
VOLUMUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

Conţinut-cadru structurat  conform ordinului  MLPAT nr.  176 /  N/ 16 august 2000 pentru
aprobarea  "GHIDULUI  PRIVIND  METODOLOGIA  DE  ELABORARE  ŞI  CONŢINUTUL-
CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL" indicativ GM - 010 -  2000,  coroborat cu
exigenţele consacrate în practica curentă privind elaborarea documentaţiilor de urbanism.
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1 Date de recunoastere a documentatiei

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN CONDITIILE LEGII  NR.  350/2001

MODIFICATA SI ACTUALIZATA (PCT. 4)

1.2. Amplasamentul obiectivului si adresa:
Str. Fagetului, F.N., jud. Cluj

1.3. Proiectant general al lucrarilor:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MACSIM I.MARCELA
400467,CLUJ-NAPOCA, Str. Rasaritului, Nr.103

Proiectant Urbanism:
BIROU  DE ARHITECTURA SIMON CIPRIAN

,CLUJ-NAPOCA, Str. 13 Septembrie NR.5, AP.5, JUD cLUJ

1.4. Beneficiarii lucrarilor:
Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha

1.5. Data elaborarii PUZ:
Septembrie 2018

2 Obiectul PUZ

2.1 Obiectul P.U.Z. consta in studierea si rezolvarea problemelor functionale, tehnice si estetice din zona
studiata.

Prezenta  documentatie  a  fost  intocmita,  in  conformitate  cu  solicitarea  CERTIFICATULUI  DE
URBANISM si a Avizului de initiere de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal  in vederea amplasarii  unui
imobil cu functiunea de locuinta individuala (unifamiliala) si a unui ansamblu multifunctional.

Initiatorii PUZ: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia. Acestia isi doresc ca pe terenul proprietate,
identificat prin CF nr. 282321, nr. Cad. 282321 sa amplaseze un imobil cu functiunea de locuinta individuala
(unifamiliala) in regim de inaltime S+P+1E.

Avand in vedere necesitatea ca prin PUZ sa fie studiata intreaga Unitate Teritoriala de Referinta in
care se situeaza terenul studiat, prin prezenta documentatie vor fi studiate si reglementate si celelalte terenuri
cuprinse in UTR – ULlid. 

Astfel in UTR ULid (zona reglementata) se mai afla 4 terenuri in proprietatea lui Cotoc Decebal Victor
si  Ben  Selma  Ridha.  Aceste  terenuri  se  propun  a  fi  alipite  in  vederea  realizarii  investitiei  –  ansamblu
multifunctional.

Deasemenea  in  UTR ULid  (zona  reglementata)  se  mai  afla  3  terenuri  aflate  in  proprietatea  lui
Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana. Terenul identificat prin CF nr 299175, nr. Cad. 299175 se afla partial in
ULid (876 mp) si partial in Lid (1492 mp).

2.2. Solicitari ale temei program.

La  solicitarea  beneficiarilor,  in  calitate  de  proprietari  ai  terenurilor  studiate  s-a  intocmit  prezenta
documentatie in faza P.U.Z., prin care se propune studierea din punct de vedere urbanistic a zonei. 

Prin prezenta documentatie se stabilesc conditiile pentru:
- utilizarea functionala a terenului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
- reglementarea caracterului terenului studiat;
- trasarea si profilarea drumurilor propuse, in corelare cu situatia existenta si cu situatia propusa;
- modul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor;
- realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurarii unei infrastructuri adecvate;
- amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

In vederea realizarii investitiei propuse prin proiect se solicita elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal si
Regulament Local de Urbanism, avizat si aprobat conform legii, care va studia intreg teritoriul identificat prin
extrasele de carte funciara anexate.

Informarea si consultarea publicului pentru etapele de elaborare si aprobare a documentatiei PUZ vor
fi respectate prevederile Ordinului MDRT nr. 2701 din 2010 cu modificarile ulterioare.
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In consecinta,  prin documentatia avansata se propune modificarea caracteristicilor  urbanistice ale
zonei, dupa cum urmeaza:
- existent –  UTR ULid – zona de urbanizare Locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe
teritorii fara infrastructura completa 
- propus – UTR Lid* – locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe teritorii fara infrastructura
completa
-  propus –  UTR S_Et* – subzona de activitati  economice cu caracter  tertiar  situate  in  zone cu caracter
rezidential.

Prin PUZ se mai propune alipirea terenurilor identificate prin CF nr: 269415, nr. Top 22597/1/1; CF nr.
269437, nr. Top 22597/1/2; CF nr. 269423, nr. Top 22597/2 si CF nr. 269446, nr. Top 22597/3, aflate in
proprietatea lui Cotoc Decebal Victor si Ben Selma Ridha pentru care se va institui ca destinatie urbanistica
subzona S-Et*.

Prin PUZ se mai propune instituirea zonei Lid* pentru urmatoarele terenuri:
- CF nr. 282321, nr. Cad. 282321 – Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia
- CF nr. 299176, nr. Cad. 299176 – Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana
- CF nr. 252024, nr. Cad. 252024 – Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana
- Partial (876 mp) din CF nr. 299175, nr. Cad 299175 – restul de 1492 mp se afla in Lid

Prin  PUZ  se  mai  propune  instituirea  servitutii  de  utilitate  publica  pentru  strada  Fagetului  in
conformitate cu profilul III.C – 18 m.

Regulamentul aferent va prevedea conditiile de amplasare, dimensionare, conformare, reglementare
a acceselor precum si a indicatorilor urbanistici (POT si CUT) in vederea realizarii investitiei propuse. 

Prin aceasta se instituie urmatoarele reglementari de natura urbanistica:
- definirea functiunilor de tip spatii comerciale ca utilizari permise;
- regimul de aliniere a terenului și a constructiilor fata de drumurile publice adiacente;
- retragerile și distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine;
- elementele privind volumetria și/sau aspectul general al cladirlor în raport cu imobilele invecinate precum și
alte prevederi extrase dn documentatii de urbanism;
- înălțimea maxima admisa pentru constructiile noi (totala, la cornisa, la coama, după caz) și caracteristicile
volumetrice ale acestora, exprimate atât în numar de niveluri, cât și în dimensiuni reale (metri);
- stabilirea coeficientilor urbanistici raportati la suprafața de teren corespunzatoare zonei studiate, procentul
maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT);
- dimensiunile și suprafetele minime și/sau maxime ale parcelelor.
Astfel  planul  urbanistic  zonal  va  stabili  elemente  de  compozitie  urbana  pentru  amplasarea  si  realizarea
obiectivului propus precum si organizarea circulatiilor carosabile si pietonale. 

