiat nu
se observă fenomene de alunecare a terenului. Structura de rezistență a construcției existente este alcătuită
din :
•
•
•
•
•
•

Fundații continue sub pereți, realizate din zidărie de piatră
Pereți structurali în subsol, realizați parțial din cărămidă și parțial din zidărie de piatră
Pereți structurali la parter, realizați din zidărie de cărămidă plină
Planșeu peste subsol, realizat din bolți de zidărie de cărămidă
Planșeu peste parter, realizat din grinzi de lemn
Șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică
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Atât din punct de vedere al configurării spațiale interioare cât și din punctul de vedere al stării de degradare al

elementelor structurale , imobilul existent este unul necorespunzător funcțiunnii de locuire.

m) Echiparea edilitară existentă
Având în vedere poziţia pe care o ocupă în cadrul localităţii, zona din care face parte amplasamentul studiat
este complet echipată din punct de vedere edilitar. Propunerile de extindere ale imobilului existent în cadrul
parcelei ţin cont de Avizele de ampasament ale deținătorilor de utilități obținute în vederea realizării
obiectivului. Acestea conturează situația existentă la nivelul echipării edilitare a amplasamentului în ce
priveşte : Reţea de distribuţie a gazelor naturale / Reţea de distribuţie a agentului termic / Reţea de
distribuţie a apei potabile / Reţea de canalizare / Reţea de Telefonie.
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CAPITOLUL 4 . REGLEMENTĂRI
Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură condiţiile de
amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului propus, în corelare cu vecinătăţile
imediate.
Planul urbanistic de detaliu fundamentează opţiunea pentru realizarea unei construcţii compatibile cu
funcţiunile şi cadrul urban în care trebuie să se integreze fizic, conform prevederilor documentaţiilor
urbanistice de rang superior în vigoare pentru amplasament - în cazul de faţă Planul Urbanistic General al
municipiului Cluj-Napoca.
Amplasamentul studiat întrunește condiţiile necesare pentru realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, și
anume:
✓ figurează în intravilanul aprobat al localităţii;
✓ nu este afectat de servituţi şi interdicţii de construire;
✓ are o situaţie juridică clară;
✓ este accesibil rutier şi pietonal;
✓ este viabilizabil prin lucrări de infrastructură tehnico-edilitară, existente sau prevăzute.
În corelare cu obiectivele solicitate prin tema program, prezenta documentaţie urbanistică soluţionează în
detaliu:
- modul specific de încadrare în reglementările P.U.G. în valabilitate
- modul de ocupare şi utilizare a terenului ;
- funcţiunea şi conformarea spaţială a construcţiei şi amenajărilor;
- relaţia obiectivului propus cu vecinii şi cu spaţiul public;
- integrarea noilor construcţii şi corelarea lor cu cele existente învecinate ;
- accesul carosabil şi pietonal, corelate cu traficul în zonă şi relaţiile cu zonele învecinate;
- asigurarea necesarului de locuri de parcare pentru obiectivele solicitate prin tema program
- echipare edilitară – impactul asupra reţelelor existente în zonă (dezvoltări, modernizări etc.)
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În cele ce urmează se vor prezenta propunerile de ocupare şi utilizare a terenurilor, precum şi condiţiile de
realizare a construcţiilor:
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a) OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA – PROGRAM
Beneficiarul prezentei documentații are în vedere construirea unei Locuințe unifamiliale [cu toate lucrările
anexe ce servesc la buna funcţionare a obiectivului propus (racorduri şi branşamente la reţele edilitare
existente, accese carosabile şi pietonale, sistematizare verticală şi amenajări exterioare)] în cadrul parcelei cu
o suprafaţă totală de 281 mp al cărui drept de proprietate îl deţin conform Extraselor de CARTE FUNCIARĂ nr.
311726 - mun. Cluj Napoca : TEREN INTRAVILAN / CURȚI CONSTRUCȚII situat la adresa postală strada Grapei
nr. 5. (inclus în anexe).

Propunerile prezentei documentații nu modifică structura funcțională reglementată a amplasamentului
studiat, ci particularizează la situația existentă reglementarile în vigoare, în vederea rezolvării problemelor
tehnice și estetice legate de realizarea obiectivului propus în cadrul imobilului teren deținut de către
beneficiari.

Parcela în cauză are o formă neregulată atipică (frontul mai mare decât adâncimea), rezultat al procesului
„frământat” de urbanizare prin care a trecut zona particulară din care face parte amplasamentul studiat, și o
suprafața ( 281 mp) care nu atinge minimul reglementat la 300 mp prin regulamentul Planului Urbanistic
General al municipiului Cluj -Napoca.
Acesta sunt motivele pentru care în cadrul capitolului 4 aferent Certificatului de urbanism 6178 din 22.12.2017
s-a solicitat elaborarea unuui Plan Urbanistic de Detaliu10 care să evidențieze modalitatea de conformare a
obiectivelor nou propuse la prevederile regulamentului general de urbanism privind :
o
o
o
o

Utilizarea funcțională
Amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor
Staționarea autovehiculelor
Posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului.

