
 
 
 

S.C.  Grup Arh.Stephano SRL 

                                                                                                FISA PROIECT 
DOCUMENTATIE TEHNICA  PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. 

 
 
 

Beneficiar: REM - GRUP S.R.L. 
Adresa beneficiar: str. L. Roth, nr. 14, loc. Medias, jud. Sibiu 
 
Obiectiv : ELABORARE P.U.D. si D.T.A.C., SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
BIROURI IN HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, REFATADIZARE, 
IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANSAMENTE     

 
Adresa obiectiv: str. Becas, nr.  42, Cluj-Napoca, jud. Cluj         
 
        

Proiectant general: GRUP  ARH.GRUP  ARH.GRUP  ARH.GRUP  ARH.    STEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRL                                                                                                                                                                                                    

 
 

 
 

Numar de proiect :              

nr.6 04.05.2018 
 

Faza de proiectare: P.U.D. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

S.C.  Grup Arh.Stephano SRL 

                                                                                  LISTA DE SEMNATURI  
DOCUMENTATIE TEHNICA  PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. 
 
 
 
 

Beneficiar: REM - GRUP S.R.L. 
Adresa beneficiar: str. L. Roth, nr. 14, loc. Medias, jud. Sibiu 
 
Obiectiv : ELABORARE P.U.D. si D.T.A.C., SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
BIROURI IN HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, REFATADIZARE, 
IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANSAMENTE     

 
Adresa obiectiv: str. Becas, nr.  42, Cluj-Napoca, jud. Cluj         
     
 

Proiectant general: GRUP  ARH.GRUP  ARH.GRUP  ARH.GRUP  ARH.    STEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRL                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Proiectant general:                    S.C.  GRUP ARH. STEPHANO S.R.L. 
          
         Coordonator proiect:                 dr. arh.  R. ZAMFIR  

 

Sef de proiect:                  arh.  STEFAN  HEFFLER 
 

 
 
 

 

     
 

 



 
 
 

                                                                                                                    BORDEROU 
  DOCUMENTATIE TEHNICA  PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. 
        

Beneficiar: REM - GRUP S.R.L. 
Adresa beneficiar: str. L. Roth, nr. 14, loc. Medias, jud. Sibiu 
 
Obiectiv : ELABORARE P.U.D. si D.T.A.C., SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
BIROURI IN HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, REFATADIZARE, 
IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANSAMENTE     

 
Adresa obiectiv: str. Becas, nr.  42, Cluj-Napoca, jud. Cluj         
        

Proiectant general: GRUP  ARH.GRUP  ARH.GRUP  ARH.GRUP  ARH.    STEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRL                                                                                                                                                                                                    

 

A. Piese scrise: 

1. Cerere pentru aviz 
2. Copie CUI – proprietar 
3. Copie C.I. 
4. Procura de administrare\ 
5. Acord notarial Radoi Valentin 
6. Extras C.F. 
7. Avize 
8. Studiu topografic 
9. Studiu geologic 
10. Fisa proiectului 

11. Lista semnaturi 

12. Borderou 

13. Memoriu P.U.D.   

B. Piese desenate arhitectura: 

A01. Plan de incadrare in zona                   1:2000 
A02. Plan de situatie existent                                  1:500 
A03. Plan reglementari urbanistice                     1:500 
A04. Plan reglementari edilitare                          1:500 
A05. Plan obiective de utilitate publica                    1:500 
 

 
S.C.  Grup Arh.Stephano SRL  

  

    



 
 
 

                                                                     MEMORIU GENERAL ARHITECTURA 
DOCUMENTATIE TEHNICA  PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. 
 
 
 
 

Beneficiar: REM - GRUP S.R.L. 
Adresa beneficiar: str. L. Roth, nr. 14, loc. Medias, jud. Sibiu 
 
Obiectiv : ELABORARE P.U.D. si D.T.A.C., SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
BIROURI IN HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, REFATADIZARE, 
IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANSAMENTE     

 
Adresa obiectiv: str. Becas, nr.  42, Cluj-Napoca, jud. Cluj         
 
 
        

Proiectant general: GRUP  AGRUP  AGRUP  AGRUP  ARH.RH.RH.RH.    STEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRLSTEPHANO  SRL                                                                                                                                                                                                    
 

Documentatia prezenta a fost intocmita conform prevederilor aprobate din  : 
’’METODOLOGIE PRIVIND CONTINUTUL – CADRU AL DOCUMENTAŢIILOR DE 
URBANISM – ÎN CONCORDANŢĂ CU LEGEA NR. 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI URBANISMUL PROIECT 222/ 2001’’ 
 

        

1.1 OBIECTUL PROIECTULUI 

 
 Documentatia are la baza : 
-Ridicarea topografica 
-Extrasul de carte funciara : C.F.NR. 327106 cu NR. CAD. 327106 
 

1.2 ss SITUATIA JURIDICA 
 Conform extrasului C.F. anexat prezentei documentatii, terenul studiat  se afla in 

proprietatea lui REM - GRUP S.R.L. avind C.F.NR. 327106 cu NR. CAD. 327106. 