Pe baza acestor considerente si corelat cu reglementarile urbanistice existente in zona, se vor avea in
vedere urmatoarele obiective principale:
          -  functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiei;

- principii de compozitie pentru realizarea obiectivului (distante intre constructii, accese pietonale si
auto);

-  organizarea si rezolvarea circulatiilor carosabile si pietonale;
-  solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi;
-  lucrari de sistematizare verticala necesare;
-  regimul de construire propus.

2.3. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Anterior prezentei documentatii, a fost elaborata documentatia de Studiu de oportunitate. 
Astfel, si in cazul zonei studiate, obiectivele prioritare sunt urmatoarele:
- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport;
- valorificarea patrimoniului imobiliar;
- valorificarea patrimoniului natural prin protejarea si imbunatatirea calitatii mediului;
- dezvoltarea zonala a infrastructurilor edilitare – apa, canalizare, drumuri, electricitate, gaze naturale si

gestionarea deseurilor.
Orientarea  de  baza  a  strategiei  de  dezvoltare  o  constituie  potentarea  punctelor  tari,  in  vederea

valorificarii oportunitatilor de crestere si minimizarea efectelor punctelor slabe, prin eliminarea factorilor care
blocheaza dezvoltarea. In esenta, prin aceasta strategie se urmareste luarea unor masuri care sa permita
redresarea  economica  si  imbunatatirea  situatiei,  luand  in  considerare  protectia  sociala  si  conservarea
mediului. Masurile prin care se urmareste implementarea strategiei vizeaza urmatoarele campuri de actiune:
infrastructura;  industria  si  IMM-urile;  turismul;  dotarile  edilitare;  serviciile  sociale si  de sanatate;  resursele
umane si piata fortei de munca; autoritatile publice; calitatea factorilor de mediu. Strategia de Dezvoltare, prin
prioritatile stabilite urmareste dezvoltarea in aceasta regiune a unei economii performante, prin mobilizarea
tuturor resurselor naturale si umane in corelatie cu conservarea mediului si a patrimoniului, care sa conduca
la cresterea nivelului de viata al populatiei.
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3. Surse documentare

3.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.:
1. PUG mun Cluj-Napoca
2. Certificat de Urbanism;
3. Aviz de oportunitate;
4. Documentatia cadastrala

3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.:
- Studiu Geotehnic;
- Avize si acorduri.
3.3. Alte surse de informatii utilizate:
-   date de analiza si optiuni culese de proiectant in teren si consultare cu autoritatile locale cu privire la
elementele de tema;
-   date cu privire la modul de folosinta a terenurilor, proprietatea asupra acestora, regim de inaltime, etc.;
-   date statisctice.
3.4. Baza topografica

Documentatia topografica cuprinde intreaga suprafata a arealului prezentat in documentatia de PUZ. De
asemenea in suportul topografic se regasesc informatii cu privire la vecinatatile construire, drumuri si accese,
precum si informatii referitoare la existenta retelelor edilitare (canalizare, electricitate, gaze naturale).

3.5. Metodologia utilizata
Metodologia de lucru aplicata la elaborarea prezentului P.U.Z. este in conformitate cu:

- “Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – indicativ GM–010-
2000, aprobat prin ordinul Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, nr. 176/N/16 august 2000.
3.6. Tema de proiectare

Tema de  proiectare  pentru  elaborarea  documentatiei  P.U.Z.  se  bazeaza  pe  solicitarile  beneficiarilor,
respectand conditiile PUG mun Cluj-Napoca cuprinse si in Certificatul de Urbanism, conditiile avizului prealabil
de oportunitate si conditiile avizelor si acordurilor obtinute. 

B. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

1. Evolutia zonei

1.1. Date privind evolutia zonei
Prezenta documentatie isi propune rezolvarea problemelor functionale, tehnice si estetice din zona 

studiata stabilind reguli de amplasare si de conformare a constructiilor in baza regulamentelor de urbanism 
existente

2. Incadrarea in localitate

2.1. Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Intreaga zona studiata se afla situata in intravilanul municipiului Cluj-Napoca. 

2.2.  Relationarea zonei  cu localitatea,  sub  aspectul  pozitiei,  accesibilitatii,  cooperarii  in  domeniul  edilitar,
servirea cu institutii de interes general etc.

Accesul in zona este asigurat de strada Fagetului si beneficiaza de toate retelele edilitare necesare.
Avand in vedere dezvoltarea actuala a zonei, imobilul propus se va integra armonios in peisajul existent,

precum si in fondul construit existent in zona. 

3. Elemente ale cadrului natural

3.1.  Elemente  ale  cadrului  natural  ce  pot  interveni  in  modul  de  organizare  urbanistica :  relieful,  reteaua
hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Pe directia Est-Vest terenul prezinta o declivitate mica de aproximativ 1 m. 
In conformitate cu studiul geotehnic anexat, apa subterana a fost interceptata la adancimea de 1,50 m.

Zona seismica este corespunzator zonei de calcul F cu o valoare de varf a acceleratiei terenului de proiectare
pentru cutremure in intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, ag = 0.08 g si valoarea perioadei de colt Tc
= 0.7 sec (P100/1-2006).

Pentru construire vor fi avute in vedere prevederile si concluziile studiului geotehnic.

4. Circulatia
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4.1. Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere.
Amplasamentul  studiat  beneficiaza  de  deschidere  la  strada  Fagetului  iar  parcela  care  initiaza  PUZ

beneficaza de deschidere la drumul privat existent pe latura sudica a amplasamentului. 

5. Ocuparea terenurilor

5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

In conformitate PUG Cluj-Napoca functiunea zonei este UTR ULid - ZONA DE URBANIZARE – LOCUINTE 
CU REGIM REDUS DE INALTIME, DE MICA DENSITATE, PE TERITORII FARA INFRASTRUCTURA 
COMPLETA

5.2. Relationari intre functiuni
Functiunea dominanta a zonei este cea de locuire.

5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
      In prezent, intregul amplasament se constituie sub forma unui teren liber de constructii. Imprejurimile si 
vecinatatile sunt partial construite.

5.4. Aspecte calitative ale fondului construit
Fondul construit nu se afla in perimetrul de protectie fata de obiective cu valoare de patrimoniu.

