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D. MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D. 
 
1. INTRODUCERE 
 
1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 
 
OBIECTIV:  ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU 

EXECUTAREA LUCRARILOR DE EXTINDERE DEPOZITE SI 
CONSTRUIRE PUNCT DE GOSPODARIE DE INCENDIU, 
AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA 
UTILITATI 

 
ADRESA:    Str. Orastiei nr. 10, mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
 
FAZA DE PROIECTARE:  PLAN URBANISTIC DE DETALIU 
 
BENEFICIAR:   TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. 
 
PROIECTANT:   SC SQM Architecture SRL, CLUJ NAPOCA 

str. Dorobantilor nr. 38, ap. 11 
 
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
 Prezenta documentație s-a întocmit la solicitarea beneficiarului TRANSILVANIA 
CONSTRUCTII S.A., proprietari ai imobilului identificat prin C.F. nr. 333835, constând în 
teren intravilan cu suprafața de 24.523 mp, necesară informării asupra condițiilor de 
edificare a unui imobil cu structura functionala dedicata activitatilor de depozitare / 
logistica, regim de inaltime P, la adresa str. Orastiei nr. 10, mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj. 

Documentația urmează să detalieze, pe baza Planului Urbanistic General, al 
Regulamentului Local de Urbanism al Mun. Cluj-Napoca, al studiilor de fundamentare si 
avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, condițiile de acces, racordarea 
la rețelele tehnico-edilitare, relațiile cu vecinătatea și circulația terenurilor pentru parcela 
pe care se solicită amplasarea obiectivului. 

 
2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ  
 
2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE ANTERIOR 

Conform Certificatului de Urbanism terenul studiat este situat in U.T.R. EL 
(conform PUG aprobat cu HCL 493/22.12.2014). 

În cadrul P.U.G., destinatia zonei din cadrul U.T.R. EL este de parcelar riveran 
principalelor artere de trafic, destinat restructurării; zonă mixtă cu regim de construire 
închis; regim de înălțime de max. 25 m . Pentru aceasta zona POT max = 60% si CUT max 
= 1.2. 

Documentatii elaborate anterior care au stat la baza prezentei lucrari urbanistice 
sunt: 

• Regulamentul local de urbanism al Municipiului cluj-Napoca aprobat cu HCL 493 
din 22.12.2014. 

• certificatul de urbanism nr 1136 din 26.03.2019 
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• Ridicarea topografica vizata ANCPI – OCPI Cluj insotita de Procesul verbal de 
receptie nr 1534 din 18.04.2018; 

• Studiu Geotehnic 

• Avize si acorduri precizate in certificatul de urbanism. 
 
3. SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 
3.1. ACCESIBILITATE LA CĂILE DE COMUNICAȚIE 
 Terenul dispune de acces pietonal si auto din strada Orastiei, situat in partea de 
sud est si nord vest a acesteia. Accestul auto este de 7 m si accesul pietonal este de 1m.  
 
3.2. SUPRAFAȚA CUPRINSĂ IN STUDIU 
 Regimul juridic, economic și tehnic 
 
 Terenul în studiu este situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca pe str. Orastiei, 
nr. 10. Terenul are C.F. nr. 333835 și este înscris cu drept de proprietate in  favoarea lui 
TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A.  
Suprafata conform C.F. 333835 este de 24.523 mp cu categoria de folosință curti 
constructii. 
 
3.3. LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI 

 
3.3.1. DIMENSIUNI PARCELA 

 Latura Nordică = 302,81 m 
 Latura Sudica = 410,41 m 
 Latura Vestică = 73,70 m 
 Latura Estică = 125,60 m 
  
3.3.2. VECINĂTĂȚI 

 
 Latura Nordică  – proprietati private 

Nr. CAD 301024 
Nr. CAD 301025 
Nr. CAD 20028 
Nr. CAD 20030 
Nr. CAD 280991 
Nr. CAD 10489 
Nr. CAD 318587 
Nr. CAD 272374 
Nr. CAD 328581 
Nr. CAD 268265 