Conform C.F-ului anexat REM - GRUP S.R.L. detine terenul de 3209 mp aflat in 

mun. Cluj Napoca, jud. Cluj pe strada Becas la nr. 42.  

ALITATE 
2.1 POZITIA IN LOCALITATE : 

Amplasamentul este situat in intravilanul mun. Cluj Napoca in partea sudica a orasului 
in cartierul Buna Ziua.Zona in care se afla proprietatea studiata se afla in plina dezvoltare si 
reconfigurare. 

 
2.2 INCADRAREA IN P.U.G. 



 
 
 

 Conform pozitiei in mun. Cluj Napoca si avind la baza PUG Cluj Napoca, terenul 
studiat este amplasat in zona destinata  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.Terenul studiat se afla incadrat in subzona 
S_Et – Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situata 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. 
 
3.1 CONCORDANTA INTRE FUNCTIUNILE PROPUSE PRIN P.U.D. SI 
PREVEDERILE P.U.G  

Propunerea se inscrie in regulamentul pentru terenurile aflate in S_ET, 
suprafata terenului, accesul , destinatia constructiei, distantele fata de limitele de 
proprietate,  procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, 
regimul de inaltime sint cele admise pentru S_ET.Situatia particulara este forma 
terenului, acesta fiind motivul pentru care se realizeaza documentatia P.U.D. 

 

3.2  SITUATIA EXISTENTA  
 In prezent exista edificat pe terenul studiat un imobil avind in C.F. functiunea 
de cladire de birouri avind o suprafata construita de 375mp.Cladirea este 
utilizata in prezent ca si hotel. (HOTEL ATHOS) 
 Structura existenta: 
-fundatii continue beton 
-elevatii beton armat la subsol 
- zidarie  portanta la parter,etaj1,2,3, partial mansarda, din caramida 25 cm , placata 
cu 15 cm de BCA la exterior. 
-pereti interiori din caramida , respectiv din lemn , placat cu rigips rezistent la foc la 
mansarda RF 120 min., conform plansei as-build mansarda 
-Sarpanta de lemn 
-invelitoare tigla metalica. 
Cladirea dispune de un lift. Finisaje superioare la interior si normale la exterior. 
In momentul de fata exista trei accese auto, doua accese din strada Artarului si 

unul din strada Fagului.Accesul pietonal se face atit din strada Fagului cit si din 
strada Artarului. In curte sunt amplasate 21 de parcari. 

Echiparea edilitara existenta 
Zona dispune de retele de energie electrica, apa, canalizare, gaz si telecomunicatii, 

imobilul fiind bransat la retelele mentionate anterior. 
Distante fata de limitele de proprietate – situatia existenta: 
N- 15,84m fata de strada Artarului 
S- variaza intre 17,55 si 47,94m 
E- 6,60 m fata de strada Artarului 
V- 20,67m  

3.3 PROPUNERE  
 Se propune schimbarea destinatiei din spatii pentru birouri in hotel precum si 
extinderea si etajarea constructiei existente.Corpul nou va rezolva problema receptiei 
si a unei sali de evenimente precum si marirea capacitatii de cazare.Astfel vor fi 
amenajate 70 de camere de hotel. Pentru cele 70 de camere vor fi amenajate 28 de 



 
 
 

locuri de parcare asigurind astfel necesarul de 40% locuri de parcare raportate la 
numarul de camere. Se vor amenaja si drumuri de incinta, restul fiind destinat 
spatiului verde. 