5.5. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine
Caracterul zonei este unul preponderent rezidential, predominand locuintele.

5.6. Asigurarea cu spatii verzi
In prezent pe teren nu exista nicio constructie, astfel terenul studiat este reprezentat de spatii verzi

neamenajate. In zona, spatiile verzi sunt constituite din curtile  terenurilor invecinate. In zona nu exista niciun
element de vegetatie protejat de legile in vigoare.

5.7. Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine
In zona nu sunt semnalate nici un fel de riscuri naturale.

5.8. Principalele disfunctionalitati
In zona nu sunt semnalate disfunctionalitati majore care sa aduca deservicii functiunii si conformarii zonei.

6. Echipare edilitara

6.1. Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa
potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele
alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale).

Zona  beneficiaza  de  dotari  de  infrastructura  (gaz,  canalizare,  apa,  electricitate,  telefonizare).  Pentru
racordarea la utilitati se vor prelungi retelele existente. 
 
7.1. Relatia cadrul natural – cadrul construit

Cadrul construit existent se constituie din locuinte cu caracter mixt dezvoltate pe arii mari cu distante
intre imobile. Astfel nu se constata un caracter invaziv al fondului construit asupra cadrului natural existent.

7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice
Zona amplasamentului obiectivului studiat nu prezinta riscuri naturale si antropice.

7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce
prezinta riscuri pentru zona

Principalul acces in zona studiata se face prin intermediul strazii Fagetului. 

7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie
In zona studiata nu se gasesc valori de patrimoniu care sa necesite protectie din punct de vedere

arheologic sau istoric.

7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic
In  zona  studiata  nu sunt  semnalate  bogatii  care  sa  necesite  realizare  de zone  balneare  sau de

tratament.
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8. Optiuni ale populatiei

Se observa dezvoltarea unor zone periferice avand destinatia de locuire, in principal case individuale,
cu dotarile corespunzatoare, respectiv constructii cu destinatii mixte. 

C. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Lucrarile ce se vor executa conform investitiei propuse, nu prezinta niciun risc al unor degradari ale
constructiilor sau retelelor invecinate.

2. Prevederi ale P.U.G.

In conformitate PUG Cluj Napoca sunt stabiliti urmatorii indicatori urbanistici:
UTR ULid - ZONA DE URBANIZARE – LOCUINTE CU REGIM REDUS DE INALTIME, DE MICA 
DENSITATE, PE TERITORII FARA INFRASTRUCTURA COMPLETA

- POTmaxim admis = 20 %; CUTmaxim admis = 0.4

3. Valorificarea cadrului natural

Se valorifica facilitatile determinate de caracteristicile terenului si conditiile  optime de fundare.  De
asemenea se va lua in considerare si punerea in valoare a acestuia prin realizarea unei arhitecturi ce se
incadreaza in cadrul natural. 

4. Modernizarea circulatiei

Prin propunerea avansata se constituite cate un acces auto si pietonal pentru fiecare investitie in
parte. 

Accesele vor avea o deschidere la str  Fagetului-intrare/iesire. Aleile carosabile asigura accesul in
conditii optime atat la locurile de parcare la sol cat si la cele aflate in garaj.

Platforma carosabila va avea imbracaminte rezistenta la uzura care va fi prevazuta cu pante pentru
scurgerea apelor meteorice.

5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Prin propunerea avansata se propune modificarea caracteristicilor urbanistice ale zonei, dupa cum
urmeaza:
- existent –  UTR ULid – zona de urbanizare Locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe
teritorii fara infrastructura completa 
- propus – UTR Lid* – locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe teritorii fara infrastructura
completa
-  propus –  UTR S_Et* – subzona de activitati  economice cu caracter  tertiar  situate  in  zone cu caracter
rezidential.

Prin PUZ se mai propune alipirea terenurilor identificate prin CF nr: 269415, nr. Top 22597/1/1; CF nr.
269437, nr. Top 22597/1/2; CF nr. 269423, nr. Top 22597/2 si CF nr. 269446, nr. Top 22597/3, aflate in
proprietatea lui Cotoc Decebal Victor si Ben Selma Ridha pentru care se va institui ca destinatie urbanistica
subzona S-Et*.

Prin PUZ se mai propune instituirea zonei Lid* pentru urmatoarele terenuri:
- CF nr. 282321, nr. Cad. 282321 – Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia
- CF nr. 299176, nr. Cad. 299176 – Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana
- CF nr. 252024, nr. Cad. 252024 – Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana
- Partial (876 mp) din CF nr. 299175, nr. Cad 299175 – restul de 1492 mp se afla in Lid

Prin  PUZ  se  mai  propune  instituirea  servitutii  de  utilitate  publica  pentru  strada  Fagetului  in
conformitate cu profilul III.C – 18 m.

Compozițional,  atitudinea arhitecturii propuse va fi deschisă, non-invazivă, intergrată în sit.  Aceasta
se armonizează cu scara sitului și cu vecinătățile. Volumetria se încadrează într-un stil modern, contemporan,
plăcut din  punct  de  vedere  vizual.  Datorită finisajelor  exterioare  calde,  care  se  încadrează într-o  paletă
cromatică echilibrata, clădirea este neutră, neagresivă față de fondul construit existent.

BILANT TERITORIAL ZONIFICARE
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Pe terenul identificat prin nr. Cad. 282321 – Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, in suprafata de
1144 mp (din  acte)  respectiv  1110  mp (masurata)  se  propune construirea  unui  imobil  cu  functiunea  de
locuinta individuala (unifamiliala) cu regim de inaltime S+P+1E.

Retragerile propuse vor respecta prevederile urbanistice existente, astfel:
- retragerea fata de aliniament (fata de limita vestica – str. Fagetului) - min 6,00 m
- retragerea fata de aliniament (fata de limita sudica – drum privat) - min 6,00 m
- retragerea laterala (fata de limita nordica - prop. privata) – min. 4,50 m
- retragerea posterioara (fata de limita estica - prop. privata) - minim 12,00 m.

Ca volum casa are un aspect clasic, avand o forma poligonala in plan, simplu cu acoperis terasa 
(respectand conformarea constructiilor din imediata vecinatate dinspre est). Volumetric si cromatic se va 
incadra in specificvul zonei in curs de urbanizare.