 Latura Sudică  – proprietate privata: TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A.
 Latura Vestică  – proprietati privata: TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. 
 Latura Estică  – proprietate privata: TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. 
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3.4. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE 
 S teren studiat = 24.523 mp 
 S suprafață construită = 7.951 mp 
  Hale de depozitare / logistice: 7.951 mp 
3.5. SUPRAFETE DE TEREN LIBERE  

S teren liber de construcții = 16.572 mp 
 
3.6. CARACTERUL ZONEI – ASPECT ARHITECTURAL URBANISTIC 

Zonă caracterizata de activități economice cu caracter industrial.  
Unităţi depozitare şi logistică, aflate în general în proprietate privată, dispunând de 

suprafeţe însemnate de teren, grupate, de regulă, în zone monofuncţionale specifice. 
Incintele unităţilor de depozitare / logistică evidenţiază în general o structurare internă 
mediocră, dezordonată, rezultat al unor dezvoltări în timp nesistematice, zonele de acces 
/ primire fiind disfuncţionale sau inexistente. Clădirile / halele sunt de facturi diverse, 
majoritatea construite în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi se află în stări de 
conservare şi au o valoare de utilizare foarte diferite. Infrastructura urbană e în general 
degradată. Terenurile prezintă un nivel variabil de contaminare în urma activităţilor ce s-
au desfăşurat aici. 
 
3.7. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR 

Clădirile din zonă au preponderent structura functionala dedicata activitatilor de 
depozitare / logistica, dar și funcțiuni de locuire colectiva si individuala, alimentatie 
publică, servicii și comerț. 
 
3.8. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 
 Terenul studiat este proprietate particulara. 
 
3.9. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC 
 Zona studiată nu dispune de elemente ale cadrului natural valoroase. Nu există 
vegetație (copaci, pomi) care să necesite păstrare sau protejare. Pentru acest teritoriu au 
fost furnizate date generale, constituind baza pentru studiile geotehnice. 
  
DATE GENERALE: 
 Din punct de vedere geomorfologic municipiul Cluj_napoca este situat la contactul a 
trei mari unitati geografice: Campia Transilvaniei, Podisul Somesan si M-tii Apuseni. Zona 
studiata se afla la limita estica a municipiului, pe str. Orastiei, apartinand din punct de 
vedere geomorfologic zonei de terasa de pe malul drept al raului Somesul Mic, in zona de 
confluenta cu paraul Becas. Terenul se prezinta aproximativ orizontal, cu foarte slaba 
inclinare spre nord. 
 Din punct de vedere geologic terenul este constituit dintr-un fundament de varsta 
badeniana reprezntat spre suprafata prin orizontul argilelor marnoase cenusii. Acest strat 
de baza este acoperit de un complex aluvionar alcatuit din pietrisuri cu nisip si liant a carui 
grosime poate sa oscileze in aceasta zona a orasului intre 4 si 10 metri. In zona 
amplasamentului aflat in studiu apele paraului Becas au produs in timp erodarea 
complexului grosier si au depus o stratificatie fina (de 1-3 metri grosime), alcatuita din 
strate maloase, cu capacitate portanta extrem de redusa. ConformNP074-2014, stratul de 
mal interceptat in lucrarile geotehnice de pe amplasamentele invecinate se incadreaza in 
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categoria terenurilor dificile de fundare, in timp ce stratul de pietris cu nisip si liant se 
incadreaza n categoria terenurilor bune de fundare. 
  
ZONA SEISMICA: 
 Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei seismice de calcul F cu o 
valoare de varf a acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure in intervalul mediu 
de recurenta IMR = 100 ani, ag = 0,10 si valoarea perioadei de colț Tc = 0.7s (P100/2013). 
 Profilul general al terenului este plat. 
  
APA SUBTERANĂ: 
 Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de penetrare la adancimea intre -1.00 m si 
-1.30 m. 
 Adâncimea maximă de îngheț în perimetrul respectiv este de – 0.80 – 0.90 m. 
 