Avind in vedere prevederile PUG -ului se  propune si dezmembrarea unei 
portiuni din terenul studiat in proximitatea strazii Fagului. (conform profil III. E -16m). 
Terenul urmeaza dupa aprobarea P.U.D. -ului sa fie dezmembrat, pentru largirea si 
reconfigurarea strazii Fagului.Odata cu largirea strazii Fagului se propune prin P.U.D. 
si sistematizarea strazii Artarului.Astfel dupa dezmembrarea unei portiuni din teren se 
propune o ampriza de 9m pentru strada Artarului.Pentru realizarea manevrelor de  
acces pe strada Artarului se propune si reconfigurarea coltului de proprietate in 
imediata vecinatate a intersectiei dintre str. Artarului si str. Fagului. 

Accesul auto va fi realizat prin intermediul unei porti glisante aflata pe strada 
Fagului.Se va renunta la accesele auto din strada Artarului. 
Pe terenul studiat urmeaza sa fie amenajate un  nr de 28 de locuri de parcare, fiind 
pozitionate pe doua platforme dalate. Avind in vedere pozitia constructiei existente 
precum si conformatia terenului se propune realizarea unui sens giratoriu in interiorul 
parcelei care va deveni placa turnanta a circulatiei auto in interiorul parcelei 
studiate.Numarul de locuri de parcare va ramine identic cu situatie existenta, locurile 
de parcare fiind doar mutate odata cu reconfigurarea parcelei. 
 

Caracteristicile imobilului propus / parcela studiata  
Functiunea propusa: hotel 
 

 
 
4.1 PROPUNERI DE REZOLVARE A ACCESULUI AUTO SI A CIRCULATIEI 
PIETONALE 

In momentul de fata exista trei accese auto, doua accese din strada Artarului si 
unul din strada Fagului.Accesul pietonal se face atit din strada Fagului cit si din strada 
Artarului. In curte sunt amplasate 28 de parcari. 

Avind in vedere prevederile PUG -ului se  propune dezmembrarea unei portiuni 
din terenul studiat in proximitatea strazii Fagului. (conform profil III. E -16m). Terenul 
urmeaza dupa aprobarea P.U.D. -ului sa fie cedat catre Primaria Cluj Napoca, pentru 
largirea si reconfigurarea strazii Fagului. Odata cu largirea strazii Fagului se propune 
prin P.U.D. si sistematizarea strazii Artarului.Astfel dupa dezmembrarea unei portiuni 
din teren se propune o ampriza de 9m pentru strada Artarului.Pentru realizarea 
manevrelor de  acces pe strada Artarului se propune si reconfigurarea coltului de 
proprietate in imediata vecinatate a intersectiei dintre str. Artarului si str. Fagului. 



 
 
 

Accesul auto propus va fi realizat prin intermediul unei porti glisante aflata pe 
strada Fagului. Accesul propus va avea o latime de 6m. 

Vor fi amenajate trei accese pietonale din strada Artarului  
Se va renunta la accesele auto din strada Artarului. 

Pe terenul studiat urmeaza sa fie amenajate un  nr de 28 de locuri de parcare, fiind 
repozitionate pe doua platforme dalate. Avind in vedere pozitia constructiei existente 
precum si conformatia terenului se propune realizarea unui sens giratoriu in interiorul 
parcelei care va deveni placa turnanta a circulatiei auto in interiorul parcelei studiate. 
Parcarile au fost amplasate pentru a respecta distanata de minim 3m fata de strada si 
la minim 5m fata de limitele laterale sau posterioare a unei parcele in care exista 
functiune de locuire.Se propune cedarea de teren pentru utilitate publica si pentru 
strada Artarului astfel incit sa rezulte o strada cu o ampriza de 9m. 

  
4.2 REGIMUL DE INALTIME EXISTENT / PROPUS 
 In prezent exista pe parcela un imobil avind regimul de inatime de D+P+2E+M. 
Odata cu schimbarea destinatiei si reconfigurarea si extinderea constructiei se propune un 
regim maxim de inaltime de P+4E+Eretras avind o inaltime maxima de 21m.  
Regimul maxim inaltime pentru parcela situata pe colt in UTR S_Et conform  PUG este de  
(-3S)+P+5+1Eretras si cu Hmax- 25m. 
 
4.3 REGIMUL DE ALINIERE PROPUS 

Constructia propusa va fi retrasa de la strada Fagului cu 10,75m si fata de strada 
Artarului la minim 3,2m.Fata de limita de proprietate sudica retragerea extinderii va fi de 
6,00m iar fata de limita de vest distanta va fi de 7m. 