Locuința unifamilială actualmente existentă pe parcelă – C1 - are o amprentă la sol sub formă de L
disproporționat cu latura lungă amplasată în frontul parcelei, formă geometrică care poate fi geometrizată la

10

Conform metodologiei și cadrului conținut aferent Indicativ GM 009-200 emisă de M.L.P.A.T.
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un patrulater cu laturi de aproximativ 9,7 x 7,2 m . Imobilul este amplasat pe latura sudică a parcelei formând
un calcan rămas actualmente liber după demolarea construcțiilor aferente parcelei învecinate.

Prezentul studiu urbanistic de detaliu analizează contextul urban aferent amplasamentului în cauză, în
vederea identificării regulilor locale specifice de amplasare și conformare a construcțiilor, urmărind practic o
încadrare cât mai armonioasă a obiectivului în contextul parcelei studiate.

Din punct de vedere tehnic se propune adecvarea edificabilul parcelei la situația particulară existentă și
menținerea tuturor reglementărilor referitoare la Utilizarea funcțională / Posibilitățile de amplasare, echipare
și configurare a clădirilor / Staționarea autovehiculelor / Posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a
terenului.

Prin întocmirea prezentei documentații urbanistice, în vederea realizării obiectivului propus, se urmăreşte:
➢ Organizrea arhitectural - urbanistică a sitului;
➢ Reglementarea și asigurarea condițiilor specifice de amplasare a construcțiilor;
➢ Organizarea circulației carosabile și pietonale in interiorul suprafeţei studiate;
➢ Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente noilor propuneri;
➢ Circulatia juridică a terenurilor;

De asemenea, prezentul studiul urbanistic, cuprinde detalierea reglementărilor propuse cu privire la:
➢ Asigurarea accesibilităţii obiectivelor propuse
➢ Racordarea la reţelele edilitare existente în zonă;
➢ Permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite;
➢ Relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea zonei, în sensul integrării obiectivului nou propus;
➢ Compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor;
➢ Amenajările exterioare, plantaţii, etc.
➢ Regimul juridic şi circulaţia terenurilor din zonă.
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Este important de menţionat că Propunerile prezentei documentaţii se înscriu PE DIRECŢIILE DE DEZVOLTARE
ALE MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA evidenţiate în cadrul Regulamentului local de urbanism aferent
documentaşiei P.U.G. 11 contribuind la realizarea Obiectivului nr.1 REABILITAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
LOCUIRII ÎN CARTIERELE CONSTITUITE prin EVITAREA SUPRADENSIFICĂRII CARTIERELOR DE LOCUINŢE
COLECTIVE şi prin LIMITAREA FENOMENULUI DE DISOLUŢIE URBANĂ (URBAN SPRAWL) ŞI A TUTUROR
EFECTELOR SALE ASUPRA ORAŞULUI ŞI A CADRULUI NATURAL..
b) FUNCŢIONALITATEA, AMPLASAREA ŞI CONFORMAREA CONSTRUCŢIILOR
Documentația propune menținerea utilizării funcționale existente a imobilului în cauză. În urma intervențiilor
propuse, Locuință unifamilială existentă în cadrul amplasamentului va fi capabilă să răspundă cerințelor
spațiale, tehnice și estetice aferente unei familii contemporane.

11

3.2.1 DIRECŢII DE DEZVOLTARE. OBIECTIVE ŞI ELEMENTE DE PLANIFICARE / 3.2.1.2 LOCUIRE
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Din punct de vedere funcţional, obiectivul propus se încadrează în prevederile de dezvoltare a localităţii în
vigoare pentru amplasamentul studiat. Lip - LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN
PARCELAR DE TIP PERIFERIC

Prin natura intervențiilor propuse – extindere și etajare - amplasarea obiectivului în cadrul parcelei nu se va
modifica menținăndu-se practic relația cu Frontul la strada Grapei și cu limita laterală Sudică12 separativă față
de proprietatea situată la numărul poștal 3.
Extinderea în plan propusă completează forma geometrică neregulată a imobilului existent, geometrizând-o la
un patrulater regulat cu latura lungă de XXX ml și latura scurtă de XXX ml. Din punctul de vedere al
conformării spațial volumetrice, corpul principal al obiectivul propus va avea o amprentă la sol de 11,25 / 8,50

12

Limită definită de punctele proiectate în plan nr. 11 și 12 – a se vedea Extrasul de Carte Funciară.
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m , o înălțime la cornișă de maximum 5,75 m, și înălțimea maximă la coamă de 8,5 m față de cota terenului
amenajat la nivelul curții interioare. Acoperișul va fi conformat în două ape cu frontoane spre limitele
separative ale parcelei.

