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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

1. Introducere 
 

ELABORARE PUZ PENTRU EXTINDERE HALA METALICA INDUSTRIALA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, 
AMENAJARI VERTICALE, IMPREJMUIORE, RACORDURI SI BRANSAMENTE, OPERATIUNI NOTARIALE. 

  
 Prezenta documentație se întocmește la cererea  beneficiarului – POWER BELT  S.R.L. 
 cu sediu in Cluj Napoca, str. B-dul Muncii, nr. 277.  

Terenul  în studiu este situat în municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, identificat prin planul de situaţie 
atașat documentației. 

 
1.1. Date de recunoastere a documentatiei 
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1.2. Obiectul lucrării 
 

● Solicitări ale temei-program 
 
Terenul  pe  care  se  doreşte  intervenţia  mai  sus  menţionată, se găseşte pe teritoriul administrativ 

al municipiului Cluj, în intravilan, conform certificatului de urbanism nr. 1587 din 20.04.2018. 
Dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului: conform Tabel 1 – extrase C.F. 
 
TABEL 1 – extrase C.F. 
 

SITUATIA TERENURILOR  

nr. 
Crt. 

  

nr. Cad. Nr. Topo 
Arie 

masurata 
(mp) 

Arie 
conform 

C.F.  
(mp) 

Proprietar Categorie de folosinta 
Nr. CF 

P1 254814 254814 254814 10080 10000 IMOB AMBERGER SRL teren si constructii 

P2 258119 1388 920/1/2 
5145 

5000 
CRICORAL IMPORT EXPORT 

SRL 
teren si constructii 

P3     920/1/1/3 5160 5000 LASCAU VASILE teren liber de constructii 

P4 261181 261181 261181 5000 5000 METALICPLAS ACTIV SA teren liber de constructii 

P5   necadastrat 5434/531 3728   IONUT IRINA teren liber de constructii 

P6 326894 326894 326894 7312 7312 POWERBELT teren si constructii 

P7     3250/4787 691   CHICINAS DORU teren liber de constructii 

P8 266845 266845 266845 2904 2904 IONAS ANA teren liber de constructii 

P9 323375 323375 323375 3953 3953 
FLESER MIHAELA MINODORA 
SI FLESER MARCEL DORIN si 

CREDIS COMEXIM 
teren si constructii 

P10   251042 920/1/1/1/1/1 3272 2534  CREDIS COMEXIM SRL teren si constructii 

P11 257114 257114 257117 4300 4300 
FLESER MIHAELA MINODORA 
SI FLESER MARCEL DORIN si 

CREDIS COMEXIM 
teren si constructii 

P12 323376 323376 323376 47 47 
FLESER MIHAELA MINODORA 
SI FLESER MARCEL DORIN si 

CREDIS COMEXIM 
teren liber de constructii 

TOTAL SUPRAFATA STUDIATA PRIN PUZ 51592       

 
În prezent, pe parcela care a generat PUZ-ul este edificat un imobil cu functiunea de Hala de 

productie, avand profilul : comerț cu ridicată nespecializat (curele de transmisie, benzi transportoare, 
rulmenți și accesorii, furtunuri cu cauciuc, furtunii PVC, elemente de etanșare și accesorii, piese și unelte 
agricole, utilaje agricole și unelte pentru prelucrare metal și lemn, sfoară de balotat, sfoară de legat, roți și 
rotile industriale, șururburi și elemente de legătră, perii industriale). 

Se propun următoarele lucrări: 

• Extindere Hala existenta; 

• Amenajare exterioare,  

• Imprejmuire, 

• Racorduri, Bransamente 

• Operațiuni notariale. 

● Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată 
Conform C.U. nr. 1587 din 20.04.2018 emis de Primăria mun. Cluj-Napoca terenul se află parțial în 



  

 

U.T.R. – UTR=Uemm zona de urbanizare – zona de activitati economice dedicata intreprinderilor mici si 
mijlocii, și parțial în UTR=Vpr -zonă verde de protectie fata de infrastructura majora, de protectie sanitara, 
plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica 

Reglementări aferente  UTR=UEmm, si UTR=Vpr 
UTILIZĂRI ADMISE  

UTR=UEmm  Structura functionala dedicata activitatilor economice – industriale, cvasiindustriale, 
manufacturiere, servicii  etc., desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii in cladiri modulare de tip hala, 
specifice. Modulele au in general suprafete utile cuprinse intre 150 si 500 mp: 

1. Productie industriala/cvasiindustriala/manufacturera si activitati complementare-administrative, de 
depozitare, de desfacere, de prezentare etc. Direct legate de functia de baza 

2. Servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, manufacturier, comercial 
UTR= Vpr  Plantatii inalte medii si joase in conformitate cu cadrul normativ fiecari categorii de utilizare 
in parte 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI (conform PUG) 
UTR=UEmm Activitati complementare / de sustinere a profilului functional al zonei  - administrative, 
comerciale, sociale, de expunere si promovare – cu conditia amplasarii acestor prin PUZ de urbanizare in 
cadrul unui / unor centre multifunctionale, dedicate serviciilor de sustinere a activitatilor de baza. 
  Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii acestora in 
subteran sau in afara spatiului public. 
  Garaje publice sau private supraterane in cladiri dedicate, cu conditia ca accesul 
autovehiculelor sa se realizeze din strazi cu circulatie redusa si sa fie organizat astfel incat sa nu perturbe 
traficul 
UTR= Vpr Spatii verzi cu acces public: 

a) Sistem de alei si platforme pentru circulatii pietonale si velo 

b) Mobilier urban, amenajari pentru activitati in aer liber compatibile – sport, joaca, odihna 

c) Edicule, componente ale amenajarii peisagere 

Cu conditia ca stabilirea profilului functional sa se facă in corelare cu cadrul normativ specific fiecarei 
categorii de utilizare in parte. Elemente aferente altor tipuri de infrastructuri tehnico-edilitare , cu conditia 
compatibilitatii. 

1.3. Surse documentare 
Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z. 

• PUG municipiu Cluj Napoca întocmit  
 

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 
 

• C.U. nr. 1587 din 20.04.2018. 

• Studiu geotehnic preliminar  întocmit de către Geognozis SRL, intocmit de ing geolog Eugen Sorin 
Dan 

• Studiu topografic întocmit de ing. Mircea Craciunas, receptionat OCPI cu nr 470/2019 din data 
4.02.2019  

 
2. Stadiul actual al dezvoltării  

2.1.Evolutia zonei 

● Date privind evoluţia zonei  
Zona Bulevardului Muncii este intr-o dezvoltare continua, unele parcele fiind inca neconstruite, au 

dus la dezvoltarea si respectiv necesitatea, si oportunitatea  maririi suprafetei  de productie   
  



  

 

● Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii 
Zona este una de interes deosebit dată fiind proximitatea fata de centura de ocolire a 

municipiului.  Terenul  este traversat de LEA 400 Gadalin-Cluj Napoca 

● Potenţial de dezvoltare 
 Zona analizată are o aşezare favorabilă din urmatoarele punctele de vedere: 
 - Localizare în municipiu – este in lungul unei cai de circulatie rutiera importanta, centura de ocolire 
nord 
 - Geomorfologia terenului –  terenul prezinta o panta de la nord la sud cu accentuare in partea 
nordica  
 - Posibilităţi de racordare la reţelele tehnico-edilitare – în zonă există rețelele edilitare pozate sub 
infrastructura rutiera in lungul Bulevardului Muncii 

2.2. Încadrarea în localitate 

● Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 
Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Cluj Napoca. Zona este pe un versant cu 

expunere sudica.  

Zona studiată în P.U.Z. este delimitată la nord de bulevardul Muncii, iar catre celelalte laturi de 
proprietati private , nordul parcelelor este traversat de LEA 400 Gadalin-Cluj Napoca  . 

● Relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii, cooperării în 
domeniul edilitar, servirea cu instituţii de interes general e.t.c.  

Langa teren este bulevardul Muncii, drum intens circulat in continuarea  centurii de ocolire al 
municipiul Cluj Napoca.  

 Alte elemente definitorii din punct de vedere urbanistic sunt:  

● În apropiere este amplasat Parcul logistic Emerson.      

2.3.Elemente ale cadrului natural 

● Relieful 
Suprafaţa terenului este în pantă, avand o declivitate de aproximativ 8 % in zona nordica iar spre sud 

ea ajungand la 1% aproape drept 

● Reţeaua hidrografică  
Apa subterana nu apare in sondaje, nu s-a intersectat pânza freatică 

● Clima 
 Clima Clujului este temperat-continentală, cu ușoare influențe oceanice, însă fiind un oraș 
situat pe mai multe trepte de altitudine, temperaturile și precipitațiile pot fi diferite de la cartier la cartier. 
Temperatura medie anuală în Cluj-Napoca este de 8,2°C, iar media precipitațiilor este de 557 mm 