Functional casa va fi organizata astfel:
La subsol: spatii tehnice, centrala tehnica, boxe (h max 1.80)
La parter: zona de zi compusa din hol;garaj –integrat in volumul casei,baie, bucatarie, loc de luat masa, living 
La etaj: 3 dormitoare, 2 bai

Accesul pe verticala se va face prin intermediul unei scari de beton armat placata cu lemn. Din punct 
de vedere constructiv, casa va avea fundatii, placi si stalpi din beton armat, peretii din zidarie de caramida 
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placati la exterior cu polistiren expandat 10 cm, cu invelitoare membrane bituminoase, acoeperisuri 
inierbate,etc.

Accesele pietonal si auto pe parcela vor fi separate si se vor realiza din drumul existent pe latura 
sudica a parcelei studiate. 

Terenul pe care se doreste construirea casei are asigurat in zona toate utilitatie necasare functionarii 
noii constructii,insa nu sunt facute bransamentele la aceste utilitati.

Noua constructie va avea o volumetrie specifica caselor de locuit,si in acelasi timp se va integra 
armonios in cadrul deja construit in zona, respectand finisajele specifice, panta acoperisului cat si aspectul 
civilizat, ingrijit a unei locuinte de tip urban.

POT maxim admis = 20 %
CUT maxim admis = 0.4
Suprafata construita = 211.00 mp
Suprafata construita desfasurata = 427 mp
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Pe terenul propus spre alipire, identificat prin CF nr: 269415, nr. Top 22597/1/1; CF nr. 269437, nr. 
Top 22597/1/2; CF nr. 269423, nr. Top 22597/2 si CF nr. 269446, nr. Top 22597/3, aflate in proprietatea lui 
Cotoc Decebal Victor si Ben Selma Ridha si pentru care se va institui ca destinatie urbanistica subzona S-Et*,
se propune amplasarea unui ansamblu multifunctional:

Funcțiuni terțiare- Alimentație publică
Funcțiuni terțiare- Servicii cu acces public
Funcțiuni de cultură- Instituții ce includ sări pentru spectacole,întruniri, congrese, conferințe, săli 
polivalente, etc.
Funcțiuni sportive- Piscine acoperite fără public (tribune) 
Luciu de apă
Funcțiuni de turism- Hotel***

Suprafața construită Subsol  1827.68 mp
Suprafața construită Subsol parțial/ Parter 1391.8 mp
Suprafața construită Etaj 883.55 mp
Suprafața Construită Desfășurată 4103.03 mp
Suprafața Utilă Totală 3370 mp
Regim de înălțime S+P+E (max) /2S+P (min)
Înălțimea maximă la cornișă față de CTA 8.30 m
Înălțimea maximă la coamă față de CTA 10.10 m
CTA (la fațada principală spre stradă) -0.20
Număr camere de cazare (duble) 10
Număr locuri parcare auto exterior 6
Numar locuri parcare auto subsol (garaj) 35
Total locuri de parcare auto 41
Total locuri de parcare bicilete 20
Spații verzi amenajate la fațada principală (grădina de fațadă) = 450 mp 
Fâșia de teren cuprinsă între spațiul public și clădirea retrasă de la aliniament= 881 mp
Total Spații verzi amenajate 2180.93 mp
Circulatii pietonale in incinta-spatii dalate,pavate,amenajari exterioare-pisicine-luciu apa, pasarele,parapete, 
etc S= 1392,91
Suprafața totală piscine în aer liber 318.03 mp
TOTAL Spații libere de folosință comună 3573.84 mp spații verzi, plantații, locuri de joacă, terenuri de sport, 
oglinzi și cursuri de apă, alei, scuaruri și piațete pietonale,grădini publice, parcuri
Circulații auto & parcări exterioare 301.82 mp

POT maxim admis = 40 %
CUT maxim admis=  2.2

6. Dezvoltarea echiparii edilitare

6.1. Alimentare cu apa
Alimentarea cu apa se va face prin prelungirea retelelor existente.

6.2. Canalizare 
Obiectivele propuse vor fi racordate la sistemul public de canalizare a apelor uzate de tip menajer. Apele

pluviale  sunt  captate  printr-un  sistem de  rigole  si  tuburi  colectoare  racordate  la  reteaua  de  colectare  a
acestora,  existenta.  Scurgerea  apei  pluviale  de  pe  acoperis  este  prevazuta  prin  jgheaburi  si  burlane.
Burlanele vor fi prevazute cu palnii cu sita / parafrunzare pentru retinerea frunzisului.

6.3. Alimentare cu energie
Alimentarea  cu  energie  electrica  se  va  face  prin  prelungirea  retelelor  existente,  in  conformitate  cu

reglementarile din aviz.

6.4. Alimentare cu caldura
Constructia va avea centrala proprie care va asigura incalzirea acesteia. 

6.6. Alimentarea cu gaze naturale
Alimentare cu gaze naturale se va face prin prelungirea retelelor existente, in conformitate cu 

reglementarile din aviz.

6.7. Gospodarire comuna
In conformitate cu contractul de salubritate.
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7. Protectia mediului

7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari, etc.)
Datorita faptului ca imobilelel propuse vor avea o functiune ne-productiva – investitia propusa nu necesita

faze tehnologice, iar functiunile de locuire si servicii  nu sunt incadrate in categoria de risc de poluare de
mediu-in consecinta pentru aceste din urma fuctiuni calitatea apei nu este expusa degradarii sau infestarii
chimice si nu vor exista emisii poluante. 

7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale
In zona nu au fost evidentiate riscuri naturale.

7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate

Obiectivul  propus va fi racordat la sistemul public de canalizare a apelor uzate de tip menajer. Apele
pluviale vor fi captate printr-un sistem de rigole si tuburi colectoare si racordate la reteaua de colectare a
apelor pluviale existenta.

7.4. Depozitarea controlata a deseurilor

Conform contractului de salubritate care va fi incheiat cu o firma de salubritate, resturile rezultate din
activitatea de santier, pe toata durata de functionare a acestuia, vor fi transportate la o rampa de gunoi special
amenajata.

Deseurile rezultate pe perioada functionarii unitatilor sunt de tip menajer. Deseurile care nu sunt de tipul
celui menajer, plasticuri, materiale reciclabile vor fi colectate in containere separate si duse la reciclat. Ele vor
fi colectate conform unui contract de salubritate. Se vor monta in incinta tomberoane - punct gospodaresc. 

7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi etc.

Intreaga suprafata de teren va fi amenajata corespunzator, atat ca functiuni aferente circulatiei auto si
pietonale cat si ca spatii verzi amenajate, astfel neexistand terenuri degradate.

