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MEMORIU DE PREZENTARE 

 

I. INTRODUCERE 

 

I.01. Date de recunoastere a documentatiei 

 

Denumirea obiectivului P.U.Z. DE URBANIZARE - STRADA 

REMENYIK SANDOR - LATURA ESTICA - 

pentru PARCELARE SI CONSTRUIRE 

ANSAMBLU DE LOCUINTE CU DOTARI 

PUBLICE 

 

Beneficiar  LOGEAN ADELA 

str. Gheorghe Sincai, nr.3,ap. 6,mun. Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 

POP REMUS VIOREL 

str. Baita, nr.2,ap. 31, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 

Amplasament str. Remenyik Sandor,nr. f.n. mun. Cluj-Napoca, 
jud Cluj 

 

Proiectant general   S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. 

     Cluj-Napoca, str. Călărașilor, nr. 1, Pavilion H 
     Tel: 0264 596 786   

Numar proiect 1165 / 2015 

Faza de proiectare     P.U.Z. 

 

I.02. Obiectul lucrarii 

Prezenta documentaţie a fost întocmită la cererea beneficiarilor Logean Adela 
Doina si Pop Remus Viorel pentru lucrarea „P.U.Z. DE URBANIZARE - STRADA 
REMENYIK SANDOR - LATURA ESTICA - pentru PARCELARE SI CONSTRUIRE 
ANSAMBLU DE LOCUINTE CU DOTARI PUBLICE in mun. Cluj-Napoca, str. Remenyik 
Sandor, nr. f.n.  

Obiectul lucrarii consta in aprofundarea din punct de vedere urbanistic, functional si 
estetic al parcelelor studiate, cu concluzia propunerii de modificare a parcelarului. 

Zona studiata are caracter rezidential cu locuinte unifamiliale si terenuri libere. 
La nivel de dezvoltare a localitatii conform UTR ULiu in care se inscrie zona studiata 

se doreste realizarea unei zone cu functiune rezidentiala de densitate mica cu structura 
urbana coerente prin proceduri de urbanizare.  
 

I.03. Surse de documentare 

Teren care a generat PUZ : 
Extrase CF: CF nr.307614, C.F. nr. 288439, C.F. nr. 319424, C.F. nr. 319425, C.F.    
nr. 308267; 

 Ridicarea topografica cu viza ANCPI; 
PUG al Municipiului Cluj-Napoca; 
C.U. nr. 2235/28.04.2016; 
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C.U. nr. 2947/20.06.2017; 
C.U. nr. 4240/01.09.2017; 
Aviz de oportunitate nr. 695 din 22 07 2016; 
Aviz de oportunitate nr. 574 din 30 06 2017; 

 

I. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 

II. 01. Evolutia zonei 

 Terenul studiat se afla intr-o zona de dezvoltare a mun. Cluj-Napoca, in zona 
Borhanci. Caracterizat la inceput printr-o expansiune haotica, ulterior au inceput sa apara 
studii de fundamentare si studii de urbanism ce au avut ca prim scop imbunatatirea situatiei 
urbane. 
 Raportat la evolutia localitatii, zona studiata cu caracter rezidetial este partial 
constituita cu parcele construite.  
 Exista potential de dezvoltare prin aplicarea de proceduri de urbanizare care sa 
reglementeze terenurile ramase libere. Se impune remodelarea parcelarului si constituirea 
obiectivelor de utilitate publica aferente tramei stradale si infrastructurii edilitare de interes 
local, trama stradală majoră, învăţământ, sănătate, locuinţe sociale, spaţii verzi ce vor 
include terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii. 
 

II. 02. Incadrare in localitate 

            Amplasamentul studiat se situeaza in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in afara 
perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice. 
 Zona studita se afla in partea de sud-est a orasului si se acceseaza prin intermediul 
strazii Borhanci.  

Terenul studiat se gaseste pe latura estica a strazii Remenyik Sandor care are un 
profil variabil de aproximativ 4 m si este pietruit. 

Zona nu dispune de institutii de interes general. 
 

II. 03. Elemente ale cadrului natural 

 Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul apartine unitatii structurale 
Depresiunea Transilvaniei, mai exact zonei sudice a Podisului Somesan. Relieful are un 
caracter deluros, cu aspect de podis . Au fost identificate argile si argile prafoase. 
 Din punct de vedere al climei, mun. Cluj-Napoca se incadreaza in clima de tip 
continental moderat, specifica regiunilor de deal. Adancimea de inghet este de 0.80-0.90m, 
conform STAS 6054/77. 
 In partea de nord a zonei reglementate, terenul prezinta o declivitate pe directia nord-
sud de aproximativ 17 % iar in partea de sud declivitatea este de 13 %. 
 Terenurile s-au incadrat in categoria  terenurilor dificile datorita prezentei argilelor 
care prezinta umflarea libera caracteristice pamanturilor active, pamanturi cu umflari si 
contractii mari si datorita pantelor cu valori ridicate de pana la 18 %. 

 

II. 04. Circulatia 

Strada Borhanci este modernizata si are cate o banda pe fiecare sens de mers. 
Strada Remenyik Sandor care se leaga cu  strada Borhanci are o latime variabila de 

aproximativ 4 m si este pietruita. Conform PUG in vigoare zona studiata este strabatura de o 
utilitate de servitute publica care consta in realizarea strazii Remenyik Sandor conform Profil 
TIP IIIF din Anexa NR. 2 la PUG pana la intersectia cu strada Romul Ladea. 

Drumul existent in partea de nord-est a amplasamentului studiat se afla in 
proprietatea beneficiarilor actualei documentatii: Pop Remus Viorel si Logean Adela; conf. 
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C.F. nr. 295124. Drumul are profil de aproximativ 5.15 m si se poate latii spre nord-est 
intrucat in aceasta zona exista o fasie de teren dezmembrata cu destinatia de drum. 

Zona este deservita de mijloc de trasport in comun la interval de aproximativ 1 h , 
prin Linia 20 si Linia 13. Traseele trasportului in comun pornesc din P-ta Stefan cel Mare si 
ajung la Biserica Borhanci Est pe strada Borhanciului respectiv pana in Localitatea 
Gheorgheni. 
 

II. 05. Ocuparea terenurilor 

Regimul tehnic, juridic si economic al proprietatilor studiate 

Regim juridic 
            Teritoriul studiat prin PUZ, in suprafata de 60 161.00 mp este situat in zona Borhanci 
pe latura estica a strazii Remenyik Sandor fiind delimitat la nord de UTR Liu si strada 
Borhanciului, la est de UTR Liu si prelungirea strazii Mihail Sebastian si la sud de limitele 
cadastrale. 
            Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat, respectiv terenul beneficiarilor 
(Suprafata teren care a generat PUZ : Zona reglementata = 22 896.00 mp) si zona de 
influenta a aacesteia. 