Asigurarea locurilor de parcare aferentă obiectivului propus se va realiza în interiorul corpului de proprietate,
conform planului de situație propus.
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c) CAPACITATEA, SUPRAFAŢA DESFĂŞURATĂ

d) RELAŢIA OBIECTIVELOR NOI CU VECINII ŞI SPAŢIUL PUBLIC

Prin natura intervențiilor propuse – Extindere și Etajare - este evident că poziția în plan a obiectivuliui de
investiție este dictată de poziția imobilului existent față de limitele separative respectiv față de domniul public.
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Imobilul nou va ocupa așadar amprenta imobilului existent, extinderea fiind propusă pe latura Nordică, in
singurul loc unde distanța față de vecin permite acest lucru.
Imobilul propus va păstra relația spațială existentă cu spațiul public – amplasare în front - și inclusiv plastica
de fațadă -ancadramente eclectice.
Derogarea propusă privitoare la relația obiectivului cu limita posterioară, repectiv distanța de 6 m impusă la
nivelul RLU – propusă a fi redusă la un minim 3 – distanța recomandată pentru limitele separative - reprezintă
singurul aspect problematic al documentației. Specificul zonei, datorat în special adâncimilor extrem de mici a
loturilor este ocuparea cu construcții până pe limita posterioară.

e) PRINCIPII DE COMPOZIŢIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI
(distanţe faţă de construcţiile existente, accese pietonale şi auto, accese pentru utilajele de
stingere a incendiilor etc.)
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Prin natura sa, proiectul de față propune intervenții directe asupra imobilului actualmente existent în cadrul
parcelei de teren situate pe str. Grapei nr. 5. Imobilul existent este reprezentat de o locuință individuală, care ,
odată cu trecerea timpului a încetat să mai coresundă necesităților cotidiene a unei familii contemporane.
Confrom extrasului de carte funciară și a releveului, imobilul conține doar două încăperi, și o zonă de acces
organizată dinspre fațada posterioară a imobilului. Zona de acces, reprezintă practic latura scurtă a L-ului13 , iar
deasupra acesului, în completarea dreptunghiului la care poate fi geometrizată forma în plan a imobilului
existent, a fort organizată probabil într-o fază ulterioară o copertină.

În mod logic, stabilirea intervențiilor posibile asupra imobilului existent a avut ca punct de pornire
Evaluarea stării generale a imobilului. Prin investigații, măsurători și determinări efectuate în teren, la nivelul
expertizei tehnice efectuate a rezultat că : STAREA TEHNICĂ GENERALĂ A CLĂDIRII ESTE
NECORESPUNZĂTOARE, UNELE SUBSTRUCTURI PREZENTÂND DEGRADĂRI ACCENTUATE.14

Elemente relevante pentru amplasamentul studiat privind volumetria și aspectul general al clădirilor în raport
cu imobilele învecinate precum și alte prevederi extrase din documentații de urbanism, din regulamentul local
de urbanism, sau din Regulamentul General de urbanism –HGR 525/ 1996 :

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii
acestora şi caracterului zonei, şi prin conformare, volumetrie şi aspect exterior nu depreciază valorile general
acceptate ale urbanismului şi ale arhitecturii.15

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

13

tipologie de organizare în plan a imobilului
Extra din Expertiza nr.110/2018 a Dr. Ing Damian- document inclus integral în Anexele prezentei documentații. -4.
Rezultate obținute în urma investigațiilor de teren.
15
(HG 525/1996, Art. 32).
14
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Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit. Acoperişurile cu şarpantă va avea o formă simplă
în două ape, cu pante constante ce nu vor depăşi 60o. Cornişele vor fi de tip urban. Raportul plin-gol va fi
apropiat de cel predominant în zonă. Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă
lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi
alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul. Culorile vor fi, apropiate
de cele naturale, specifice, fiind interzisă folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

În cazul clădirilor existente, prin regulament se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente,
cornişe, brâuri, colonete, pilaştri, tâmplării împrejmuiri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice, fiind
recomandat ca în cazul restructurării/extinderii, aceste elemente să fie înglobate în conceptul general al noului
obiectiv. Conform recomandărilor, proiectul de față asumă valoarea ambientală a decorațiunilor specifice
prezente la nivelul fațadei principale a imobilului existent, propunând reabilitarea și integrarea acesteia în
totalitate în noul concept de ansamblu al parcelei.

Prin proiect s-a urmărit de asemenea asigurarea unui raport optim între procentul de ocupare a terenului şi a
coeficientului de utilizare a terenului, în scopul obţinerii în condiţii de eficienţă economică a unei suprafeţe
plantate cât mai mari pentru a conferi parcelei un ambient cât mai plăcut.
Având în vedere situarea specifică a amplasamntului, prin soluţia de organizare arhitectural urbanistică a
sitului şi prin conformarea spaţial volumetrică a imobilului propus s-a urmărit o integrare cât mai adecvată
vecintăţilor, care să contribuie la ridicarea gradului de finisare urbană a întregii zone în condițiile
reglementate.