● Condiţii geotehnice  ( concluziile studiului geotehnic preliminar) 
 Din punct de vedere geologic roca de baza este de varsta samatian inferior si cuprinde depozite 
argioase-marnoase cu intercalatii de tufuri. Roca de baza  nu a fost interceptata in foraje. Formatiunea 
acoperitoare este remaniata peste roca de baza. Perimentrul nu a suferit influente tectonice de amploare, 
fiind incadrat la zona stabila tectonic. Sub aspect seismic zona este pasiva. Intensitatea seismica ce 
caracterizeaza zona este cea de grad VI, scara MSK in conformitate cu STAS 3684-71, amplasamentul 
apartinand zonei de intensitate 6 in baza SR 11.100/1-93. In ceea ce priveste proiectarea seismica 
Normativul P100/1-2013 indica : zona de calcul seismic F, caracterizata prin ag=0,10 g. 
Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate generala sau locala, (nu sunt fenomene geodinamice active 
sau potentiale). Terenul de fundare (respectiv stratele din zona activa) nu preiznta variatii de granulometrie, 
umididtate de natura sa creeze comportamente diferite sub sarcini, in concluzie tasarile diferentiate sun 
limitate. P’convb=330 kPa (valoare de baza, fara corectii pentru Df, si B, conform anexei B la Stats 3300/2-85, 



  

 

respectiv NP112-04, anexa A). 

● Riscuri naturale 
 Arealul cercetat nu prezintă semne de instabilitate. Condițiile de amplasament nu conduc la 
concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare de tip curgere plastică sau 
alunecări active.  

               2.4. Circulaţia 

● Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei a circulatiei rutiere. 
Accesul la teren se poate realiza din latura sudica din Bulevardul Muncii, calea de circulatie este 

modernizata cu suprafata carosabila mixtura asfaltica rutiera 2 benzi pe sens una suprapusa cu linia de 
tramvai , si acostament modernizat, trotuare. 

● Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie, 
precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente 
si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu 
probleme, prioritati 
În viitor pe terenurile neconstruite se pot dezvolta investitii ce satisfac conditiile stabilite prin PUG 

Cluj Napoca 
2.5.Ocuparea terenurilor 

● Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 
Prin PUG Cluj Napoca, zona este încadrată  
partial in U.T.R. – UTR=Uemm zona de urbanizare – zona de activitati economice dedicata 

intreprinderilor mici si mijlocii,  
și parțial în UTR=Vpr -zonă verde de protectie fata de infrasturctura majora, de protectie sanitara, 

plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica  
Relationari intre functiuni 

 Fonic, vizual şi olfactiv aria terenurilor studiate se încadrează în contextul funcțiunilor propuse prin 
PUG sau existente în zonă.  

● Gradul de ocupare a zonei cu fond construit şi aspecte calitative ale fondului construit 
Ternurile studiate sunt partial libere de construcții, si construite conform plan de situatie existent. 

● Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 
Servicile asigurate sunt in principiu ceea de hala cu diferite profile de productie, si birouri aferente  
Centrul municipiului (zona primariei) se află la o distanță de aproximativ 7,7 km față de 
amplasament.  

● Asigurarea cu spatii verzi 
În prezent terenul care a generat PUZ este cosntruit, conform autorizatie de construire nr 860 din 
07.07.2015. Conform bilant teritorial spatiul verde este de 10% 

● Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine 
Arealul studiat nu prezintă semne de instabilitate. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia 
existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare de tip curgere plastică sau 
alunecări active. Nu se pune problema unor riscuri naturale semnificative in zona studiata. 

● Principalele disfuncţionalităţi 
− Nu sunt 
2.6. Echiparea edilitară 

Toate retelele de infrastructura se afla in lungul Buleardului Muncii, Hala existenta este racordata la 
toate utilitatile 

2.7. Probleme de mediu 
 Amplasamentul studiat se afla adiacent bulevardului Muncii in zona industriala destinată activitatilor 
economice nepoluante. Functiunea propusa deasemenea nu este poluanta. In etapa de constructie si in 



  

 

perioada de functionare a obiectivului emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort, vor 
avea un impact local 

2.8. Opţiuni ale populaţiei 
 Cererea de spatii de productie în municipiul Cluj Napoca este una tot mai mare, astfel că zona este 
una de interes pentru functiunile de acest tip 
 
2.9. STUDII CU CARACTER ANALITIC 

2.9.1 Relația zonă-oraș: 

Din punct de vedere al relației cu orașul, zona în studiu este amplasată în zona de nord - est a 
orașului Cluj - Napoca. Această zonă, respectiv zona B-dului Muncii, este o zonă destinată spațiilor cu 
caracter industrial.  

Zona  are un caracter stabil din punct de vedere al relației dintre situația existentă și reglementările 
din PUG, zona având caracter preponderent industrial și prin dezvoltările anterioare. Reglementările PUG-
ului în vigoare confirmă  această direcție de dezvoltare, zona este reglementată ca zona industrială, lipsind 
teritoriile care necesită restructurare- Rim. 