Suprafata de teren care a generat PUZ : Zona reglementata = 22 896.00 mp, situata 
in afara zonei de protectie, este alcatuit din 5 terenuri, identificate prin urmatoarele C.F.-uri:  

 
Lot 1: 2 937 mp C.F. nr. 307614, nr. Cad. 307614 

    Proprietar: Pop Remus Viorel 
 
Lot 2: 4 700 mp C.F. nr. 288439, nr. Cad. 288439 

    Proprietar: Logean Adela Doina 
 
Lot 3: 4 308 mp C.F. nr. 319424, nr. cad. 319424 

    Proprietar: Pop Remus Viorel 
 
 
Lot 4: 10 619 mp C.F. nr. 319425, nr. cad. 319425 

    Proprietar: Pop Remus Viorel 
 

Lot 5:      332mp C.F. nr. 308267, nr. cad 308267 
    Proprietar : Pop Remus Viorel 
 
Suprafata totala a terenului studiat prin PUZ este de 60 161.00 mp 
Suprafata totala a terenului care a generat PUZ: ZONA REGLEMENTATA = 22 896.00 mp. 
 
Regim economic    
 Terenurile care au generat PUZ intra in categoria faneata, conform CF-urilor si 
sunt libere de constructii. 
 
Regimul tehnic 
 Nu exista inscrieri privitoare la sarcini pe nici unul din CF-uri. 

Zona studiata este delimitata la vest de strada Remenyik Sandor, la nord de UTR Liu 
si strada Borhanciului, la est de UTR Liu si prelungirea strazii Mihail Sebastian si la sud de 
limitele cadastrale. 

In zona se gases terenuri libere de constructii. Cele mai apropiate constructii 
amplasate spre nord-est sunt niste imobile de locuinte individuale. 

Functiunea ce ocupa zona studiata este cea de locuire. Zona nu este deservita de 
functiuni de srvicii. 
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O parte din zona studiata este deja constituita cu parcele construite si parcele pentru 
care s-au obtinut Autorizatii de construire. Fondul construit este relativ nou. Regimul de 
construire este izolat cu cladiri de locuit retrase din aliniament, caracterul fiind marcat de 
prezenta arhitecturii national romantice si a stilului international. 
 Nu sunt asigurate spatii verzi publice. 
 Conform Plansei 3.2.Reglementari_UTR aferenta PUG,  zona studiata prezinta risc 
mediu-mare de alunecari de teren. 
 Se impune reglementarea zonei, modernizarea circulatiilor existente si crearea de 
strazi noi pentru parcelarul propus si realizarea unei zone verzi publice. 
 
Vecinatati zona reglementata: 
 
 Nord-est:  
  - proprietate privata : nr. cad. 302019; 
  - proprietate privata : C.F.nr. 295124, nr. top. 13509/2/5/1/2/2, 

13510/2/5/1/2/2, 13510/3/2/5/1/2/2; (POP REMUS VIOREL si 
LOGEAN ADELA DOINA); 

  - proprietate privata : nr. cad. 302020; 
  - proprietate privata : Nr. Cad. 308266 (VAMOS CORNEL Cluj-Napoca, str. 
Horea, nr.57, Ap.16A SZANTO CLAUDIA Tg Mures, str. Libertatii, nr.109, Ap.67); 
  - proprietate privata : Nr. Cad. 270754 (BARABULA CONSTANTIN FLORIN 

SI VERONICA, Cluj-Napoca, str.Buna-ziua, nr.34 -36, bl. A2, ap. 8); 
- proprietate privata : Nr. Cad. 253621 (TIBREA SIMONA SI PAUL MIREL str. 

Primaverii, nr. 2, bl. S4, sc. 10, ap. 422); 
- proprietate privata : Nr. Cad. 263937 (PYFFEROEN AURORA GABRIELA 

str. Muresului, nr. 46, ap. 7); 
- proprietate privata : Nr. Cad. 306758 ( ZIMAN IOSIF SI MARIA, str. Snagov, 

nr. 1, ap. 7); 
- proprietate privata : Nr. Cad. 306747 ( ZIMAN IOSIF SI MARIA, str. Snagov, 

nr. 1, ap. 7); 

 
 Sud- est: 
  - proprietate privata : Nr.Cad. 297844 (BARBU RADU FLAVIU SI ANCA, 
str.Arges, nr. 20, ap. 16); 
  - proprietate privata : Nr. Cad 297845 (CSERMEINSKI DAN SI MARIA, str. 
Muncitorilor, nr. 24,bl. M10, ap.5); 
  - proprietate privata : Nr. Cad. 265619 (CSERMEINSKI DAN SI MARIA, str. 
Muncitorilor, nr. 24, bl. M10, ap.5); 
  - proprietate privata : Nr. Cad. 272320 (DEJEU SERGIU SI CECILIA 
MARIANA, str. Aleea Baita,nr. 2, ap. 54); 
  - proprietate privata : Nr. Cad. 294214 (MURESAN CRISTIAN RADUT SI 
ADELA DANA, str. Nasaud, nr. 22, ap. 132); 
  - proprietate privata : Nr. Cad. 298926 (CATINAS VALER, str. Venus, nr. 4 
CATINAS AUREL, str. Giurgiu, nr. 2, bl. o1, ap. 16); 
 
 Sud-vest: 
  - proprietate privata C.F. Nr. 262560, Nr. Cad. 262560 (CIURCHEA  
IOAN,CIURCHEA DOINA MARIA str. Turnu Rosu, nr. 51A; COLCER FLOAREA str. Petru 
Cretia, nr. 12); 
  - proprietate privata: Nr. Cad. 281603 (POP REMUS VIOREL, str. Aleea 
Baita, nr. 2, ap. 31); 
 Nord-vest:  - str. Remenyik Sandor ; 
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Parcele incluse in zona studiata : 
 Teritorul studiat este delimitat la vest de strada Remenyik Sandor, la nor de UTR Liu 
si strada Borhanciului, la este de UTR Liu si prelungirea strazii Mihail Sebastian, la sud de 
limite cadastrale. Teritoriul studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarilor) si 
zona de influenta a acesteia, dupa cum urmeaza : 
 

NR.  C.F. nr. 
Nr. 