3.10. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT 
 Fondul construit este compus preponderent din structura functiuni dedicate 
activitatilor de depozitare / logistica, dar și funcțiuni de locuire colectiva si individuala, 
alimentatie publică, servicii și comerț. 
 PREDOMINANT: functiuni dedicate activitatilor de depozitare / logistica 
 Gradul de ocupare a zonei studiate nu depășește POT maxim / CUT maxim 
admise pe zonă. 
  

3.10.1. REGIM DE ÎNĂLȚIME ÎN ZONA 
 Zona dispune de cladiri cu regim de inaltime divers. Acesta variaza intre P si P+4 . 
 

3.10.2. STRUCTURA URBANISTICĂ 
Spații cu caracter preponderent industrial, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de tip 

hale logistice si spatii administrative aferente acestora, situate în lungul unor străzi care, 
odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban au devenit culoare importante de 
circulație dar și de interes.  

Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, deteminat de numeroasele 
disfunctionalități și incompatibilități apărute.  

 
3.10.3. STARE CLĂDIRI 
Pe suprafața terenului se regasesc zece corpuri de clădire cu regim de înălțime P, 

cu următoarele caracteristici:  
Corpul C1 este realizat pe fundații și stâlpi din beton, închideri din panouri 

sandwich, acoperis din ferme metalice si invelitoare din panouri sandwich. Starea 
constructiei este una favorabila si este propusa spre pastrare. Sc=318 mp. 

Corpul C2 este un depozit cu rampă, fundații și structură din beton, zidărie BCA, 
învelitoare din azbociment, este compus din spații de depozitare, spații administrative și 
grupuri sanitare. Starea construcției este una defavorabilă înăa structura se poate utiliza 
parțial pentru extindere. Sc=607 mp. 

Corpul C3 este realizat din zidărie de BCA cu stalpisori din b.a. si fundatii din beton. 
Are inchideri din panouri sandwich, acoperis din ferme metalice si invelitoare din panouri 
sandwich. Starea constructiei este una defavorabila si este propus spre demolare. 
Sc=1.710 mp. 
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Corpul C4 este realizat pe fundatii din beton si soclu inaltat din b.a., zidarie din 
BCA, stalpi si grinzi din beton armat, acoperis de tip sarpanta din beton prefabricat cu 
invelitoare din azbociment, si este compus din spatii de depozitare si zona administrativa 
de birouri, sali de sedinte si grupuri sanitare. Starea constructiei este una defavorabila 
insa structura se poate utiliza partial pentru extindere. Sc=2.572 mp. 

Corpul C5 este o magazie pe fundație din beton, structură metalică, închideri si 
învelitoare din tablă. Starea constructiei este una defavorabila si este propusa spre 
demolare. Sc=64 mp. 

Corpul C6 este o cale ferata de uz intern. Aceasta se va desfiinta. Sc=849 mp. 
Corpul C7 este un depozit cu rampă, fundații și structură din beton, zidărie BCA, 

învelitoare din azbociment, este compus din spații de depozitare, spații administrative și 
grupuri sanitare. Starea construcției este una defavorabilă înăa structura se poate utiliza 
parțial pentru extindere. Sc=230 mp. 

Corpul C8 este realizat pe fundatii din beton si soclu inaltat din b.a., închideri din 
panouri sandwich, acoperis de tip sarpanta din ferme metalice cu învelitoare din 
azbociment, si este compus din spatii de depozitare si grupuri sanitare. Starea 
constructiei este una defavorabila insa structura se poate utiliza partial pentru extindere. 
Sc=1.813 mp. 

Corpul C9 este realizat pe fundatii din beton si soclu inaltat din b.a., zidarie din 
BCA, acoperis de tip sarpanta din ferme metalice cu învelitoare din azbociment, si este 
compus din spatii de depozitare si grupuri sanitare. Starea constructiei este una 
defavorabila insa structura se poate utiliza partial pentru extindere. Sc=1.234 mp. 

Corpul C10 este realizat pe fundatii din beton, zidarie din BCA, acoperiș de tip 
șarpantă din beton prefabricat cu ănvelitoare din azbociment, și este compus din spații 
administrative de birouri și grupuri sanitare. Starea construcției este una defavorabilă însă 
structura se poate utiliza partial pentru extindere. Sc=235 mp. 