Accesul principal auto şi pietonal al parcelei se va face direct din strada Grapei, în conformitate cu planul de
situaţie / reglementare aferent.

g) PRINCIPII DE INTERVENŢIE ASUPRA CONSTRUCŢI ILOR EXISTENTE
Intrevențiile necesare asupre imobilului existent în vederea realizării obiectivului dorit de către beneficiar au
fost subiectul Expertizei Tehnice nr. E110/2018 a expertului tehnic Dr.Ing. Alexandru DAMIAN, certificat nr.0703/2011, document inclus în întregime în Anexele prezentei documentații.
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Beneficiarul prezentei documentaţii are în vedere ca într-o manieră etapizată să opereze intervenţii care să
asigure cresterea gradului de finisare şi confort aferent Imobilului actualmente existent pe parcelă.

Aceste intervenţii vor respecta prevederile regulamentului local de urbanism în ce priveşte Aspectul exterior al
clădirilor / art. 11 şi vor urmării Ridicarea gradului de finisare urbană 16

Concluzii și recomadări ale Expertizei tehnice:

Din analiza efectuată asupra structurii de rezistență a clădirii investigate reiese ca aceasta este intr-o stare
tehnică necorespunzătoare, unele subansambluri prezintă degradări accentuate.
Pentru asigurarea condițiilor de rezistență și stabilitate a clădirii cu modificările propuse este necesară
realizarea unor lucrări de reabilitare / consolidare a căror soluții de principiu se prezintă în continuare.

1.Se vor realiza lucrări de subzidire și cămășuire armată a fundațiilor pereților care se păstrează. Lucrările se
vor executa pe tronsoane de maxim 1.00m, decalate cu minim 2.00m. Subzidirile vor coborî până la cota de
fundare adoptată pentru viitorul subsol, iar lățimea se va dimensiona astfel încât presiunea transmisă
terenului să nu depășească capacitatea portantă a acestuia.
2. Se va executa sprijinirea pereților care se păstrează, înainte de demararea lucrărilor. Sprijinirile se vor păstra
până după realizarea plăcii peste parter.
3. Pentru hidroizolarea pereților care se păstrează se propun două variante:
•

Executarea unei pelicule impermeabile la cota zero. Se poate avea în vedere fie hidroizolație rigidă, fie

soluții de tip Biosal, Freezeteq
•

Realizarea subzidirii din beton impermeabil și hidroizolarea verticală a fundațiilor și viitorilor pereți de

la subsol.
4. Se va desface învelitoarea, șarpanta și planșeul peste parter, după care se va desface copertina alipită
construcției și pereții propuși spre demolare, respectiv planșeul peste subsolul parțial existent. Înainte de

16

procesul în urma căruia, într-un areal dat, creşte proporţia imobilelor construite conform regulii dominante /
reglementărilor urbanistice în vigoare.
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începerea acestor lucrări se vor deconecta toate instalațiile de către personal tehnic calificat. Lucrările de
desfacere se vor realiza de la partea superioară în jos, fiecare element fiind descărcat înainte de desfacerea
acestuia. Se va acorda o atenție deosebită pentru a nu afecta proprietățile învecinate, respectiv domeniul
public.
5. În cazul elementelor de zidărie afectate de infiltrații și igrasie se vor îndepărta straturile degradate (finisaje,
zidărie), se vor trata corespunzător suprafețele și se vor cămășui armat, avându-se în vedere ca armăturile
verticale să fie corespunzător ancorate, atât la bază, cât și la partea superioară.
6. Se va realiza săpătura generală în vederea extinderii subsolului, etapizat, avându-se în vedere asigurarea
stabilității săpăturilor în zonă. Extinderea propusă a subsolului se va realiza din elemente de beton armat, cu
fundații de beton armat. Se va asigura conlucrarea cu structura existentă a pereților propuși. Conlucrarea
fundațiilor noi cu cele vechi se va realiza prin ancore mecanice și prin tratarea corespunzătoare a suprafeței
betonului existent în contact cu cel nou, prin curățare, buciardare, spălare și amorsare. Proiectarea și
executarea extinderii în plan a subsolului va respecta prevederile normativelor în vigoare. Se va acorda o
atenție deosebită pentru a nu afecta elementele de construcție existente.
7. Planșeul nou peste subsol, în zona pereților păstrați va rezema în dinți , cu asigurarea ancorării armăturilor
din planșeu în peretele existent. Se propune trecerea barelor de armătură prin perete și fixarea lor de o
platbandă metalică la partea exterioară.
8. Se va asigura hidroizolarea și ventilarea corespunzătoare a subsolului.
9. Se va realiza extinderea în plan a parterului în variantă de structură de zidărie confinată. Conlucrarea cu
structura existentă se va realiza prin prevederea unor sâmburi de beton armat solidarizați cu structura
existentă. De asemenea se vor prevedea sâmburi de beton armat la colțurile și intersecțiile de pereți. Se va
asigura continuitatea pe verticală a pereților structurali și a sâmburilor din beton armat. Proiectarea și
executarea extinderii în plan a parterului va respecta prevederile normativelor în vigoare. Se va acorda o
atenție deosebită pentru a nu afecta elementele de construcție existente.
10.