CAD/TOP 
SUPRAFATA 

(mp) 
PROPRIETAR SARCINI 

1 297404 297404 81 PARVU LUCIAN IONUT Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare 294000 
ron asupra cotei de 1/81, in 
favoarea STATUL ROMAN 
REPREZENTAT DE 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE, pentru 50% din 
finantarea garantata si 
BRD-Groupe Societete 
Generale S.A., CIF:361579, 
pentru 50% din finantarea 
garantata 

2 308267 308267 332 POP REMUS VIOREL nu sunt 

3 306758 306758 473 ZIMAN IOSIF   

        ZIMAN MARIA - MIHAELA nu sunt 

4 321331 321331 52 SC SNAP CONSTRUCT SRL nu sunt 

5 321312 321312 466 SC SNAP CONSTRUCT SRL nu sunt 

6 321432 321432 143 HUJAIJ YAZAN nu sunt 

7 321248 321248 515 HUJAIJ YAZAN nu sunt 

8 321247 321247 84 HUJAIJ YAZAN nu sunt 

9 321433 321433 368 HUJAIJ YAZAN nu sunt 

10 317346 317346 79 IEDERAN CRISTIAN IOAN   

        IEDERAN CRISTINA 
TEODORA 

nu sunt 

11 308266 308266 495 VAMOS CORNEL - TRAIAN   

        SZANTO CLAUDIA nu sunt 

12 302923 302923 217 PARVU LUCIAN IONUT Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare 294000 
ron asupra cotei de 1/81, in 
favoarea STATUL ROMAN 
REPREZENTAT DE 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE, pentru 50% din 
finantarea garantata si 
BRD-Groupe Societete 
Generale S.A., CIF:361579, 
pentru 50% din finantarea 
garantata 

13 320896 320896 487 MOLDOVAN SILVIU - 
MARIUS 

nu sunt 
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14 317345 317345 459 IEDERAN CRISTIAN IOAN   

        IEDERAN CRISTINA 
TEODORA 

nu sunt 

15 272320 272320 670 DEJEU SERGIU   

        DEJEU CECILIA - MARIANA nu sunt 

16 320895 320895 89 MOLDOVAN SILVIU - 
MARIUS 

nu sunt 

17 302922 302922 207 FRUNZA VICTOR nu sunt 

18 302180 302180 91 FRUNZA VICTOR(8/13)   

        PARVU LUCIAN 
IONUT(5/13) 

Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare 294000 
ron, pentru cota 35/91 
parte teren aferent ap. 2, in 
favoarea STATUL ROMAN 
REPREZENTAT DE 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE, pentru 50% din 
finantarea garantata si 
BRD-Groupe Societete 
Generale S.A., CIF:361579, 
pentru 50% din finantarea 
garantata 

19 265034 265034 din acte:    
1115  

NICULA-ANDREICA 
EMANUEL 

  

      masurata: 1052 NICULA-ANDREICA 
MAXIMILIAN 

nu sunt 

20 311611 311611 699 PRODAN VIOREL CRISTIAN nu sunt 

21 310827 310827 987 GATEA LIVIU (1/2)   

        BUNEA ADELA-
MARIA(1/2) 
 

Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare: 289366 
ron si asupra constructiilor 
viitoare si celelalte obligatii 
de plata aferente 
creditului, in favoarea 
BANCA TRANSILVANIA SA, 
CIF 19062004 

        BUNEA OVIDIU-FLORIN  INTABULARE, DREPT DE 
IPOTECA, VALOARE 287159 
RON si asupra 
constructiilor viitoare si 
celelalte obligatii de plata 
aferente creditului, BANCA 
TRANSILVANIA SA, CIF 
19062004 

22 301009 301009 374 POMIAN DANIEL-STEFAN   
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        POMIAN DORIANA Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare 394400 
ron si celelalte obligatii de 
plata aferente creditului, in 
favoarea UNICREDIT TIRIAC 
BANK SA - SUCURSALA 
MATEI CORVIN, CIF 
14806723 

23 317877 317877 1101 SC ELIPSA COMERT SRL nu sunt 

24 311487 311487 664 GACEANU MIRCEA 
ANDREI 

nu sunt 

25 294215 294215 din acte:     124  MURESAN CRISTIAN-
RADUT 

  

      masurata:  122 MURESAN ADELA-DANA Intabulare, drept de 
servitute de trecere 
pietonala, auto si pentru 
retelele utilitare cu titlu 
oneros, pe o perioada 
nedeterminata asupra unei 
parti in suprafata de 19,55 
mp, in favoarea imobilului 
CF 253621 Cluj-Napoca 

26 301010 301010 373 CORNIS DOINITA CARMEN nu sunt 

27 311612 311612 3 PRODAN VIOREL CRISTIAN nu sunt 

28 319425 319425 10 619 POP REMUS VIOREL nu sunt 

29 316011 316011 715 CODREA CORNELIU 
GEORGE 

  

        SANDRU RALUCA 
GABRIELA 

nu sunt 

30 298633 298633 1000 BADEA CRISTIAN-SORIN   

        BADEA CORNELIA 
CRISTINA 

nu sunt 

31 321502 321502 1514 DINEA GHEORGHE   

        DINEA CORINA nu sunt 

32 318944 318944 750 ONIGA VICTOR   

        ONIGA ANDREEA-DAIANA nu sunt 

33 263937 263937 470 PYFFEROEN AURORA 
GABRIELA 

Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare: 543900 
ron si celelalte obligatii de 
plata aferente creditului, in 
favoarea BANCA 
TRANSILVANIA SA, CIF 
11324720 

34 311467 311467 665 FARCAS ROBERT-IOAN nu sunt 

35 288439 288439 4700 LOGEAN ADELA DOINA nu sunt 

36 318985 318985 754 SCHIOPU LUCIA EUGENIA 
(4/8) 

  

        SUCIU DUMITRU (1/8)   
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        SUCIU ADRIAN-DUMITRU 
(3/8) 

nu sunt 

37 320992 320992 1000 ZAHARIE FILIP CLAUDIU 
VICTOR 

  

        ZAHARIE FILIP SONIA 
SIMONA 

nu sunt 

38 300267 300267 635 KIS MIHAI   

        KIS ADRIANA ANDA nu sunt 

39 317878 317878 62 SC ELIPSA COMERT SRL nu sunt 

40 308745 308745 860 POP IULIAN (1/2)   

        MURESAN LAURA-ELENA 
(1/2) 

nu sunt 

41 302019 302019 3799 VIEILLY VALENTINE JOY 
BLANDINE 

nu sunt 

42 319424 319424 4308 POP REMUS-VIOREL nu sunt 

43 316386 316386 44 MUNINCIPIUL CLUJ-
NAPOCA 

nu sunt 

44 321503 321503 246 DINEA GHEORGHE   

        FINEA CORINA nu sunt 

45 294214 294214 din acte:     618  MURESAN CRISTIAN-
RADUT 

  

      masurata:  606 MURESAN ADELA-DANA nu sunt 

46 253621 253621 355 TIBLEA SIMONA-NICOLETA   

        TIBLEA PAUL - MIREL nu sunt 

47 311488 311488 108 GACEANU MIRCEA 
ANDREI 

nu sunt 

48 316012 316012 715 SOIT MIRCEA-IOAN nu sunt 

49 307610 307610 1000 BADEA CRISTIAN SORIN   

        BADEA CORNELIA 
CRISTINA 

nu sunt 

50 311468 311468 74 FARCAS ROBERT-IOAN nu sunt 

51 318986 318986 740 SCHIOPU LUCIA EUGENIA 
(4/8) 

  

        SUCIU DUMITRU (1/8)   