Concluzii: 
Prin prezentul PUZ se păstrează caracterul zonei reglementat prin prezentul PUG, respectiv zonă de 

activități economice dedicate întreprinderilor mici și mijlocii. 
Pe parcela, care a generat PUZ, se dorește extinderea halei existente prin adaugarea de spații noi de 

depozitare, păstrându-se caracterul industrial reglementat al zonei. 

În concluzie, noua investiție respectă și se încadrează în reglementările și caracterul zonei. 

2.9.2 Analiza condițiilor de circulație: 
Accesibilitatea zonei dinspre oraș 
B-dul Muncii este o arteră importantă de circulație în cadrul orașului Cluj- Napoca, fiind o bună 

variantă de ocolire prin zona de nord a orașului, artera se continuă cu centura de ocolire a orașului Apahida-
Vâlcele.  

Zona este accesibilă si cu mijloacele de transport în comun, există numeroase linii de autobuz ale 
companiei Ratuc care leagă această zonă  de: centru, cartierul Zorilor, cartierul Mănăstur, cartierul 
Gherogheni, cartierul Grigorescu prin liniile 23, 26, 36, 48, 50, 102 și tot aici sunt prezente și liniile de 
tramvai 100 și 102.  

Identificăm ca generatori de trafic în zonă, vechea incintă CUG și clădirea Emerson.  
Accesibilitatea zonei din afara orașului 
Această arteră și accesbilitatea zonei, inclusiv pentru traficul greu, și dinafara orașului oferă un 

suport necesar dezvoltărilor industriale specifice zonei, datorită proximității centurii Apahida - Vâlcele. 
Dezvoltarea arterei B-dul Muncii 
Prin prezentul PUG s-a prevăzut o supralărgire a B-dului Muncii, profilul transversal propus fiind de 

35 m, compus din 4 benzi de circulație, 2 benzi se suprapun cu platforma tramvaiului, parcări longitudinale, 
piste de biciclete, trotuare și spații verzi prevăzute pe ambele sensuri de circulație. 

2.9.3 CARACTERISTICILE ȚESUTULUI URBAN 
Pe frontul nordic al B-dului Muncii, zona studiată prin prezentul PUZ, predomină funcțiunile de 

producție și depozitare. Țesutul urban este caracterizat prin  loturile cu caracter unitar, amplasate 
perpendicular pe B-dul Muncii, având suprafețe cuprinse între 2.500-10.000 mp, cu fronturi de aprox. 15-30 
m lățime. Adâncimea parcelelor este variabilă, fiind generată de forma dealului care delimitează limitele de 
proprietate posterioare.   

Suprafața de spațiu verde amplă, ce delimitează limitele posterioare ale parcelelor în studiu, este 
detaliată prin PUZ Dealul Clujenilor și va deveni o zona verde de agrement. 

Dezvoltarea altor conexiuni în zonă este imposibilă datorită reliefului care delimitează parcelele la 
nord, zona studiată prin PUZ Pădurea Clujenilor va avea acces doar prin partea de est și vest. 



  

 

 
CONCLUZII: 
Parcela în studiu, prin conformarea ei, se încadrează în țesutul urban al zonei. 
2.9.4 Conformare spațial - volumetrice 
Acest tip de țesut urban  generează conformări spațial- volumetice predominant din construcții cu 

fațade înguste și dezvoltate pe adâncimea parcelei. Arhitectura este una specifică funcțiunilor industriale, 
construcții monobloc cu structură metalică sau mixtă și  închideri din panouri sandvici. Aspectul clădirilor 
coincide cu caracterul funcțional al zonei.  

Concluzii: 
Din punct de vedere al conformării spațial- volumetrice clădirea propusă se încadrează în specificul zonei. 

 
3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 

3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Investiția propusă se încadrează în specificul industrial al zonei, specific preluat și prin regulamentul 
prezentului PUG.  

 - Regimul juridic 
 Teren situat în intravilanul municipiului Cluj Napoca.  
 - Regimul economic  
 Folosința actuală a terenurilor: curti, construcții și teren arabil. 

      Destinaţia zonei conform P.U.Z.:  
U.T.R. – UTR Emm1 – Zonă de activități economice dedicată întreprinderilor mici și mijlocii, 

Bulevardul Muncii, front nordic. 
și parțial în UTR=Vpr -zonă verde de protectie fata de infrasturctura majora, de protectie sanitara, 

plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica  
 3.2. Prevederi ale P.U.Z. 

Reglementări aferente  U.T.R. – UTR Emm1 – Zonă de activități economice dedicată 
întreprinderilor mici și mijlocii, Bulevardul Muncii, front nordic:  

Structură funcţională dedicată activităţilor economice - industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, 
servicii etc, desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii în clădiri de tip hală, birouri sau altele.  