Se vor realiza centuri continue la partea superioară a pereților existenți și cei propuși și un planșeu din

beton armat peste parter.
11.

Pentru mansardare se va folosi o structură de pereți portanți din zidărie de BCA pe exterior, iar pereții

de compartimentare (fără corespondent la parter) se vor realiza în soluție gips-carton. Se vor realiza centuri la
partea superioară a pereților structurali. Lucrările de mansardare se vor proiecta și executa respectând
prevederile normativelor în vigoare.
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12.

Se va realiza o nouă șarpantă din lemn și o nouă învelitoare, asigurându-se o alcătuire

corespunzătoare, precum și ancorarea în elementele structurale. Lemnul folosit se va alege astfel încât să se
încadreze în prevederile normelor în vigoare, va fi tratat anticarii, antimucegai și ignifugat, folosindu-se
materiale agrementate. Noua învelitoare nu va depăși, ca greutate distribuită, greutatea soluției actuale.
13.

Se vor realiza scări interioare de acces la mansardă.

14.

Se vor îndepărta tencuielile din zonele afectate șui se vor reface.

15.

În cazul umplerii unor goluri, contactul zidăriei noi cu cea veche se va face prin îndepărtarea tencuielii

din zona interioară golului și asigurarea țeserii zidăriei noi cu cea veche și prevederea unor bare de solidarizare
în rosturile zidăriei noi ancorate în zidăria veche. Se va folosi același tip de cărămidă la zidăria nouă, având
aceeași înălțime ca și în restul pereților sau se vor prevedea sâmburi de beton între cele două tipuri de zidării,
solidarizați cu acestea.
16.

Deschiderea unor goluri în pereți se va face prin realizarea (prealabilă) a unui buiandrug, dimensionat

corespunzător, care să depășească cu minim 30 cm noul gol de o parte și de alta și apoi se desface zidăria (cu
grijă pentru a nu produce fisuri în restul structurii).
17.

Buiandrugii se vor realiza în două etape ( pe câte jumătate din grosimea peretelui) și se vor rezema pe

un pat de mortar, iar la partea superioară vor fi împănați, cu pane metalice și mortar vârtos între pane, iar
golul se va deschide numai după realizarea buiandrugului.
18.

Realizarea trotuarelor perimetrale de protecție conform normelor în vigoare, cu panta spre exterior.

19.

Refacerea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe acoperiș și

îndepărtarea lor prin rigole de clădire.

h) MODALITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI REZOLVARE A
CIRCULAŢIEI CAROSABILE ŞI PIETONALE

Parcela beneficiază de acces direct la drumul public Str. Grapei, prin intermediul acestuia ffiind practic
racordatră la întreaga infrastructură a municipiului Cluj Napoca. Staţionarea autovehiculelor se va organiza în
interiorul parcelei. Organizarea ciculaţiei auto în cadrul incintei propuse s-a făcut în baza limitării la maxim a
impactului acesteia asupra terenului amenajat. În acest sens, singura suprafaţă carosabilă de la nivelul
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terenului amenajat este Platforma de parcare 17 propusă la contactul proprietății private cu spațiul public care
asigură accesibilitatea corpului de proprietate. Conform recomandărilor RLU aferent, accesul carosabil propus
va avea lăţimea maximă de 3m .

Asigurarea necesarului de locuri de parcare în cadrul parcelei subiect al prezentei documentații s-a făcut cu
respectarea HGR 525 /1996 și al P 132/ 1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în
localităţi urbane, şi cu respectarea reglementărilor specifice Lip respectiv un loc de parcare / locuinţă
individuală art.9 RLU-LiP.

Conform Bilaţului teritorial al tipurilor de suprafeţe, totalizat circulaţiile interioare propuse ocupă aproximativ
30% din suprafaţa parcelei, respectiv o suprafață de100 mp.

i) PRINCIPII ŞI MODALITĂŢI DE INTEGRARE ŞI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ŞI DE
ADAPTARE A SOLUŢIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

În interiorul parcelei subiect al prezentei documentaţii, cadrul natural este reprezentat de către
amenajarea peisageră a spaţiului neocupat cu construcţii sau platforme carosabile sau pietonale.
Prin grija beneficiarului curtea este amenajată cu pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali, care pe lângă rolul
estetic, indeplinesc şi funcţia de perdea de vegetaţie şi asigură intimitatea locuirii individuale faţă de imobilul
de locuinţe colective P+2 situate în vecinătatea Vestică (imobil cu acces din Str. Salcâmului)
Prin propunerile de amenajare a parcelei s-a urmărit limitarea la minimul necesar a suprafeţei construite şi a
circulaţiilor la nivelul terenului amenajat în vederea maximizării spaţiilor destinate amenajărilor peisagere
complementare obiectivului.