        SUCIU ADRIAN-DUMITRU 
(3/8) 

nu sunt 

52 302020 302020 201 VIEILLY VALENTINE JOY 
BLANDINE 

nu sunt 

53 316290 316290 745 SCHIOPU LUCIA EUGENIA 
(4/8) 

  

        SUCIU DUMITRU (1/8)   

        SUCIU ADRIAN-DUMITRU 
(3/8) 

nu sunt 

54 310826 310826 13 GATEA LIVIU (1/2) Intabulare, drept de 
ipoteca, valoare: 289366 
ron si asupra constructiilor 
viitoare si celelalte obligatii 
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de plata aferente 
creditului, in favoarea 
BANCA TRANSILVANIA SA, 
CIF 19062004 

        BUNEA ADELA-MARIA 
(1/2) 

  

        BUNEA OVIDIU-FLORIN  INTABULARE, DREPT DE 
IPOTECA, VALOARE 287159 
RON si asupra 
constructiilor viitoare si 
celelalte obligatii de plata 
aferente creditului, BANCA 
TRANSILVANIA SA, CIF 
19062004 

55 313862 313862 639 ILEA MARIUS MIRCEA   

        ILEA VIORICA nu sunt 

56 307614 307614 2937 POP REMUS VIOREL nu sunt 

57 314800 8063/2 1000 COROIAN ANDREI    

        COROIAN LIVIA nu sunt 

58 265619 23643 536 CSERMINSKI DAN   

        CSERMINSKI MARIA nu sunt 

59 306747 8010/5 558 ZIMAN IOSIF   

        ZIMAN MARIA - MIHAELA nu sunt 

60 265568 23644 147 CSERMINSKI DAN   

        CSERMINSKI MARIA nu sunt 

61 325910 13509/2/2/
2 

832 NISTOR STELIAN MIHAI   

        NISTOR GABRIELA 
CRISTINA 

nu sunt 

62 298663 13509/3/4 592 SERDEAN VERDE LUCIAN INTABULARE, DREPT DE 
IPOTECA, VALOARE 35500 
EUR+dob. de 6% in primul 
an si euribor la 3 luni 
+2,25pp incepand cu anul 
al 2'lea. 

        SERDEAN VERDE CAMELIA 
A. 

        BRD-GSG-SA 

63     CF 295619 – nr. top. 13509/2/5/1/1; 13510/2/5/1/1; 13510/3/2/5/1/1 – 746m2 

64     CF 267428 – CAD 24745 – drum – 631.2 m2 
65     CF 275122 – CAD 21481 – teren cedat pentru drum – 78.21m2 
66     CF 267430 – CAD 24747 – drum – 369m2 

67   CF 295124 – nr. top 13509/2/5/1/2/2, 13510/2/5/1/2/2, 13510/3/2/5/1/2/2 – 950 m2 - 
POP REMUS VIOREL LOGEAN ADELA DOINA; Sarcini:Drept de servitute de trecere 
pietonala si auto aupra unei portiuni de lungimea de 90 m si latimea de 4 m, pct ABCD- din 
imobilul cu nr. top. 13509/2/5/1/1, 13510/2/5/1/1, 13510/3/2/5/1/1 din cf 123122, in favoarea 
imobilului de sub A1. 
 
 In teritoriul studiat se cuprinde si un plus de suprafata, neidentificata prin CF si 
nr.CAD cu un total de 1316.25m2. 
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II. 06. Echipare edilitare 

Zona este echipata cu retele tehnico-edilitare: alimentare cu apa, energie electrica si 
telefonie la nivelul strazii Remenyik Sandor. Conducta de gaz cea mai apropiata si cea de 
canalizare menajera se afla pe strada Borhanciului; Pentru stabilirea exacta a capacitatii 
retelelor existente si pentru determinarea necesitatilor cladirii propuse vor fi efectuate studii 
ulterioare. In cazul in care va rezulta necesitatea suplimentarii sau redimensionarii retelelor, 
se vor intocmi proiectele de specialitate necesare efectuarii respectivelor lucrari.  
 

II. 07. Probleme de mediu 

 Constructiile propuse se vor integra cat mai armonios in cadrul natural. Tema de 
proiect  nu pune probleme speciale ca impact asupra mediului, functiunea propusa fiind de 
locuire. Nu se vor desfasura activitati productive sau poluante care sa afecteze mediul 
inconjurator sau ecosistemul. 
 Materialele utilizate pentru executarea lucrarilor vor fi ecologice si nu vor polua 
terenul.  
 Se va gandi o amenajare peisagera si functionala a ansamblului, fara impact major 
asupra fondului verde existent si cu atentie deosebita pentru utilizarea zonelor neconstruite 
ca  zone verzi, plantate si intretinute. 
 In zona nu exista valori de patrimoniu care sa solicite protectie, functiunea propusa 
nesolicitand la randul ei o zona de protectie. 
 Se vor lua masurile necesare pentru preluarea si scurgerea apelor pluviale, precum 
si pentru gospodarirea deseurilor menajere rezultate prin depozitarea lor in locul special 
amenajat, urmand ca periodic sa fie preluate de firme atestate, conform unui orar prestabilit 
printr-un constract de prestari servicii. 

 

II. 08. Optiuni ale populatiei 

 Avand in vedere tendintele de dezvoltare ale zonei, in scopul imbunatatirii acestora 
este necesara planificarea zonei studiate astfel incat functiunea propusa sa aduca valoare si 
calitate suplimentara contextului viitor. 
 

II. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ARHITECTURAL-URBANISTICA 

 

III. 01. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Conform PUG aprobat cu HCL NR. 493/2014, amplasamentul face parte din UTR 
ULiu – zona de urbanizare; locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip 
urban.  

 Respectand Avizului de Oportunitate nr. 574 din 30 06 2017 se propune o 
zona rezidentiala de densitate mica  cu o structura coerenta rezultat al aplicarii procedurii de 
urbanizare, in conformitate cu Conditionarile primare din R.L.U. aferent ULiu. (locuinţe 
individuale de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor; locuinţe semicolective cu maximum două 
unităţi locative dispuse cate o unitate pe nivel sau in regim cuplat; pe terenurile în pantă se 
pot amplasa locuinţe semicolective în cascadă având o unitate locativă pe nivel şi un număr 
de maximum patru niveluri). 
 Conform conditiilor din Aviz de oportunitate nr. 574 din 30 06 2017 se introduc 
subzonele S_UIs pentru institutii si servicii publice si S_UVa pentru spatii verzi. 

Pentru reglementarea urbanistica se propune U.T.R. ULiu cu subzonele S_UVa 
si S_UIs care se conformeaza R.L.U. U.T.R. ULiu, R.L.U. U.T.R. UVa si R.L.U. U.T.R. 
UIs_A cu derogarile impuse de caracteristicile specifice ale teritoriului reglementat. 
 