  
4.4. MODUL DE UTILIZARE A SPATIULUI ANALIZAT/ INDICATORI 
URBANISTICI 

Terenul analizat va fi utilizat pentru SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN 
HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, REFATADIZARE, IMPREJMUIRI, RACORDURI SI 
BRANSAMENTE . 
Steren utilitate publica - 133mp 
Sconstruita proiectie etaj - 1063mp 
Sdesfasurata propusa- 4571mp 
POT existent - 11,7% 
POT propus  - 35% ( calculat cu proiectie etaj) 
CUT existent - 0,58 
CUT propus - 1,5 
Locuri parcare existente - 28 
Locuri parcare dupa reconfigurare parcela - 28 
Regim inaltime existent -D+P+2E+M 
Regim inaltime propus -D+P+4E+Etaj retras 
NR. CAMERE HOTEL (propunere) – 70 
 
Conditii impuse conf. P.U.G.: -S_Et 
Utilizari admise: 
-activitati economice de tip tertiar 
P.O.T. max parcela pe colt 50% 
C.U.T.max parcela de colt 2,8 



 
 
 

regim max inaltime (-3S) +P+5+1Eretras 
Hmax- 25m 
Necesar loc parcare - hotel 
40% din nr. camere = 28 

 
  

4.5 SPATII VERZI 
Spatiile verzi ambientale vor fi realizate astfel incit sa respecte suprafata minima de 

20% din terenul studiat prevazuta de PUG.Astfel  suprafata verde este de 619 mp.Avind in 
vedere conditiile impuse in PUG pentru zona studiata s-a amenajat spatiu verde in 
proximitatea strazii Fagului avind o latime de 3m. 

 
4.6.ECHIPARE EDILITARA PROPUSA: 

Constructia existenta este racordata la toate retelele existente in zona , extinderea 
urmind sa fie si ea racordata la retelele existente deja pe teren. 

 
5.1 MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI , DE PROTECTIE SANITARA SI 
DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

Constructiile si incintele propuse se vor racorda la retelele edilitare existente in zona. 
Se propune: 
-deseurile menajere se vor colecta in pubele, pe platorme special 
amenajate si se vor transporta de catre o firma specializata la rampele de gunoi special 
amenajate. 
-la proiectarea constructiei se vor respecta prevederile normativului general de PSI aprobat 
de Ordinul Ministerului de Interne 775/22.07.98 
-la proiectarea constructiei se vor avea in vedere normele de igiena privind mediul de viata al 
populatiei aprobate de Ministerul Sanatatii cu ordinul 536/97. 
  
Prezenta documentatie este realizata in vederea obtinerii Avizului P.U.D.  pentru 
„SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BIROURI IN HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, 
REFATADIZARE, IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANSAMENTE .„       

Anexat prezentei documentatii se afla si acordul notarial exprimat de catre 
Radoi Riger Valentin, coproprietar al imobilului de pe strada Artarului nr.2A, Cluj-
Napoca in care isi exprima accordul pentru lucrarea de extindere si schimbare de 
destinatie a imobilului aflat pe strada Becas nr. 42, Cluj -Napoca. 
 

6.CONCLUZII 

Prin P.U.D. se doreşte realizarea investitiei „SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 

BIROURI IN HOTEL, ETAJARE,  EXTINDERE, REFATADIZARE, IMPREJMUIRI, 

RACORDURI SI BRANSAMENTE ”, ce va avea regimul de înălţime D+P+4E+Etajretras 

şi amenajarea terenului rămas liber de construcţii cu alei carosabile, alei pietonale, 

spatii verzi si parcari. Se recomanda utilizarea speciilor locale de arbori si arbusti, 

precum şi realizarea unui spaţiu funcţional şi estetic din punct de vedere arhitectural, 

care să îmbine arhitectura moderna cu elemente ale arhitecturii locale, având în 

vedere integrarea acesteia în zona studiată.   

Realizarea investitiei va continua tendinţa firească de dezvoltare a zonei şi va 

contribui la creşterea calitativă a aspectului arhitectural și urbanistic al zonei. 

Soluţia propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei din care 



 
 
 

face parte şi va duce la îmbunătăţirea valorii fondului construit. 

Planul Urbanistic de Detaliu va fi cuprins în cadrul P.U.G.-ului la actualizarea 

acestuia, după aprobarea P.U.D.-ului în Consiliul Local. 
 

 
 

 
         Proiectant general:                    S.C.  GRUP ARH. STEPHANO S.R.L. 
            Sef de proiect:                           arh.  STEFAN  HEFFLER 
 
 

          Coordonator proiect:                           dr. arh.  R. ZAMFIR 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