17

Parcajele – spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor
pe diferite perioade de timp (G.M – 007 – 2000).
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În afara diferenţei de nivel din zona aliniamentului, Parcela este una relativ plată cu configuraţie de platou, și
nu va ridica probleme deosebite în ceea ce privește adaptarea soluției de organizare a parcelei la morfologia
amplasamentului.
Cadrul natural existent permite inserţia ansamblului propus fără pericol de alterare cu condiţia respectării
prevederilor prezentei documentaţii la autorizarea construcţiilor.

j) CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONĂ PROTEJATĂ ŞI CONDIŢIONĂRI IMPUSE DE
ACESTA
După cum a fost evidenţiat şi în cadrul Certificatului de urbanism care a stat la baza eleborării studiului
urbanistic prezent, amplasamentul studiat este situat în afara zonelor de protecţie a valorilor istorice,
arhitectural urbanistice sau a mediului.
Prin natura sa, Plan Urbanistic de Detaliu nu impune condiționări suplimentare din punctul de vedere al
regimului de zonă protejată ci urmărește particularizarea celor existente / impuse la nivel documentaţiei de
ordin superior – în cazul de faţă PUG municipiul Cluj Napoca - nivelul amplasamentului studiat.

k) SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ŞI DIMINUAREA POLUĂRII

Prin natura obiectivului de investiţie propus nu se impun măsuri speciale de reabilitare ecologică. Activităţile
adapostite de constructiile propuse prin prezenta documentaţie nu generează noxe.

În conformitate cu prevederile legale privitoare la evaluarea impactului asupra mediului pentru zona studiată,
în cadrul prezentei documentaţii s-au formulat propuneri şi măsuri de intervenţie urbanistică, care au în
vedere :

a) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare – nu este cazul, funcțiunea propusă se încadrează în
categoria celor nepoluante, fără emisii, deversări etc
b) Prevenirea producerii riscurilor naturale – nu este cazul
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c) Epurarea / preepurarea apelor uzate – nu există ape uzate rezultate în urma unor procese tehnologice.
Canalizarea apelor se va realiza prin intermediul rețelelor publice și vor fi astfel conduse spre sistemul
centralizat de epurare al localității
d) Depozitarea controlată a deşeurilor – se va realiza conform normelor în vigoare, în baza unui contract cu o
companie specializată de salubritate. Menţionăm ca funcţiunea rezidențială aferentă obiectivului propus prin
prezenta documentație nu presupune producerea unor deşeuri cu risc semnificativ din punctul de vedere al
protejării mediului.
e) Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi etc. – nu este cazul
f) Organizarea sistemelor de spaţii verzi. – nu este cazul
g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate.– nu este cazul
h) Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană. – conform proiect
i) Valorificarea potenţialului turistic – Nu este cazul
j) Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor edilitare majore.

Zona din care face parte amplasamentul studat este complet echipată din punct de vedere urbanistic și
edilitar. În cadrul prezentei documentații nu au fost evidențiate disfuncționalități din domeniul infrastructurii
majore.

l) PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI 18

Conform Certificatului de urbanism nr. 6178 din 22.12.2018, care stă la baza elaborării prezentei
documentații, suprafața studiată se află în afara influenței unor servituți pentru obiective de utilitate publică
evidențiate prin documentația urbanistică de ordin superior sau a altor restricții.
De asemenea, în cadrul amplasamentului studiat nu au fost evidenţiate obiective de utilitate publică necesare
realizării obiectivului aferent prezentei documentaţii.

18

Pentru a facilita prevederea şi urmărirea realizării obiectivelor de utilitate publică, sunt necesare listarea
obiectivelor de utilitate publică şi identificarea regimului juridic al terenurilor din intravilan (conform Legii
213/1998)
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Realizarea investiției propuse va fi asigurată prin grija beneficiarului, care va suporta costurile corespunzătoare
imobilului propus și a echipării edilitare aferente acesteia. În interitoriul amplasamentului studiat nu există
categorii de costuri ce vor cădea în sarcina Autorității publice locale.

m) SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ŞI DEZVOL TAREA SPAŢIILOR VERZI
- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă sau terase vor fi înierbate şi plantate;
- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea
terenului peste minimul necesar;
- Spațiile verzi vor fi amplasate și dimensionate în cadrul incintei conform cu HGR nr. 525 / 1996 terenul
amenajat ca spaţii verzi (inclusiv de aliniament) grădini de faţadă decorative, dalaje inierbate, spaţii de odihnă,
vor reprezenta cel puţin 40% din suprafaţa totală a terenului.