7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi
Se propune ca spatiile libere de constructii sa fie plantate. 

7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate
Nu este necesara instituirea unor zone protejate, in zona neexistand valori de patrimoniu care sa necesite

protectie.

7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana
Terenul  nu  a  fost  folosit  ca  spatiu  de  depozitare,  prin  urmare  nu  sunt  necesare  lucrari  de  refacere

peisagistica si de reabilitare urbana. Dupa terminarea lucrarilor de constructii, suprafata de teren neconstruita
se va amenaja ca spatii verzi amenajate, astfel incat terenul sa fie readus la situatia normala si mentinut in
conditii optime.

7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear 
Zona in sine nu detine valori cu potential care sa poata fi exploatate din punct de vedere turistic sau

balnear.

7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore
Nu s-au evidentiat disfunctionalitati in domeniul retelelor edilitare existente, astfel imobilul propus se va

racorda la retelele edilitare existente fara a produce disfunctionalitati.

8. Obiective de utilitate publica

In vederea realizarii investitiei propuse nu sunt necesare schimburi de terenuri.

D. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Prezenta documentatie in faza P.U.Z. a fost intocmita la solicitarea beneficiarului in conditiile Certificatului
de Urbanism si in conformitate cu reglementarile aferente R.L.U. al P.U.G Cluj-Napoca.

Astfel, prin P.U.Z. se propune modificarea caracteristicilor urbanistice ale zonei, dupa cum urmeaza:
- modificarea destinatiei zonei din ULid in Lid* si S_Et* 
- se propune instituirea zonei Lid* pentru amplasamentul cu nr cad 282321 in vederea amplasarii unui imobil 
cu functiune de locuire, respectiv  locuinte individuale (unifamiliale) cu regim de inaltime S+P+1E,
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- se propune alipirea terenurilor cu CF nr: 269415, 269437, 269423, 269446 si instituirea subzonei S_Et* pen-
tru terenul rezultat, in vederea amplasarii  unui ansamblu multifunctional (functiuni tertiare - alimentatie publica
si  servicii cu acces public; functiuni de cultura - sali pentru spectacole,  intruniri, congrese, conferinte, sali 
polivalente; functiuni sportive - piscine,  tribune, luciu de apa; functiuni de turism - hotel ***)
- se propune instituirea  zonei Lid* pentru suprafata partiala (876 mp) din CF nr. 299175, nr cad 299175, restul
suprafetei de 1492 aflandu-se in Lid

E. ANEXE

Certificat de Urbanism;
Extrase CF (anexate)
Studiu geotehnic
Documentatie cadastrala

CLUJ-NAPOCA                                                                 Intocmit,
Septembrie  2018                                                           arh. MACSIM I. MARCELA

   arh.urb.SIMON CIPRIAN
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VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

CUPRINS
A. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul R.L.U.;
2. Baza legala a elaborarii regulamentului local de urbanism;
3. Domeniul de aplicare.

B. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii patrimoniului natural si construit;
2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public;
3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii;
4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;
5. Reguli cu privire la echiparea edilitara;
6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii;
7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

C. ZONIFICARE FUNCTIONALA
1. Unitati si subunitati functionale.

D. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
E. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

A. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul R.L.U.

1.1. Regulamentul Local de  Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal insoteste, expliciteaza si
reglementeaza  modul  de  aplicare  a  prevederilor  Planului  Urbanistic  General  referitoare  la
amplasarea si amenajarea constructiilor in zona studiata, in concordanta cu Regulamentul General
de Urbanism.
1.2. Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administratiei publice locale
si  cuprinde  norme  obligatorii  pentru  autorizarea  executarii  constructiilor  pe  terenul  care  face
obiectul prezentului proiect. 
1.3.  Modificarea  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aprobat  se  poate  face  numai  in  spiritul
actualului  regulament. Aprobarea unor modificari se poate face numai cu respectarea filierei  de
avizare-aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala. Eventualele derogari se vor propune
de catre Consiliul Local si vor fi avizate in Comisia Judeteana de Urbanism dupa care se vor putea
opera modificarile  respective la  conditiile  de amplasare,  conformare si  echipare  a constructiilor
precum si la indicii de ocupare a terenului.

2. Baza legala a elaborarii Regulamentului Local de Urbanism

La baza elaborarii prezentului Regulament Local de Urbanism stau in pricipal:
 Legea  nr.  50  din  29  iulie  1991  (**republicata**)(*actualizata*)  privind  autorizarea  executarii

lucrarilor de constructii (actualizata pana la data de 18 mai 2008*);
 Reglementarile cuprinse in P.U.G. si in prescriptiile regulamentului local de urbanism aferente

P.U.G. , pentru zona care face obiectul P.U.Z.
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
 H.G.R. nr. 525/1996 pt. aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
 Ghidului de aplicare al H.G.R. nr. 525/1996 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/10.04.2000
 Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
 alte acte , legi si normative in vigoare la data elaborarii prezentului R.L.U.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei
zone din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.

Prin  P.U.Z.  se  stabilesc  obiectivele,  actiunile,  prioritatile,  reglementarile  de  urbanism  –
permisiuni si restrictii, necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din
zona studiata.
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3. Domeniul de aplicare

Prezentul  regulament  cuprinde  norme  obligatorii  pentru  autorizarea  executarii  constructiilor
pentru zona studiata care face parte partial in intravilanul municipiului Cluj-Napoca si UAT Baciu –
UTR Lp – zona de locuinte si functiuni complementare L, subzona Lp – locuinte si anexe propuse.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind urmatoarele categorii de
interventii:
- existent – UTR ULid – zona de urbanizare Locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate,
pe teritorii fara infrastructura completa 
- propus –  UTR Lid* – locuinte cu regim redus de inaltime,  de mica densitate,  pe teritorii  fara
infrastructura completa
- propus –  UTR S_Et* – subzona de activitati  economice cu caracter tertiar situate in zone cu
caracter rezidential.

Prin  PUZ  se  mai  propune  alipirea  terenurilor  identificate  prin  CF  nr:  269415,  nr.  Top
22597/1/1; CF nr. 269437, nr. Top 22597/1/2; CF nr. 269423, nr. Top 22597/2 si CF nr. 269446, nr.
Top 22597/3, aflate in proprietatea lui Cotoc Decebal Victor si Ben Selma Ridha pentru care se va
institui ca destinatie urbanistica subzona S-Et*.