Prin tema de proiect se propune parcelarea terenului (Suprafata de teren care a 
generat PUZ : Zona reglementata = 22 896.00 mp) pentru realizarea unui ansamblu de 
locuinte individuale si semicolective cu dotari publice. 
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In P.U.Z. este propusa realizarea de strazi noi si modernizarea strazii Remenyik 
Sandor. 

 
Se aloca suprafetele necesare pentru :  
- regularizare strada Remenyik Sandor conf. PUG 
- realizare strazi noi propuse (strazile A,B si C) 
- spatiu verde cu acces public (1 parcela) 
- institutii si servicii publice si de interes public (1 parcela) 
- locuire individula si semicolectiva (22 parcele) 

 
Parcelele destinate locuirii  au suprafete cuprinse intre 645.43 mp – 999.38 mp.  
Locuintele vor avea regim de inaltime de (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M sau 

D+P+R. Regimul de inaltime maxim admis pe parcela destinata dotarilor publice va fi de 
(1+3S)+P+5+1R. 

Suma suprafetelor alocate pentru regularizarea strazii Remenyik Sandor, dotari 
publice pentru institutii si servicii publice si de interes public si spatiu verde reprezinta 10 % 
din suprafata de teren care a generat PUZ. 

Incintele vor fi amenajate cu platforme dalate destinate circulatiilor, iar zonele ramase 
neutilizare prin pozitionarea acestora se vor pastra ca spatii verzi amenajate ambiental. 
 Amplasamentul este valorficat prin faptul ca se afla intr-o zona linistita, proponderent 
de locuire, potrivit acestei functiuni.   
 Investitia propusa se va integra in peisaj atat prin amenajarile  pe care le presupune, 
cat si prin materialele pe care le va folosi. Se va incerca pastrarea unor suprafete  cat mai 
mari de spatiu verde, pentru a nu afecta  major caracteristicile zonei.  

Functiunile dorite – locuire, dotari publice si spatii verzi – nu vor avea un impact 
negativ asupra calitatii si caracteristicilor zonei, dimpotriva, prin faptul ca se doreste 
realizarea unui ansamblu ridicat din punct de vedere calitativ se va ridica valoarea zonei. 
 

III. 02. Prevederi urbanistice 

Se vor prevedea suprafete de teren pentru obiective de utilitate publică. In cadrul 
suprafeţelor destinate obiectivelor de utilitate publică se vor identifica două categorii de 
terenuri – cele aferente tramei stradale şi infrastructurii edilitare de interes local (in cazul de 
fata: strazile nou propuse: A, B, C) şi cele aferente celorlalte categorii de obiective de interes 
public (in cazul de fata : trama stradală majoră – str. Remenyil Sandor, spaţii verzi si dotari 
publice în cotă fixă de 10% din suprafaţa totală. 
 

Prevederi RLU UTR ULiu: 
  P.O.T.max =  35% (pentru locuintele covor POTmax = 60%) 
  C.U.T.max = 0.9 
  Regim de inaltime: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R 

Retragerea nivelului retras se va realiza fata de planul fatadei spre strada. 

In plus la regimul de inaltime reglementat se poate adauga un acces pe terasa 
circulabila peste ultimul nivel. Aceste accese nu vor fi luate in calculul inaltimii maxime. 
 
 Subzona S_UVa: 

Prevederi RLU UVa: 
  P.O.T.max =  5% 
  C.U.T.max = 0.1 
  Regim de inaltime: D+P+1 
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 Subzona S_UIs: 
Prevederi RLU UIs_A 

  P.O.T.max =  60% 
  C.U.T.max = 2.2 
  Regim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R (pentru cladiri de colt) 
 

III. 03. Valorificarea cadrului natural 

Amplasamentul care a generat PUZ are o forma poligonala –neregulata, cu un front 
total la str. Remenyik Sandor de cca. 203.54 m, limita  laterala nordica de 83.74 m, limita  
laterala sudica de 153.58 m si limita posterioara de 231.71 m. 

Terenul prezinta  o declivitate de aproximativ 14 – 16 m pe directia est-vest fapt ce 
permite realizarea demisolurilor. Terenul nu prezinta spatii plantate cu arbori. 
 

III. 04. Modernizarea circulatiei 

Pe o parcela se pot prevedea doua accese pietonale si doua accese auto. 
 Accesele se pot realiza din orice strada care bordeaza parcela. 

In contextul declivitatii mari a terenului, in cazul locuintelor semicolective va fi 
necesara prevederea a doua accese auto si doua accese pietonale, pentru o circulatie facila 
si pentru asezarea optima pe teren a constructiilor. 

Declivitatea mare a terenului a impus pozitionarea strazii B astfel incat parcelee 1-8 
au front atat la strada Remenyik Sandor cat si la strada B nou creata. Pentru parcele nr. 1-8, 
se pot dispune cate un acces auto si cate un acces pietonal atat din strada Remenyik 
Sandor cat si din strada B nou creata; accesele la parcelele nr. 15-22 se vor realiza din 
strada B, iar la parcelele nr. 9-15 se ajunge prin intermediul strazii C; 

Accesul la spatiul verde cu utilizare publica (parcela nr. 23) se face de pe strada C; 
Parcela aferenta dotarilor publice (parcela nr. 24)  va beneficia in functie de 

necesitati de acces atat de pe strada Remenyik Sandor cat si de pe strada “C” propusa. 
 
In P.U.G. strada Remenyik Sandor este marcata ca servitute de utilitate publica. 

 Conform profilului transversal IIIF din P.U.G., prin modernizare, strada Remenyik 
Sandor va avea o ampriza de 15 m avand 2 benzi de circulatie de cate 3.5 m fiecare,fasie 
plantata/parcari de 2.5 m si trotuare de 1.5 m pe ambele parti ale strazii. 

Se propune largirea drumului existent aflat la nordul amplasamentului (strada A) 
astfel incat sa respecte profilul tip III.H (conf. PUG) cu latimea 12 m. 

Strazile “A” “B” si “C” se vor realiza conform profilului III.H si vor avea circulatie in 
dublu sens de 5.5 m latime, fasie de parcari de 2 m pe o parte si trotuare de 2.25 pe ambele 
parti (cu fasii verzi incluse in latimea trotuarelor). 

Strada existenta “A” are o declivitate de 17.40 %. Strada propusa “C” va avea o 
declivitate de 8% (declivitate longitudinala maxima admisa pentru strazi – clasa tehnica II-V 
la o viteza de proiectare de 25km/h) iar strada “B” o panta de 2.65%. 

In capatul strazii C se propun o intoarcere realizata conform profilului IV.2 din anexa 
nr. 6 aferenta PUG. Panta mare a terenului nu permite conectarea strazii C cu o posibila 
continuare a strazii existente Mihail Sebastian. 

Conform avizului de oportunitate 574 din 30 06 2017 circulatiile noi propuse prin PUZ 
vor fi realizate de catre investitor la strat de piatra cilindrica inainte de autorizarea investitiilor 
propuse, iar pana la receptie vor fi la strat de uzura. 