Adiacent limitei posterioare de proprietate se va constiui o perdea de vegetație care să contribuie la crearea
unei intimități necesare locuirii de tip individual față de imobilul de locuințe colective din vecinătate. – vezi
plan de încadrare în zonă.

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii plantate, adaptate la destinaţia şi
capacitatea noilor obiective, conform specificaţiilor din cadrul reglementărilor cuprinse în Regulamentul local
de urbanism aferent PUG.

n) PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE
Propunerile prezentei documentaţii se limitează la suprafața studiată, respectiv la parcela de teren aflată în
proprietatea părivată a beneficiarului.
Rezultat al unei dezvoltări nesistematizate circulația auto în zonă este una anevoioasă în special datorită
gabaritelor reduse ale profilelor transversale aferente infrastructurii de acces . Este vorba așadar despre o
zonă care funcționează după regulile unui sistem de sensuri unice reglementate de autoritatea publică locală.
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Profilul transversal al străzii Grapei este dimensionat în conformitate cu categoria19 acesteia, respectiv cu rolul
de o importanță relativ redusă – locală - pe care aceasta îl ocupă în sistemul rutier al localității, suprafața
carosabilă aferentă acomodând un fir de circulație – sens unic – înspre Nord.

o) LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ NECESARE
Amplasamentul studiat este relativ plat, constituindu-se totuși sub forma unei platforme situate la o cotă
superioară față de cota străzii Grapei , la o diferență de nivel de aproximativ 1,25 m .
Prin prezenta documentație nu se propune efectuarea unor lucrări semnificative de sistematizare verticală a
amplasamentului.
Lucrările de sistematizare verticală necesare realizării obiectivului propus se limitează la organizarea accesului
auto pe parcelă, respectiv la asigurarea locurilor de parcare necesare bunei funcțonări a obiectivului propus Vezi plan de situație propus.
p) REGIMUL DE CONSTRUIRE
(Alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare şi coeficientul de utilizare teren)

Imobilul este amplasat în aliniament, adiacent limitei Sudice de proprietate, calcanul rezultat urmând probabil
a fi ocupat odată cu mobilarea urbanistică a parcelei vecine actualmente liberă de construcții.

Regimul de înălțime propus este de S+P +E (mansardat), cu înălțimea maximă la cornișă 5,75 m și 9,50 m
înălțimea maximă la coamă. (cote exprimate față de cota străzii Grapei - 343.50)

19

Categoria străzii se stabileşte în funcţie de rolul şi caracteristicile funcţionale sau tehnice, pe baza studiilor de
circulaţie. Definirea şi stabilirea elementelor caracteristice fiecărei categorii de străzi se face în conformitate cu
actele normative specifice domeniului (G.M – 007 – 2000).
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INDICI URBANISTICI20

20

instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se

definesc şi se calculează după cum urmează:
Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor
planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu
înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile
tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor
şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările
exterioare, trotuarele de protecţie; (Legea 350/2001)
Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa
parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului
care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. (Legea 350/2001)
În înţelesul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, nivelurile clădirilor/corpurilor de clădire la care, cel puţin pe o
latură a acestora, pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai mult de jumătate din
înălţimea liberă, sunt considerate subsoluri şi vor fi luate ca atare la calculul indicelui CUT.
Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT: - dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine
o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa
planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
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q) ASIGURAREA UTILITĂŢILOR (surse, reţele, racorduri)

Racordarea locuinței individuale la reţelele edilitare publice disponibile din zonă este obligatorie.
Asigurarea utilităţilor pentru imobilul propus se va face cu respectarea avizelor furnizorilor de utilităţi
urmărindu-se racordarea acestuia la reţelele existente în zonă indicate în cadrul avizelor de amplasament
incluse îm anexele prezentei documentaţii. Branşamentele şi racordurile la reţelele edilitare existente,
se va face în baza şi în conformitate cu avizele de specialitate obţinute în prealabil.
Posibilitatea racordării obiectivului la reţelele publice de echipare edilitară existente
Zona din care face parte amplasamentul studiat este complet echipată din punct de vedere urbanistic și
edilitar. Având în vedere necesarul relativ redus de utilități (suplimentar față de situația existentă) pe care l-ar
presupune buna funcționare a locuinței nou prupuse, se poate spune că impactul racordării noilor
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică va fi nesemnificativ.
Realizarea de reţele edilitare
Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de beneficiar.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel. Reţeaua de distribuţie a gazului metan şi racordurile la
acestea vor fi amplasate deasemenea în subteran. Încălzirea imobilului se va asigura prin intermediul unei
centrale termice pe combustibil gazos și a unui șemineu.
Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.
Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de canalizare, la nivel
de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea unor soluţii de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi
evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. Se interzice conducerea apelor meteorice spre
domeniul public sau parcelele vecine. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare
(prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării
apelor pluviale în terenul natural.
Parcela în cauză va dispune de o platformă usor accesibilă din domeniul public aferent străzii Grapei,
destinată colectării deşeurilor menajere, dimensionată corespunzător pentru a permite colectarea
selectivă a deşeurilor. – Vezi A.6. Plan de situaţie propusă / Reglementări urbanistice.
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CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