1) producţie industrială / cvasiindustrială / manufacturieră şi activităţi complementare – 
administrative, de depozitare, de desfacere, de prezentare și comercializare, etc – direct legate de 
funcţiunea de bază; 

2) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, manufacturier, comercial; 
3) activităţi complementare / de susţinere a profilului funcţional al zonei – administrative, comerciale, 

sociale, de sănătate, de cazare, de expunere şi promovare. 
4) comerţ en-gros, comerţ cu materiale de construcţii, parc de activităţi; service auto, spălătorie auto, 

staţie de carburanţi şi servicii. 

Reglementări aferente  U.T.R. Vpr – zonă verde de protectie fata de infrasturctura majora, de 
protectie sanitara, plantatii cu rol de stabilizare a versantilor si de reconstructie ecologica , extras R.L.U. 
aferent P.U.G.: 
 In acest UTR este admis plantatii inalte medii si joase in conformitate cu cadrul normativ specific fiecarei 
categorii de utilizare in parte si admis cu contiditonari Spatii verzi cu acces public: 

(a) plantaţii înalte, medii şi joase, în conformitate cu cadrul normativ specific fiecărei categorii de 
utilizare în parte. 

3.3. Valorificarea cadrului natural 
 Amplasmentul se află pe un versant sudic dealul adiacent, având o orientare nordică, și o pantă 
aproximativ 8%. Terenul are deschiderea la drum pe latura de sud. Propunerea vizează extinderea Halei 
existente pe latura vestica.  Panta terenului se preia în prezenta propunere.  

  3.4. Modernizarea circulaţiei 



  

 

Regulamentul PUG prevede regularizarea bulevardului Muncii conform  Anexei 6 respectiv profil II.B 
latime 35 m, zona mixta/activitati – cu tramvai 

 
 

 
 

3.5. Zonificarea funcţională  
 

● Reglementări 
Prin prezentul PUZ se detaliază reglementările prezentului PUG, pentru UTR Uemm, conform 

regulament PUZ. 
 

● Bilanţ teritorial 
 

  
BILANȚ TERITORIAL - 
Subzone 

EXISTENT   PROPUS 

nr. crt. Subzone MP % MP % 

1 

UEmm - ZONA DE 
URBANIZARE- ZONA DE 
ACTIVITATI ECONOMICE 
DEDICATA INTREPRINDEROL 
MICI SI MIJLOCII 

40979.49 79.43% 0 0.00% 

2 

Emm1- Zonă de activități 
economice dedicată 
întreprinderilor mici și 
mijlocii, Bulevardul Muncii, 
front nordic. 

0.00 0.00% 40979.49 79.43% 

3 

VPR- ZONA VERDE DE 
PROTECTIE FATA DE 
INFRASTRUCTURA MAJORA, 
DE PROTECTIE SANITARA, 
PLANTATII CU ROL DE 
STABILIZARE A VERSANTILOR 
SI DE RECONSTRUCTIE 
ECOLOGICA 

10612.58 20.57% 10612.58 20.57% 



  

 

ZONA 
PUZ 

Total 51592.07 100.00% 51592.07 100.00% 

 
 
       

Gruparea pe unităţi şi subunităţi teritoriale este următoarea: 

● Indici urbanistici 

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) şi coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) vor respecta 
prevederile Regulamentului local de urbanism aferent  

P.U.Z. ” EXTINDERE HALA METALICA INDUSTRIALA, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, AMENAJARI 
VERTICALE, IMPREJMUIORE, RACORDURI SI BRANSAMENTE, OPERATIUNI NOTARIALE” 

 
 3.6. Dezvoltarea echipării  edilitare 
 

Alimentarea cu apă cladirea este racordata la reteaua de apa, In extinderea Halei sa va extinde si instalatia 
de apa.   
Evacuarea apelor menajere cladirea este racordata la reteaua de canalizare, In extinderea Halei sa va 
extinde si instalatia de canalizare.   
Alimentare cu energie electrică cladirea este racordata la reteaua de energie electrica, In extinderea Halei 
sa va extinde si instalatia de apa.   
Alimentarea cu gaze natural: cladirea este racordata la reteaua de gaze naturale, In extinderea Halei sa va 
extinde si instalatia de gaz.   
Gospodărirea comunală se va face pe parcelele în proprietate privată. Colectarea deșeurilor se va face în 
sistem selectiv în spații special amenajate, în tomberoane.  