Conform avizului siguranta circulatiei nr. 454542/446 din 04 02 2019 investitorul va 
asfalta strazile interioare propuse iar pentru strada Remenyik Sandor va asigura profilul de 
12 m, iar pe durata constructiilor se va intretine strada intre terenul pe care se face investitia 
si str. Borhanci.  
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Parcari: 
Locuintele individuale vor beneficia fiecare de min. 1 loc de parcare, in garaje sau in 

incinta pentru cladiri cu aria utila mai mica de 100 mp si min.  2 locuri de parcare pentru 
cladiri cu aria utila mai mare de 100 mp. 

Pentru locuintele semicolective se va asigura cate un loc de parcare pentru fiecare 
unitate locativa. 

Pentru dotarile publice necesarul de parcaje se va asigura conform Anexei 2 la PUG 
in interiorul parcelei la sol si in garaje. 

Pentru zona de spatiu verde parcarile se vor organiza inafara parcelei ca parte a 
sistemului de parcaje publice in lungul strazilor noi propuse. 
 Se vor amenaja trotuare de garda acolo unde este cazul, sub forma de dale. 
 Platformele amenajate pentru accesele auto si pietonale vor fi realizate din materiale 
de buna calitate. 
 Spatiile neutilizate pentru constructie, terase, circulatii, punct gospodaresc sau 
parcaje, vor fi intretinute ca spatii verzi plantate cu vegetatie de inaltime mica si mijlocie, 
pentru un ambient placut si in intentia de a pastra calitatile mediului. 

 

III. 05. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici 

urbanistici 

Se propune reparcelarea teritoriului reglementat  pentru construirea unui ansamblu 
de locuinte unifamiliale si semicolective cu institutii si servicii publice si de interes public si 
spatiu verde. 
 
U.T.R. ULiu - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban: 

Prevederi UTR ULiu: 
Regimul maxim de inaltime propus va respecta urmatoarele configuratii: (S)+P+1+M, 

(S)+P+1+R, D+P+M sau D+P+R. 
Retragerea nivelului retras se va realiza fata de planul fatadei spre strada. 
In plus la regimul de inaltime reglementat se poate adauga un acces pe terasa 

circulabila peste ultimul nivel. Aceste accese nu vor fi luate in calculul inaltimii maxime. 
 
Constructiile propuse vor fi retrase fata de limitele de proprietate, astfel: 
- retragere de la aliniament : 3 - 5 m; 
- retragere fata de limitele laterale min. 3 m; (pentru locuinte in cascada: min. 4.5 

m); 
- retragere posterioara cel putin egala cu inaltimea cladirii dar nu mai putin decat 6 

m (locuintele de tip covor se vor alipi limitei posterioare de prorietate); 
Locurile de parcare se vor asigura in incinta fiecarei parcele. 
In principiu construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren 

adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter 
provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de 
grădină etc). 

Pentru determinarea suprafetei construibile a unei parcele bordate pe mai multe 
laturi de strazi se vor trasa fasii cu adancimea de 25 m adiacente tuturor aliniamentelor 
parcelei in cauza. 

 
   Utilizari admise:  

Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. 
Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative. Unitatile 

locative pot sa fie dispuse cate o unitate pe nivel sau in regim cuplat. 
Pe terenurile în pantă se pot amplasa locuinţe semicolective în cascadă având o 

unitate locativă pe nivel şi un număr de maximum patru niveluri. 
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 Utilizari admise cu conditionari : 

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, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în 
special de proprietari, cu următoarele condiţii:  

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei  
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp  
(c) să implice maximum 5 persoane  
(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii  
(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea 

locuirii pe parcelele vecine  
(f) pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul 

vecinilor de parcelă  
(g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 

50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile. 
In cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul 

clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.      
Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, 

prestate de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:  
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire  
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp  
(c) să implice maximum 5 persoane  
(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală  
(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii 
In cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul 

clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  
Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:  
(a) să nu includă alimentaţie publică;  
(b) să se obţină acordul vecinilor 

 
Procent maxim de ocupare a terenului  
           -      POT maxim = 35 % (pentru locuintele covor POTmax = 60%) 
Coeficient maxim de utilizare a terenului –  

- CUT maxim = 0.9 mp.ADC/mp.teren 
 
Indici urbanistici – Zona reglementata - UTR ULiu - locuire: 
S teren alocat pentru locuire = 16 891.08 mp 
SCONSTRUIBILA TOTALA=  8 993.50 mp            
SCONSTRUITA MAXIMA TOTALA =  5 911.88 mp            
S CONSTRUITA DESFASURATA MAXIMA TOTALA = 15 201.97 mp 
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Bilant teritorial – UTR ULiu - locuire: 

 mp % 

Suprafaţa  16 891.08 100 

 
Suprafata construita maxima – totala 

5 911.88 
 

35 

 
Suprafata spatiu verde si amenajari – total 
 
(pe ansamblul unei parcele, spatial verde organizat la sol va 
ocupa min 40 %; pentru locuintele covor spatiile verzi vor ocupa 
min. 25% din parcela ) 

 
10 979.20 

 
65 

 
 
S_UVa - Subzona verde – scuar, gradina parc cu acces public nelimitat: 

Prevederi R.L.U. UVa: 
Regimul maxim de inaltime maxim: D+P+1 
Constructiile propuse vor fi retrase fata de limitele de proprietate, astfel: 
- aliniament min. 3 m 
- retagere laterala min. 3.00 m 
- retragere posterioara min. 6.00 m  

 

Utilizari admise:  
(a) plantaţii înalte, medii şi joase  
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo  
(c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber 

compatibile  
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere  
(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică  
(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere  

 Utilizari admise cu conditionari : 
Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi 

platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat. 
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv 
spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual 
minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.  
 
Procent maxim de ocupare a terenului  
           -      POT maxim = 5 % 
Coeficient maxim de utilizare a terenului –  

- CUT maxim = 0.1 mp.ADC/mp.teren 
 
Indici urbanistici- Zona reglementata – S_UVa: 
S teren alocat pentru spatiu verde cu acces public = 829.00 mp 
SCONSTRUIBILA = 397.49 mp 
SCONSTRUITA MAXIMA  =  41.45 mp            
S CONSTRUITA DESFASURATA MAXIMA  = 82.90 mp 
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Bilant teritorial – S_UVa: 

 mp % 

Suprafaţa  829.00 100 

 
Suprafata construita maxima  

41.45 
 

5 

 
Suprafata spatiu verde si amenajari 
 
(pe ansamblul unei parcele, spatiul verde organizat la sol va 
ocupa min. 60%) 

 
787.56 

 
95 

 
 
S_UIs - Subzona de institutii si servicii publice si de interes public 

Prevederi  R.L.U. UIs_A:  
Regimul maxim de inaltime maxim: (1-3S)+P+4+1R (pentru parcele comune); (1-

3S)+P+5+1R (pentru parcele de colt); pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în 
poziţii urbane privilegiate (dominante), se pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a 
depăşi 28 m în punctul cel mai înalt. 