Prin PUZ se mai propune instituirea zonei Lid* pentru urmatoarele terenuri:
- CF nr. 282321, nr. Cad. 282321 – Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia
- CF nr. 299176, nr. Cad. 299176 – Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana
- CF nr. 252024, nr. Cad. 252024 – Muresan Iuliu Paul si Muresan Oana
- Partial (876 mp) din CF nr. 299175, nr. Cad 299175 – restul de 1492 mp se afla in Lid

Prin PUZ se mai propune instituirea servitutii de utilitate publica pentru strada Fagetului in
conformitate cu profilul III.C – 18 m.

B. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii  mediului si protejarea patrimoniului natural si
construit

Zona studiata este ferita de surse de poluare, nu prezinta disfunctionalitati majore ale factorilor
de mediu. 

Zona verde este constituita din curtile amenajate ale constructiilor propuse. 
Toti  proprietarii  loturilor  din  zona  studiata  vor  beneficia  de  servicii  pentru  colectarea  si

depozitarea deseurilor in urma contractelor cu firme de salubritate.
Autorizatiile de construire vor contine obligatia de a mentine si de a creea spatii verzi si plantate

in functie de destinatia si capacitatea constructiilor propuse.
Prin PUZ se stabilesc urmatoarele reguli:

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu 
contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei;

- este interzisa autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect
exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate 
ale urbanismului si arhitecturii. 

2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

2.1.  Autorizarea  executarii  constructiilor  se  face  cu  conditia  asigurarii  compatibilitatii  dintre
destinatia  constructiei  si  functiunea  determinanta  a  zonei  aferente,  precum  si  cu  respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii. 

De asemenea,  autorizarea executarii  constructiilor  se face cu conditia  efectuarii  unui  studiu
geotehnic individual pentru fiecare lot.

2.2. Protectia fata de poluare si alte riscuri: Pentru construirea cladirilor si instalatiilor in zona se vor
lua masuri pentru evitarea poluarii mediului si de diminuare a altor riscuri.
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3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Autorizarea executarii  constructiilor  se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de
orientare  fata  de punctele  cardinale,  cu  respectarea reglementarilor  urbanistice  in  vigoare  si  a
prevederilor Codului Civil.

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

4.1. Circulatii si accese

4.1.1Autorizarea executarii  constructiilor  este permisa numai daca exista posibilitati  de acces la
drumurile  publice,  direct  sau  prin  servitute,  conform  destinatiei  constructiei.  Caracteristicile
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
Pentru  constructiile  si  amenajarile  din  zona  drumului  judetean  se  va  obtine  avizul  organelor
competente.
4.1.2. In mod exceptional  se poate autoriza executarea constructiilor  fara indeplinirea conditiilor
prevazute la aliniatul (4.1.1.) cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 
4.1.3.  In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu
dizabilitati sau cu dificultati de deplasare. 

4.2. Stationarea autovehiculelor

Vehicolele vor stationa numai in interiorul parcelelor in spatiile special amenajate in acest scop.

5. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de
noi consumatori la retelele tehnico-edilitare existente in zona. Utilitatile se vor introduce in totalitate
in subteran.

6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca forma terenului si amplasarea pe
parcela permit adoptarea de solutii de echipare optime care sa respecte normele legale de igiena si
de protectie a mediului.

7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Autorizatiile de construire vor contine obligatia de a mentine si de a crea spatii verzi si plantate
in functie de destinatia si capacitatea constructiilor propuse.
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C. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

1. Unitati si subunitati functionale

Suprafata studiata prin prezentul P.U.Z. cuprinde urmatoarele zone functionale:
UTR Lid* – locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe teritorii fara infrastructura
completa

UTR  S_Et* –  subzona  de  activitati  economice  cu  caracter  tertiar  situate  in  zone  cu  caracter
rezidential

D. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

UTR Lid* – locuinte cu regim redus de inaltime, de mica densitate, pe teritorii fara infrastructura 
completa

1.1. GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe
unifamiliale), de un parcelar neomogen şi uneori neregulat, rural sau ca rezultat al unor dezvoltări
recente nesistematice, şi de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip rural sau urban
modern, retrase din aliniament.
Subzone:
S_Et* – Subzona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial – 
a se vedea Regulamentul aferent UTR Et
S_Is* – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate, situ-
ate în afara zonei centrale – a se vedea Regulamentul aferent UTR Is_A

1.2. SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 – UTILIZARI ADMISE
UTR  Lid* –  Locuinţe  individuale  (unifamiliale)  de  tip  izolat  cu  o  unitate  locativă  pe  parcelă  şi

anexele  acestora:  garaje,  filigorii,  împrejmuiri,  platforme carosabile  şi  pietonale,  amenajări
exterioare, piscine.

ARTICOLUL 2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
UTR Lid* – Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca 
în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor 
vecinilor.
Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la regulamentul PUG Cluj-
Napoca, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:
(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;
(b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
(c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe 
parcelele vecine;
(d) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de 
parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor 
existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.
Pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita 
parcelei, pe toate direcţiile;
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Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la regulamentul PUG Cluj-Napoca, 
prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu locuirea, cu următoarele condiţii:
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire;
(b) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
(c) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe 
parcelele vecine;
(d) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de 
parcelă. 
Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente 
ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
(a) să nu includă alimentaţie publică;
(b) să se obţină acordul vecinilor.
Instituţii de educaţie / învăţământ – creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private, cu următoarele condiţii:
(a) să se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupării parcelei;
(b) să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform 
normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip;
(c) pe parcelă să nu existe alte funcţiuni.
Pentru constructiile existente, autorizate ca si case de vacanta se poate admite schimbarea de 
destinatie in locuinte unifamiliale, daca caracteristicile parcelelor pentru care s-au emis autorizatiile 
de construire nu au fost modificate.

 ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE

UTR Lid* – Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această
reglementare  are  caracter  definitv  şi  nu  poate  fi  modificată  prin  P.U.Z..
Sunt  interzise  lucrări  de  terasament  şi  sistematizare  verticală  de  natură  să  afecteze
amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

1.3. SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în 
tipologia specifică zonei. 

Extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente este posibilă doar cu 
respectarea condiţiilor de amplasare şi configurare reglementate în cadrul prezentei secţiuni. 
Clădirile sau părţile de clădiri existente ce nu se încadrează în prevederile prezentului regulament 
nu vor putea fi amplificate, ci doar menţinute în parametrii actuali.