 
3.7.Protecţia mediului 

Analiza situaţiei existente şi evaluarea impactului propunerii asupra mediului se pot rezuma astfel: 
aer: poate apărea în timpul șantierului o posibilă sursă de poluare a aerului, care este de izolată și de 

puțină intensitate. Pentru diminuarea impactului acestor factori se vor lua măsuri de prevenție în faza de 
proiectare prin organizarea de șantier. Posibile măsuri impotriva poluarii ar fi stropirea cu apă a drumurilor 
de acces din amplasament în perioadele fără precipitații, spălarea roților vehiculelor la ieșire din 
amplasament, utilizarea vehiculelor și de utilaje ale căror emisii sunt conforme reglementărilor în vigoare, 
oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care acestea nu sunt implicate în activitățile de construcție.   

apa: apele rezultate în urma realizării proiectului sunt de tip menajer. Apele pluviale vor fi colectate 
prin sisteme de jgheaburi, burlane și sifoane de pardoseală și evacuate gravitațional în rigola drumului 

sol: sursele de poluare posibile ale solului sunt doar ocazionale. Se vor prevedea prin proiect zone 
special amenajate pentru colectarea deșeurilor atât pe perioada șantierului prin proiectul de organizare de 
șantier cât și pe parcursul utilizării imobilelor. Pentru fiecare etapa a implementării proiectului se va 
prevedea un contract cu o firmă de salubritate.  

zgomot: Sursele de poluare fonica sunt reprezentate de: 
- autovehiculele și utilajele folosite pe perioada execuției; 
- autovehiculele proprii ale viitorilor locatari; 
- autovehiculele in tranzit. 
Aceste surse de zgomot vor fi izolate, iar opririle și pornirile repetate nu vor depăși nivelul de zgomot 

stradal.  

flora, fauna: sunt caracterizate prin specii comune, fără pretare la habitate protejate. Prin 
implementarea proiectului nu se vor modifica aceste aspecte.  



  

 

Prin proiect se vor lua în considerare caracteristicile planului cu privire la : 

a) gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce 
privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.  

Planul studiat se întinde pe o suprafață totală de 51509.44 mp, reglementarea se va face pentru 
parcela care a generat Planul in suprafata de 7312, ceea înseamnă că impactul asupra mediului va fi de mică 
amploare. Planul creează cadru doar pentru proiectele privind realizarea imobilelor propuse si pentru 
asigurarea utilității necesare acestor imobile. 

b) gradul în care planul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează 
sau care derivă din ele  

Planul propus se integrează în PUG Cluj Napoca atât în conformitate cu funcțiunile propuse cât și prin 
regimul de înălțime propus. Planul clarifică reglementările din PUG, prin detalierea regulamentului de 
urbanism al zonei și clarifică modul de construire prin indicii urbanistici propusi.  

Planul a fost corelat cu planurile vecine existente și aprobate sau în curs de realizare cum ar fi șantierul 
în lucru de pe latura de V, autorizat cu AC nr. 1699 din 8.12.2017, care a avut la bază un plan avizat cu HCL 
nr. 84 din 9.03.2015.  

c) relevanța planului în/pentru integritatea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva 
promovării dezvoltării durabile 

Planul nu este relevant din acest punct de vedere. Zona studiată are ca destinație prin PUG funcțiuni 
industriale. Parcela care a generat planul, prevede extinderea unei hale existente pentru care se vor 
prevedea prin proiect materiale moderne. Se vor folosi materiale de bună calitate pentru termoizolarea 
imobilelor astfel încât consumul de energie să fie cât mai redus. Se vor folosi sisteme de încălzire moderne 
cu surse alternative de consum. Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate selectiv în spații amenajate pe 
teritoriul parcelelor rezultate.  

d) problemele  de mediu relevante pentru plan 

În zona există toate rețelele de utilități ale orașului: apa, canalizare, curent, gaz, telecomunicații.  

Construcțiile existente în zona studiată sunt branșate la rețele de utilități.  

Pe parcela care a generat planul de urbanism, pentru extinderea halei existente se vor prevedea 
proiecte specializate pentru extinderea rețelor existente.  

Deșeurile rezultate în urma șantierului vor fi depozitate și ulterior transportate, conform prevederilor 
din autorizatia de construire, în locuri special amenajate, pentru acest tip de deșeuri. La recepția finală a 
imobilelor terenul va fi predat curat și fără probleme din punct de vedere al deșeurilor. Pentru aceasta se va 
încheia un contract cu o firmă specializată de salubritate.  

e) relevanța planului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu 

Lucrarea prezintă caracteristice comune de PUZ. PUG-ul localității Cluj-Napoca prevede în zonă 
funcțiunile prevăzute prin plan, astfel că planul nu este relevant din punct de vedere al implementării 
legislației naționale și comunitare de mediu.  