 Constructiile propuse vor fi retrase fata de limitele de proprietate, astfel: 
- retragere fata de aliniament min. 6.00 m 
- retagere laterala H/2, min. 6 m 
- retragere posterioara H, min. 6.00 m  
Locurile de parcare se vor asigura in incinta parcelei la sol sau in garaje. 
 
Utilizari admise: 
Instituţii şi servicii publice sau de interes public – funcţiuni administrative, funcţiuni de 

cultură, funcţiuni de învăţămînt şi cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială, 
funcţiuni de cult. 

 
Utilizari admise cu conditionari : 
Locuinţe de serviciu permanente sau temporare, în condiţiile stabilite de Legea 

114/1996, cu condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv angajaţilor, acordate în condiţiile 
contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. PUG Cluj-Napoca Regulament local de 
urbanism UTR UIs_A pag. 3/5.  

Clădiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, cămine, internate - ale instituţiilor 
de învăţământ / cercetare cu condiţia ca proprietatea şi administrarea să aparţină acestora. 
Garaje / parcaje pentru personal şi vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părţi / 
corpuri de clădiri, cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu 
circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.  

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în 
subteran sau în afara spaţiului public.  
 
Procent maxim de ocupare a terenului  
           -      POT maxim = 60 % 
Coeficient maxim de utilizare a terenului 

- CUT maxim = 2.2 mp.ADC/mp.teren 
 
Indici urbanistici – Zona reglementata – S_UIs: 
S teren alocat pentru dotari publice = 1278.05 mp 
SCONSTRUIBILA =  535.92 mp 
SCONSTRUITA MAXIMA  =  535.92 mp            
S CONSTRUITA DESFASURATA MAXIMA  = 2811.68 mp 
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 Bilant teritorial – S_UIs: 

 mp % 

Suprafaţa  1 278.05 100 

 
Suprafata construita maxima  

535.92 
 

41.93 

 
Suprafata spatiu verde si amenajari 
 
(pe ansamblul unei parcele, spatiul verde organizat la sol va 
ocupa min. 20%) 

 
742.12 

 
58.06 

 
 
SUPRAFETE: 
SUPRAFATA UTR ULiu = 502 995.70 mp 
 din care : 
 SUPRAFATA TEREN STUDIAT IN PUZ = 60 161.00 mp 
  din care: 
  SUPRAFATA TEREN CARE A GENERAT PUZ : TERITORIU REGLEMENTAT = 22 896 mp 
 
Nr.parcele propuse – locuinte individuale si semicolective -  22 parcele 

Parcela 1:    S parcela =  799.62 mp; 
S construibila = 477.96 mp; 
S construita maxima= 279.86 mp; 
S construita desfasurata maxima = 719.65; 
 

Parcela 2:    S parcela =  746.24 mp; 
S construibila = 431.37 mp; 
S construita maxima= 261.18 mp; 
S construita desfasurata maxima = 671.61; 
 

Parcela 3:    S parcela =  740.42 mp;  
S construibila = 427.31 mp;   
S construita maxima= 259.14 mp; 
S construita desfasurata maxima = 666.37; 

 
Parcela 4:    S parcela =  733.97 mp;  

S construibila = 421.71 mp;   
S construita maxima= 256.88 mp; 
S construita desfasurata maxima = 660.57; 

 
 

Parcela 5:    S parcela =  727.28 mp;  
S construibila = 418.48 mp;   
S construita maxima= 254.54 mp; 
S construita desfasurata maxima = 654.55; 

 
Parcela 6:    S parcela =  714.53 mp;  

S construibila = 409.65 mp;   
S construita maxima= 250.08 mp; 
S construita desfasurata maxima = 643.08; 
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Parcela 7:    S parcela = 697.53 mp;  
S construibila = 398.07 mp;   
S construita maxima= 244.13 mp; 
S construita desfasurata maxima = 627.77; 

 
Parcela 8:    S parcela =  876.89 mp;  

S construibila = 546.99 mp;   
S construita maxima= 306.91 mp; 
S construita desfasurata maxima = 789.20; 

 
Parcela 9:    S parcela =  811.20 mp;  

S construibila = 396.00 mp;   
S construita maxima= 283.92 mp; 
S construita desfasurata maxima = 730.08; 

 
Parcela 10:    S parcela =  811.20 mp;  

S construibila = 396.00 mp;   
S construita maxima= 283.92 mp; 
S construita desfasurata maxima = 730.08; 

 
Parcela 11:    S parcela =  808.64 mp;  

S construibila = 395.87 mp;   
S construita maxima= 283.02 mp; 
S construita desfasurata maxima = 727.77; 

 
Parcela 12:    S parcela =  999.38 mp;  

S construibila = 556.59 mp;   
S construita maxima= 349.78 mp; 
S construita desfasurata maxima = 899.44;  

 
Parcela 13:    S parcela =  908.74 mp;  

S construibila = 478.79 mp;   
S construita maxima= 318.05 mp; 
S construita desfasurata maxima = 817.86; 

 
Parcela 14:    S parcela =  935.96 mp;  

S construibila = 396.05 mp;   
S construita maxima= 327.58 mp; 
S construita desfasurata maxima = 842.36; 

 
Parcela 15:    S parcela =  975.88 mp;  

S construibila = 628.33 mp;   
S construita maxima= 341.55 mp; 
S construita desfasurata maxima = 878.29; 

 
Parcela 16:    S parcela =  645.83 mp;  

S construibila = 314.60 mp;   
S construita maxima= 226.04 mp; 
S construita desfasurata maxima = 581.24; 
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Parcela 17:    S parcela =  645.43 mp;  
S construibila = 314.60 mp;   
S construita maxima= 225.90 mp; 
S construita desfasurata maxima = 580.88; 

 
Parcela 18:    S parcela =  645.70 mp;  

S construibila = 314.60 mp;   
S construita maxima= 225.99 mp; 
S construita desfasurata maxima = 581.13; 

 
Parcela 19:    S parcela =  645.74 mp;  

S construibila = 314.60 mp;   
S construita maxima= 226.00 mp; 
S construita desfasurata maxima = 581.16; 

 
Parcela 20:    S parcela =  645.67 mp;  

S construibila = 314.60 mp;   
S construita maxima= 225.98 mp; 
S construita desfasurata maxima = 581.10; 
 

 
Parcela 21:    S parcela =  645.60 mp;  

S construibila = 314.60 mp;   
S construita maxima= 225.96 mp; 
S construita desfasurata maxima = 581.04; 

 
Parcela 22:    S parcela =  729.62 mp;  

S construibila = 325.43 mp;   
S construita maxima= 255.36 mp; 
S construita desfasurata maxima = 656.65; 