Studiile de urbanism care au avut ca obiect zona care include amplasamentul studiat - aferente fundamentării
propunerilor Planului Urbanistic General al localităţii - au fundamentat funțiunea rezidențială de tip locuinţe
individuale –Lip , conservând astfel la nivel de cvartal diversitatea tipurilor de locuire modelată prin
suprapunerea diferitelor regulamente de urbanism aferente momentelor definitorii pentru dezvoltarea
localităţii, respectiv caracterul neomogen a acestuia.
După cum s-a evidenţiat în cadrul documentaţiei, configuraţia parcelară şi volumetrică actuală a cvartalului în
cauză reţine momentele importante din evoluţia istorică a localităţii.

Prezentul studiu urbanistic propune analizarea contextului urban aferent amplasamentului în cauză,
identificarea unor reguli locale specifice în ce privește amplasarea și conformarea construcțiilor, respectiv
studierea posibilităților de inserare volumetrică a obiectivului nou propus în atât în cadrul parcelei studiate
cât și în cadrul contextului urban adiacent.

Din punct de vedere urbanistic, imobilul studiat face parte dintr-o zonă cu particularități specifice. Cvartalul
delimitat de străzile Uzinei Electrice, Salcâmului și limita posterioară a imobilelor de locuințe colective situate
la strada Splaiul Independenței are un pronunțat caracter periferic.
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Deși într-o poziție urbană privilegiată21, Unitatea terotorială compusă din Străzile Libelululei, Grapei, Brutarilor,
Sălciilor, Strâmbă și Cobzarilor, a fost eludată de intervențiile specifice sistematizării atât în perioada
interbelică căt și în perioada socialistă.

Zona evidențiază un parcelar specific și o tipologie de ocupare și utilizare a terenului rezultat al dezvoltării
spontane, neconforme cu reglementările în vigoare. Suprafețe foarte mici ale parcelelor corelate cu
adâncimea redusă a acestora a condus la o modalitate extensivă ( uneori peste 80% ) de ocupare a terenului,
cu ocuparea frontului și aproape fără retragere față de limita posterioară, și cu un sistem de organizare a
calcanelor specific periferiei.

Concluziile prezentului studiu certifică oportunitatea adecvării prevederilor regulamentului local de urbanism
la situația existentă generată asa numita regulă locală atât în ce privește Caracteristicile parcelelor Suprafețe
/Forme/ dimensiuni, cât și în cazul Amplasării clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor.

Aşadar, concluziile prezentului studiu certifică oportunitatea realizării obiectivului solicitat de către beneficiar
în cadrul amplasamentului studiat în condițiile soluţiei arhitectural urbanistice aferente prezentei
documentaţii.

a) consecinţele realizării obiectivelor propuse

Prezenta documentaţie detaliază reglementările în vigoare pentru teritoriului studiat şi stabileşte un
regulament urbanistic propriu în ce priveşte asigurarea condiţiilor specifice de amplasare a construcţiilor,
dependent de prezenta propunere de organizre arhitectural-urbanistică a sitului, tratând problemele
funcţionale, tehnice şi estetice ale zonei studiate în corelare cu vecinătățile imediate.

21

Zona între ape - zona situată între cursul Someșului și Canalul Morii este una cu un potențial deosebit pentru oraș, în
special datorită amplasării aici a unor obiective de interes public cu caracter de agrement sau chiar sportiv.
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b) măsurile ce decurg în continuarea PUD

Conform metodologiei de elaborare, Valoarea tehnică și juridică a Planului Urbanistic aprobat:

- Deschide calea realizării investiţiei facilitând elaborarea proiectelor și eliberarea autorizației de construire
- Reprezintă act de autoritate al administrației publice locale utilizat în clarificarea unor litigii cu persoane fizice
sau juridice
- Document pentru respingere cererilor de autorizare de construire care nu corespund prevederilor Planului
Urbanistic de detaliu
- Fundamnetează solicitarea unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea unor obiective de utilitate
publică.

În cazul specific al prezentei documentaţii, NU au fost evidențiate categorii de costuri ce vor cădea în sarcina
autorităţii publice locale, toate categoriile de costuri necesare realizării obiectivului vor fi suportate de către
investitorii privaţi beneficiari ai prezentei documentații.

În condițiile aprobării prezentei documentații și a respectării reglementărilor aferente se poate trece direct la
autorizarea construcțiilor .

Întocmit
Arh. Marcel VANCEA
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