ARTICOLUL  4  –  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,  FORME,
DIMENSIUNI)

UTR Lid* -  Parcelele sunt considerate construibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă;
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 15 m;
(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 800 mp.
Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile de la 
punctele (b) și (c), se va elabora un P.U.D., prin care se va evidenţia modalitatea de conformare la 
prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi 
configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a 
terenurilor.
Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele 
rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei.
În cazul parcelelor existente la data intrării în vigoare a P.U.G., accesibile prin servitute de trecere, 
rezultate din divizarea unei parcele iniţiale în adâncime, construibilitatea acestora e condiţionată de 
acordul vecinilor, dacă parcelele acestora nu se află, la rândul lor, în aceeaşi situaţie.
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ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

UTR Lid* – În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel 
puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor 
retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 6 m de la aliniament cu 
respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele 
aliniamente. Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în fâşia adiacentă aliniamentului cu 
adâncimea de 30 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea 
grădinii (filigorii/ pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafaţă însumată va fi 
de maximum 25 mp. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite 
parcarea în faţă a unui autoturism.

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

UTR Lid*  - În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va 
depăşi lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau 
provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui 
calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un 
calcan existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin 
decât 4,50 m.
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situaţiile în care pe acestea nu 
există calcane, cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin 
decât 4,50 m.
Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea 
clădirii, dar cu nu mai puţin decât 12 m.
Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale 
parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m.
Garajele se vor retrage cu cel puţin 12 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

UTR Lid* – Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea 
clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 4,5 m.
În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spaţiul dintre cele 
două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE

UTR Lid* - Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la 
drumurile publice. Prin excepţie, pentru situaţii existente la data intrării în vigoare a P.U.G, se 
admite construirea parcelelor cu acces prin servitute la drumurile publice. De regulă, pe o parcelă 
se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea 
lăţimea de maximum 3 m.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor 
permeabile.

ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

UTR Lid* - Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanţii 
desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:
(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp;
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(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp.
Servicii cu acces public (servicii de proximitate): minimum două locuri de parcare.
Instituţii de educaţie / învăţământ – creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private – parcaje pentru 
personal: minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două.

ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

UTR Lid* – Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter + 
mansardă), (parter + etaj) sau (demisol + parter).
Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+M, (S)
+P+1, D+P (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă). 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în 
punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu 
va depăşi 10 m.

     ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

UTR Lid* - Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei 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.
Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se 
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi 
constante ce nu vor depăşi 60o , sau cu terasă. 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 pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea 
culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei.
La clădirile existente se interzice eliminarea decoraţiilor specifice (ancadramente, cornişe, brâuri, 
colonete, pilaştri, tâmplării împrejmuiri etc) cu ocazia renovării sau a reabilitării termice. În cazul 
restructurării/extinderii aceste elemente se vor îngloba, de regulă, în conceptul general. Serviciile 
profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea 
maximă de 30×50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.

ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

UTR Lid* - Toate utilităţile se vor asigura prin racordare la reţelele edilitare publice disponibile.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare 
parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în 
împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din domeniul public.

ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

UTR Lid* - Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 
50% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele 
având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina 
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de faţadă), minim 50% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol 
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI

UTR Lid* - Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin 
împrejmuire. Împrejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă
de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite 
vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 
2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent 
sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. Tratamentul 
arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

1.4. SECTIUNEA III : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

UTR Lid* – Locuinţe, alte utilizări admise:
P.O.T. maxim = 20%
Instituţii de educaţie / învăţământ – creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private:
P.O.T. maxim = 25%.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi 
corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

UTR Lid* – Locuinţe, alte utilizări admise:
C.U.T. maxim = 0,4
Instituţii de educaţie / învăţământ – creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private:
C.U.T. maxim = 0,5.
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor 
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe 
întreaga parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va
reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h 
liber ≥ 1,40 m).

UTR Lid – subzona S_Et* – subzona de activitati economice cu caracter tertiar situate in zone cu caracter
rezidential.

1.1. GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI

Zonă dedicată activităţilor economice de tip terţiar, grupate în ansambluri semnificative, 
dispunând de clădiri dedicate. Predominantă e organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile 
situate în retragere faţă de aliniament, cu regim mediu de înălţime.
Subzone:
S_Et* – Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial
Clădiri / ansambluri semnificative dedicate exclusiv activităţilor economice de tip terţiar inserate în 
zone cu caracter preponderent sau exclusiv rezidenţial de toate tipurile, cu adresabilitate la nivel 
zonal sau municipal.

1.2. SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
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Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform
Anexei 1 la regulamentul PUG Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 1 – UTILIZARI ADMISE
UTR S_Et* – Structură funcţională dedicată exclusiv activităţilor economice de tip terţiar:

(a) administrative – birouri, sedii de companii etc.
(b) financiar-bancare;
(c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, alimentaţie publică;
(d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere;
(e) cazare turistică;
(f) cercetare ştiinţifică;
(g) culturale;
(h) sănătate.
Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de interes pentru public.

 ARTICOLUL 2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
UTR S_Et* – Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în 
subteran sau în afara spaţiului public.
Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:
(a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, 
sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni);
(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel 
încât să nu perturbe traficul.
Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii:
(a) să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în 
această locaţie;
(b) spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice;
(c) nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă.

 ARTICOLUL 3 – UTILIZARI INTERZISE

UTR S_Et* – Locuire de orice tip
Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc 
tehnologic sau incomode prin traficul generat.
Depozitare en gros.
Depozitare de materiale refolosibile.
Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.
Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.
Garaje în clădiri provizorii amplasate în interiorul parcelelor.
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.
Construcți provizorii de orice natură.
Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în
orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.
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.

1.3. SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL  4  –  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,  FORME,
DIMENSIUNI)

UTR S_Et* -  Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă;
(b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 15 m;
(c) adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
(d) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 450 mp.
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Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc condiţiile enumerate 
mai sus, se va elabora un P.U.D, prin care se va evidenţia modalitatea de conformare la preve-
derile prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi configurarea 
clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de ocupare şi utilizare a terenurilor.
Se recomandă comasarea parcelelor din interiorul subzonei, cu condiţia ca toate parcelele rezultate
să respecte cumulativ următoarele condiţii:
(a) să aibă front la stradă;
(b) lungimea frontului la stradă să fie de mai mică sau egală cu 50 m.