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire la : 

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor 

Efectele ireversibile sunt doar pe plan local, prin amplasarea construcțiilor și utilizarea terenului pentru 
acest lucru. Aceasta acțiune are loc o singură dată. 

b) Natura cumulativă a efectelor 

Având în vedere sistemele de gestionare a deșeurilor și modul în care se vor asigura utilitățile, planul 
are efecte cumulate ce dau un impact redus asupra mediului.  



  

 

c) natura transfrontieră a efectelor  

Nu este cazul de natură transfrontieră. 

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu  

În faza de proiect de autorizare se vor lua toate măsurile de protecție prevăzute prin legislație începând 
cu planurile de SSM, respectarea legislației caracteristice în vigoare funcțiunii propuse și organizarea de 
șantier.  

Prin implementarea PUZ nu se induc riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu. 

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate) 

Din punct de vedere al mediului suprafața posibil afectată este redusă, terenul studiat fiind de 
aproximativ 5,15 ha. Funcțiunea propusă nu generează un număr mare de populație, astfel că și impactul 
asupra populației afectate este redus.  

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de : 

i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural 

Din punctul de vedere al caracteristicilor naturale ale terenului acesta nu prezintă riscuri de 
alunecări de teren sau inundații, așa cum se poate vedea și din studiu geotehnic. Zona seismică nu pune 
probleme din acest punct de vedere pentru teren.  

Amplasamentul studiat nu se află într-o zonă de patrimoniul cultural.  

ii) depășirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului 

Planul propunere o zona industrială. Tehnologiile moderne folosite în funcțiunile industriale nu 
generează probleme de calitatea mediului.   

Parcela care a generat planul de urbanism, propune extiderea halei existente cu o suprafață ce 
va fii preponderent utilizata ca spațiu de depozitare.  In fiecare caz, se vor lua măsuri de protecție pentru a 
nu se depăși valorile admise de calitate a mediului și vor fi supuse acordului agenției de mediu.  

iii) folosirea terenului în mod intensiv 

Nu este cazul. Nu se propune cultivarea sau exploatarea în orice fel a terenului.  

 g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 
național, comunitar sau internațional  

Nu este cazul, amplasamentul nu este într-o zonă cu statul protejat recunoscut pe plan național, comunitar 
sau internațional.  

  
3.8. Obiective de utilitate publică 
Suprafața care se dezmembra în vederea modernizării bdului. Muncii conform PUG este de 244,49 
mp.  

 

 

Intocmit,    

arh. Daniela Pantea  
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UTR Emm1 – Zonă de activități economice dedicată întreprinderilor mici și mijlocii, Bulevardul Muncii, front 

nordic. 

 

SECȚIUNEA 1  

A. CARACTERUL ZONEI 

Spaţii destinate dezvoltării de structuri urbane specifice activităţilor economice de tip industrial, 

cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii (dezvoltări 

greenfield). Clădirile modulare de tip hală, grupate de regulă în ansambluri dedicate, coerente şi unitare, 

adăpostesc un număr variabil de unităţi economice şi includ spaţiile de producţie şi depozitare, 

administrative, de desfacere, prezentare etc. Zona este edificată în proporție de 50%, spațiile rămase libere 

suscitând un interes ridicat din partea operatorilor economici. 

B. SERVITUȚI 

Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte 

restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG – planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale 

de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 – Condiţii Generale Privitoare la 

Construcţii. 

Servituţi de utilitate publică: 

Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în PUG 

(a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”). 

Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică sau pentru lucrări ce 

țin de alimentarea sau transportul energiei, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este 

interzisă. 

Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi 

autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere 

curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afisaj, 

firme și reclame, lucrări de consolidare. 

În cazul terenurilor ocupate de imobile reprezentând elemente de infrastructură energetică (posturi de 

transformare, stații de reglare presiune gaz, stâlpi de înaltă și medie tensiune, etc), aflate în proprietatea 

furnizorilor sau transportatorilor de energie sau asupra cărora sunt instituite servituți conform Legii 123 / 

2012 și grevate de servituți de utilitate publicăconform HCL 493/2014, dezmembrarea se va face în baza 

unor studii de specialitate întocmite și avizate conform legii, fără ca acestă dezmembrare să condiționeze 

emiterea de autorizații de construire pentru parcela inițială. 

Cu excepția situației de la alinieatul precedent, suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică 

vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute 

de utilitate publică. 

 

SECȚIUNEA 2 – UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 

 

1.UTILIZĂRI ADMISE 

Structură funcţională dedicată activităţilor economice - industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii 

etc, desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii în clădiri de tip hală, birouri sau altele.  
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1) producţie industrială / cvasiindustrială / manufacturieră şi activităţi complementare – 
administrative, de depozitare, de desfacere, de prezentare și comercializare, etc – direct legate de 
funcţiunea de bază; 

2) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, manufacturier, comercial; 
3) activităţi complementare / de susţinere a profilului funcţional al zonei – administrative, comerciale, 

sociale, de sănătate, de cazare, de expunere şi promovare. 
4) comerţ en-gros, comerţ cu materiale de construcţii, parc de activităţi; service auto, spălătorie auto, 

staţie de carburanţi şi servicii. 