 
3.11. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTA 
 Zona analizată este echipată edilitar complet. Amplasamentul studiat este 
racordat la toate utilitățile existente în zonă. 

- alimentare cu apa 

- alimentare cu energie electrica 

- gaze naturale 

- telefonizare 

- salubritate 

 
4. REGLEMENTĂRI 
 
4.1. TEMA PROGRAM 
 Tema de proiect stabilita de comun acord cu beneficiarul lucrarii prevede 
demolarea totala a imobilelor existente (corpurile C3, C5, C6 - demolarea face obiectul 
unei alte documentatii), pastrarea unui imobil existent (corpul C1) si demolarea partiala 
impreuna cu extinderea imobilelor existente (corpurile C2, C4, C7, C8, C9, C10) prin 
construirea unui imobil cu functiune de hala depozitare / logistica cu regimul de inaltime 
P inalt, (spatii de depozitare parter (pe toata suprafata), spatii administrative (local pe 
latura nordica) – parter (zona acces) si etaj inclus in inaltimea parterului (zona propriu-
zisa de birouri), pe structura metalica cu spatiu liber la parter, in zona andocarilor).  
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 Inchiderile exterioare se vor realiza cu panouri tip sandwich, acoperisul va avea 
invelitoare din tabla faltuita iar tamplariile se vor executa din PVC/metal. 
 Amenajarile exterioare vor include realizarea accesului pietonal, a platformelor 
auto, a rampelor de andocare, precum si amenajarea spatiilor verzi (gazon) si plantarea 
de vegetatie de talie joasa si medie. 
 
4.2. FUNCȚIONALITATE 
 Construcția va avea la nivelul parterului spatii de depozitare cu acces pietonal si 
auto in suprafata totala de 13.188 mp si inaltimea libera de 10,30 m, zona administrativa, 
circulatii si birouri pentru spatiile comerciale fara acces public. 
 Etajele administrative se vor organiza local, deasupra zonelor de andocare, pe 
structura metalica independenta. Acestea vor contine spatii de birouri, vestiare, grupuri 
sanitare si oficii. 

La parter, in incinta vor fi amenajate 22 locuri de parcare dintre care 3 locuri pentru 
persoane cu dizabilitati. 
 Numarul total de parcari va fi 22 la nivelul solului.  
 
4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR 

Retragere laterală față de limitele de proprietate 

N: min 9,50 m 

S: min 3,30 m 

E: min 7,50 m 

V: min 17,30 m 
 
 
4.4. REGIM DE ÎNĂLȚIME ADMIS 

Prin RLU Cluj_UTR EL se admit urmatoarele: inaltimea maxima admisa pana la 
cornisa nu va depasi 21 m, iar cea totala maxima nu va depasi 25 m 
 
4.5. SUPRAFAȚA DESFĂȘURATA MAXIMĂ 

Suprafața construită desfășurată maxima a construcției este de 3.322,80 mp, cu 
următorii indici: 
 P.O.T. max.= 60% 
 C.U.T. max. = 1,2 

H max. = +330,98 R.M.N. (conform Aviz Autoritatea Aeronautica Romana Civila) 
 
4.6. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA 
 În funcție de concluziile analizei impactului asupra mediului pentru zona studiată, 
se formulează propuneri și măsuri de intervenție urbanistică ce privesc: 
 Diminuarea până la eliminare a surselor poluante: nu este cazul. 
 Epurarea și preepurarea apelor uzate: se va face prin canale colectoare, dren și vor 
fi evacuate. 
 Depozitarea deșeurilor va fi controlată cu acces facil pentru rețelele specializate de 
colectare a acestora. 
 Refacere peisagistică și reabilitare urbană: terenurile afectate în urma șantierului 
vor fi refăcute, se va planta vegetație joasă și înaltă. Iluminatul stradal va fi realizat 
conform normelor. 