ARTICOLUL 5 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

UTR S_Et* – Cladirile se vor retrage cu cel putin 6m de la aliniament, cu respectarea obiceiului 
locului. În cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în 
retragere faţă de aliniament, în front discontinu (deschis). În situaţia parcelelor de colţ, retragerea 
se va realiza faţă de ambele aliniamente. 

ARTICOLUL 6 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

UTR S_Et*  - Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o 
distanţă mai mare sau cel mult egală cu 4,5 m.
În cazul existenţei unui calcan vecin, aparţinând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile 
construcţii se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi / 
sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de 
pe parcelele vecine. Între vecini se pot încheia convenţii de cuplare pe limita de proprietate, pe o 
singură latură a fiecărei parcele.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul 
fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a 
parcelei.
În cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea faţă de limita posterioară de 
proprietate va fi mai mare sau egală cu înălţimea clădirilor, dar nu mai puţin de 6 m.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

UTR S_Et* – În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele 
acestora se va asigura o distanţă minimă egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar nu 
mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii
la orice nivel a relaţiei menţionate).

ARTICOLUL 8 – CIRCULATII SI ACCESE

UTR S_Et* - Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de 
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.
Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform normelor. O parcelă va
dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, 
eliberate de administratorul acestora.
Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă 
utilizarea învelitorilor permeabile.

ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

UTR S_Et* - Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la regulamentul PUG Cluj-
Napoca. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje
va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.
Staţionarea autovehiculelor se va realiza de regulă în garaje colective subterane.
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Se admite staţionarea / parcarea autovehiculelor în incintele clădirilor, cu condiţia asigurării 
distanţei de minimum 5 m de la cel mai apropiat parcaj la limitele laterale şi posterioare de 
proprietate, în cazul în care vecinătăţile au funcţiune rezidenţială şi de minimum 3 m în cazul în 
care acestea au alte funcţiuni. Pentru vizitatori pot fi amenajate locuri de parcare în zona de 
retragere faţă de aliniament, cu condiţia asigurării distanţei de minimum 3 m de la platformele de 
parcare la limitele laterale de proprietate, la aliniament şi clădiri. Suprafeţele reglementate ca spaţii 
verzi la punctul 13. Spaţii libere şi spaţii plantate nu pot fi diminuate pentru amenajarea de spaţii de 
parcare.
Alternativ, se poate asigura staţionarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanţă de 
maximum 150 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosinţă, garantat 
prin deţinerea în proprietate sau prin concesiune.

ARTICOLUL 10 – INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

UTR S_Et* – Înălţimea maximă a clădirilor ce dispun de parcele cu suprafaţa mai mică de 1000 mp 
şi / sau front la stradă mai mic de 30 m va fi cea reglementată pentru UTR Lid.
Înălţimea maximă a clădirilor ce dispun de parcele cu suprafaţa mai mare de 1000 mp şi front la 
stradă mai mare de 30 m va fi cea reglementată pentru UTR Lid, plus două nivele, din care unul 
retras, fără însă a depăşi înălţimea maximă reglementată pentru UTR Et.
Et - Înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 
m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. R. Ultimul nivel admis va avea o retragere 
faţă de planul faţadei de minimum 1,80 m
Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de 
înălţime mai mari. Pentru înălțimi mai mari de 28 m se va obține Avizul de la Autoritatea 
Aeronautica Civila Romana.
 
     ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

UTR S_Et* - Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei 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.
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în retragere faţă de aliniament. Se admite 
realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota 
trotuarului.
Clădirile se vor acoperi cu terase sau şarpante, funcţie de nevoile de armonizare cu cadrul construit
adiacent. În 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 o 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.
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la 
regulamentul PUG Cluj-Napoca

ARTICOLUL 12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
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UTR S_Et* - Zona e echipată edilitar complet. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea 
utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat 
colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

UTR S_Et* - Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa 
minimum minimum 20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi 
înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina 
de faţadă), minim 30% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol 
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

ARTICOLUL 14 – IMPREJMUIRI

UTR S_Et* - Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 
cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite 
vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 
2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent 
sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.

1.4. SECTIUNEA III : POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
UTR S_Et* – Pentru parcelele comune:
P.O.T. maxim = 40%
Pentru parcelele de colţ:
P.O.T. maxim = 50%
Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public:
P.O.T. maxim = 60%
Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi 
corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere 
etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de 
Construire, iar suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. va fi cea efectiv rămasă în proprietate 
privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea 
trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. 
va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică..
ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

UTR S_Et *– Pentru parcelele cu suprafata mai mica de 1000 mp si /sau frontla strada mai mic de 
30 m situate in interiorul unor UTR destinate locuiriide tip individual :
C.U.T. maxim = 1,2
Pentru parcelele cu suprafata mai mare de 1000 mp si /sau frontla strada mai mare de 30 m situate
in interiorul unor UTR destinate locuiriide tip individual :
C.U.T. maxim = 1,8
Pentru parcelesituate in interiorul unor UTR de orice tip
C.U.T. Maxim = 2.2
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Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor exist-
ente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga 
parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va 
reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h 
liber ≥ 1,40 m).
În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere 
etc), porţiunea de teren implicată va fi achiziţionată / expropriată înainte de emiterea Autorizaţiei de 
Construire, iar suprafaţa de referinţă pentru calculul C.U.T va fi cea efectiv rămasă în proprietate 
privată.
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va putea 
trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafaţa de referinţă pentru calculul C.U.T. 
va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

E. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Acestea reprezinta suportul grafic al prescriptiilor din regulament.
U.T.R.  –  urile  reprezinta  instrumentele  operationale  in  sprijinul  reglementarilor  specifice  din

P.U.Z., se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala.
Ele  se  contureaza  prin  strazi  si  limite  cadastrale,  pe  baza  functiunii  predominante  ce  permite
stabilirea categoriilor de interventie.

Stabilirea U.T.R. – urilor pe zone functionale s-a facut in cadrul P.U.G.
In  cadrul  P.U.Z.,  U.T.R.  –  urile  au  fost  preluate  ca  atare  si  au  fost  detaliate  pe  unitati  si

subunitati functionale.
Pentru unitatile si subunitatile cu caracteristici similare se poate formula si aplica acelasi set de

prescriptii.

CLUJ-NAPOCA                                                                 Intocmit,
Septembrie 2018                                                      arh. MACSIM I. MARCELA

 arh.urb SIMON CIPRIAN
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