 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

Activităţi complementare / de susţinere a profilului funcţional al zonei - administrative, comerciale, sociale, 

de expunere şi promovare. 

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare.  

Parcaje și garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate și spații anexe acestora, cu condiţia ca 

accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu 

perturbe traficul. 

 

3. UTILIZĂRI INTERZISE  

Locuire de orice tip.  

Depozitare de deşeuri industriale, tehnologice etc, în afara spaţiilor special amenajate conform normelor de 

protecţia mediului în vigoare.  

Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.  

Garaje în clădiri provizorii.  

Constructii provizorii de orice natură.  

Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile 

publice sau de pe parcelele adiacente. 

 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  

  

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI. 

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

(a) vor avea front la stradă  

(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 30 m 

(c) adâncimea va fi mai mare sau egală cu frontul la stradă  

(d) suprafaţa va fi mai mare sau egală cu 3000 mp 

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 mobilare a parcelei. 
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5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  

Clădirile se vor retrage faţă de aliniament la minimum 10 m. Elementele de afișaj, firmele, panourile de 

orientare sau publicitare se pot amplasa cu o retragere de minim 3 metri față de aliniament.  

Construcțiile ce țin de infrastructură energetică se vor amplasa la limita de proprietate, conform legislației 

specifice.  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

Construcțiile se vor amplasa în regim izolat. 

Retragerea clădirilor faţă de cel puțin o limită laterală a parcelei va fi mai mare sau cel mult egală cu 

jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai 

puţin de 4,5 m. Se permite amplasarea clădirilor la o retragere de 2 metri față de o singură limtă laterală. 

 Retragerea clădirilor faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate 

din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 

6 m. 

 

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

In cazul amplasări pe aceeaşi parcelă a două sau mai multe corpuri de clădire, distanța dintre acestea se va 

stabilii în funcție de necesitățile tehnologice, acestea putându-se alipi. 

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi adecvate de acces la 

drumurile publice.  

Acesele carosabile vor avea lățimea de maxim 9 metri. 

În interiorul incintelor circulațiile se vor realiza conform necesităților tehnologice și cu respectarea 

prevederilor privind siguranța în exploatare și cu asigurarea acceselor pentru mijloacele de stingere a 

incendiilor, conform normelor legale în vigoare. 

Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 

învelitorilor permeabile.  

Se recomandă ca acesele pietonale în clădiri se vor face direct, fără trepte sau praguri, conform Art.26, 

alin.3 din HG 525/1996, în afara cazurilor în care necesitățile tenhnologice / constructive nu prevăd altfel. 

 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT INDIVIDUAL 

Pentru staţionarea autovehiculelor personalului / clienţilor (vizitatorilor) se vor organiza, de regulă, 

platforme de parcare la sol în cadrul incintei / parcelei. 

Parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje / parcaje multietajate) pentru mai multe 

incinte / ansambluri.  

Se interzice staționarea autovehiculelor pe domeniul public. 

Necesarul de parcaje se va stabili în conformitate cu Anexa 2 a regulamentului de urbanism aferent PUG. 
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Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele / imobil, necesarul de parcaje va fi 

determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. 

 

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

Pentru clădirile curente - hale modulare - înălţimea la cornişă nu va depăşi 15 m, respectiv un regim de 

înălţime de (S)+P+1.  

Pentru clădirile dedicate funcţiunilor complementare, înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 24 m, 

respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5. 

Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată. 

 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii 

acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban. 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).  

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului 

Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Regulamentul privind 

organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj Napoca.  

 

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ  

Toate construcţiile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare edificate, 

disponibile şi funcţionale. Este interzisă eliberarea de atestate ale edificării construcției pentru construcții 

care nu sunt branșate la toate utilitățile sau sunt branșate prin branșamente provizorii pentru organizarea 

de șantier. 

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.  

Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri / împrejmuiri.  

Fiecare incintă / parcelă va dispune de spaţii adecvate, destinate colectării deşeurilor menajere, ca şi a celor 

rezultate din activitatea specifică. 

 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  

Pe ansamblul unei parcele / incinte, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 10% 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.  

 

 

14. ÎMPREJMUIRI  
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Imprejmuirile 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. 

Imprejmuirile se vor armoniza stilistic cu arhitectura clădirilor. 

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public. 

 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  

 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

Se admite un POT maxim de 70%.  

 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

Se admite un CUT maxim de 1,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