 

10 
 

 
4.7. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE 
  

4.7.1. DISTANȚA FAȚĂ DE CLĂDIRILE EXISTENTE PE PARCELELE VECINE 
 - Nord – 16,67 m 
 - Sud – 6,00 m 
 - Vest – 17,80 m 
 
 4.7.2. ACCESE PIETONALE ȘI AUTO 
 Accesul pietonal si auto in incinta se realizeaza dinspre str. Orastiei atat din partea 
nord estica, cat si din cea nord vestica. Accesul carosabil avand dimensiunea de 6 m iar 
cel pietonal de 1 m. 
 

4.7.3. SPAȚII VERZI 
În interiorul amplasamentului studiat se va amenaja o curte amenajata cu spații 

verzi cu vegetatie joasa si medie. Suprafața totală a spațiilor verzi pe sol natural este de 
5.145,60 mp (20.00%). 

 
4.8. PROFILURI CARACTERISTICE 
 Prin tema de proiectare nu se propune crearea de drumuri noi ci doar menținerea 
si modernizarea celor deja existente. 
    
4.9. SISTEMATIZARI VERTICALE 
 Nu este cazul. 
 
4.10. REGIMUL DE CONSTRUIRE 
  

4.10.1. REGIM DE INALTIME PROPUS 
 P înalt 

H max. propus = 12,63 m = +12,58 (proiect) = +330,98 R.M.N.  
Cota ±0,00 (proiect) = +318.40 R.M.N. 
 
4.10.2. ALINIERI 
- Retragere N: 10,45 m 

- Retragere S: 3,80 m 

- Retragere E: 7,70 m 

- Retragere V: 17,80 m 
 
 4.10.3. PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI 
 S teren studiat = 24.523,00 mp 
 S totala construita la sol = 13.880,00 mp 
 P.O.T. propus = Sconstruita la sol x 100 / Steren = 13.880,00 x 100 / 24.523,00 = 56,60% 

  
 4.10.4. COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI 
 S teren studiat = 24.523,00 mp 
 S construita desfasurata = 14.327,00 mp 
 C.U.T. propus = Sconstruita desfasurata / Steren = 14.327,00 / 24.523,00 = 0,60 
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4.11. ASIGURAREA UTILITATILOR 
 Cladirea se va racorda la utilitatile existente pe str. Orastiei conform avizelor 
furnizorilor. 
 

ALIMENTAREA CU APA, CANALIZARE: 
 Terenul este racordat la rețeaua publică de apă/canal a municipiului Cluj-Napoca. 
 

ALIMENTARE CU CALDURA: 
Pentru noul obiectiv se propune rezolvarea alimentarii cu caldură prin centrala 

alimentată cu gaz (doar pentru zona de birouri). 
 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA:  
Pentru imobilul propus, schita de alimentare cu energie electrica se va stabili de 

comun acord cu detinatorii retelei si cu solicitarile beneficiarului. 
 Prin racord la reteaua existenta pe str. Orastiei. 
 
TELECOMUNICATIILE:  
Amplasamentul este racordat la rețeaua publică de telecomunicații existentă în 

zonă. 
 
PUNCT GOSPODARESC:  
În incintă se va amenaja spațiul de depozitare ingropat a deșeurilor care vor fi 

evacuate cu ajutorul firmelor de specialitate. 
 
 

4.12. BILANT TERITORIAL 
 
NR. LOCURI DE PARCARE: 22 

NR. LOCURI DE PARCARE BICICLETE: 48  
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5. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE 
 Acest Plan urbanistic de detaliu s-a elaborat pentru reglementarea amănunțită a 
prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca. 
 In cadrul acestui plan urbanistic de detaliu se asigură condițiile de amplasare, 
dimensionare, conformare și servire edilitară a unei locuinte unifamiliale pe parcela 
proprietate privata în corelare cu vecinătățile imediate, respectand constrângerile  
urbanistice privind volumele construite și amenajările si relațiile funcționale și estetice cu 
vecinătatea; 
 
 
Februarie 2019, Cluj-Napoca 
  

Coordonator urbanism:  arh. urbanist Ferencz BAKOS 
    

Întocmit: arh. Radu SABĂU 

 
 