 
Nr parcele propuse – spatiu verde – 1 parcela 

Parcela 23:    S parcela =  829.00 mp;  
S construibila = 397.49 mp 
S construita maxima= 41.45 mp; 
S construita desfasurata maxima = 82.90; 

 
Nr. parcele propuse – dotari publice – 1 parcela 

Parcela 24:    S parcela =  1278.05 mp;  
S construibila = 535.92 mp;   
S construita maxima= 535.92 mp; 
S construita desfasurata maxima = 2811.68; 
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Bilant teritorial ZONA REGLEMETATA: 

 mp % 

Suprafaţa teren din acte 22 896 100 

 
Suprafata teren ce se va dezmembra pentru modernizarea  
strazii Remenyik Sandor - conf P.U.G 

186.33 

 
 
 

0.81 

 
Suprafata teren - strazi noi propuse  A, B, C 

 
3 711.72 

 
16.21 

Suprafata teren – spatiu verde cu acces public nelimitat 829.00 3.62 

Suprafata teren – dotari publice 1 278.05 5.58 

Suprafata teren – locuire individuala si semicolectiva 16 891.08 73.77 

 Suma suprafetelor alocate pentru regularizarea strazii Remenyik Sandor, dotari publice 
si spatiu verde reprezinta 10 % din suprafata de teren care a generat PUZ. 
 
 

 Posibilitate de mobilare urbanistica 

Se preconizeaza dispunerea a 22 locuinte individuale si semicolective.  
Locuintele semicolective vor avea doua unitati locative dispuse in principiu in regim 

cuplat. 
In cazul dispunerii de locuinte semicolective pe parcele cu acces din starda C, unitalile 

locative realizate in regim cuplat pot fi dispuse cu diferenta de nivel intre ele pentru a prelua 
panta terenului. Astfel se pot deasemenea prevedea doua accese auto si doua accese 
pietonale pentru o circulatie facila in contextul declivitatii mari a terenului. 

Declivitatea mare a terenului a impus pozitionarea strazii B astfel incat parcelele 1-8 au 
front atat la strada Remenyik Sandor, cat si la strada B nou creata. Pe aceste parcele se pot 
dispune locuinte semicolective cu doua unitati locative dispuse in regim cuplat cu diferenta 
de nivel intre ele astfel incat o unitate locativa sa aiba acces din strada Remenyik Sandor si 
cea de a doua unitate locativa sa aiba acces din strada B propusa. 
 

III. 06. Dezvoltarea echiparii edilitare 

Alimentarea cu apa 
Alimentarea cu apă potabilă a zonei studiate se va realiza prin prelungirea reţelei de 

alimentare cu apă potabilă existenta pe strada Reményik Sándor. Extinderea retelei de apa 
se va realiza din polietilenă de înaltă densitate PEID PE100, PN10. Reţeaua propusa se va 
monta îngropat pe pat de nisip sub adâncimea de îngheţ.  

Contorizarea consumului de apă se va realiza prin montarea caminelor de apometre 
individuale pentru fiecare constructie. 
Evacuarea apelor uzate 

Reţeaua de canalizare menajeră se va realiza cu ajutorul căminelor de vizitare din 
beton Dn 1000 şi conductelor de PVC-KG DN250 şi condusă prin intermediul unei statii de 
pompare apa uzate menajera in canalizarea menajera existenta pe strada Borhanci 
     Canalizarea apelor uzate menajere se va face separat de apele pluviale provenite de 
pe învelitori, terase, parcări. 

Reţeaua de canalizare pluviala se va realiza cu ajutorul căminelor de vizitare din 
beton Dn 1000 şi conductelor de PVC-KG DN315 şi condusă spre Paraul Becas. Preluarea 
apelor pluviale de drumuri si parcari  se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere din 
beton cu sifon şi depozit de nisip cu descărcare în cămine de vizitare prin intermediul 
conductelor de PVC-KG DN200. Apele pluviale provenite de pe parcari si suprafata 
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carosabila vor fi trecute printr-o trapa de namol si  separatorul de hidrocarburi iar apoi va fi 
condusa spre paraul Becas. 

 
Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul 

Nu este cazul. 
Asigurarea agentului termic 

Pentru incalzirea imobilelor si pentru prepararea apei calde menajere, se vor monta 
centrale termice. Gazele rezultate se vor evacua prin cos de fum. 

Asigurarea alimentarii cu gaz se va realiza prin extinderea conductei existenta pe 
strada Borhanciului. 

 
Asigurarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrică a imobilului din reţeaua furnizorului se va realiza 
conform avizului de racord eliberat de S.C. Electrica la cererea beneficiarului. In zona exista 
retea electrica de distributie. 

Racordul electric se va realiza prin intermediul unei firide de bransament amplasat la 
limita de proprietate. 

 Pentru stabilirea exacta a capacitatii retelelor existente si pentru determinarea 
necesitatilor cladirii propuse vor fi efectuate studii ulterioare. In cazul in care va rezulta 
necesitatea suplimentarii sau redimensionarii retelelor, se vor intocmi proiectele de 
specialitate necesare efectuarii respectivelor lucrari.  
 

III. 07. Protectia mediului 

Construcţiile nu vor contribui la perturbarea vecinătăţilor sau a cadrului natural 
existent; noxele şi alţi factori de poluare sunt la nivel neglijabil, emisiile de gaz la fel. Singura 
sursă de poluare o reprezintă deşeurile menajere, care vor fi depozitate în spaţii special 
amenajate in interiorul parcelelor propuse, urmand a fi evacuate periodic de către firme 
specializate. Se va da o mare importanta spatiilor exterioare, prin plantarea de vegetatie. 

Strazile propuse vor avea fasii cu parcari si zone verzi. In capatul strazii C se 
propune realizarea unui spatiu verde. 

Apele pluviale provenite de pe parcari si suprafata carosabila vor fi trecute printr-o 
trapa de namol si  separatorul de hidrocarburi iar apoi va fi condusa spre paraul Becas. 
 Se vor lua masurile necesare pentru preluarea si gospodarirea deseurilor menajere 
rezultate prin depozitarea lor in locul special amenajat, urmand ca periodic sa fie preluate de 
firme atestate, conform unui orar prestabilit printr-un constract de prestari servicii. 

Vegetatia  existenta pe amplasamentul studiat este compusa din arbusti crescuti 
aleatoriu. Dupa construire zonele verzi rezultate vor fi amenajate cu arbori Interventia 
propusa va aduce imbunatatiri din punct de vedere al calitatii vegetatiei si al unitatii acesteia. 
In spatiul public se vor realiza plantatii in lungul strazilor propuse si interiorul spatiului verde 
cu acces public propus in capatul strazii C. 

 

III. 08. Obiective de utilitate publica 

Prin tema de proiect se propune parcelarea terenului pentru realizarea unui 
ansamblu de locuinte, institutii si servicii publice si de interes public si spatii verzi. 
Amplasamentul studiat este libere de constructii si se afla în proprietatea lui POP REMUS 
VIOREL si LOGEAN ADELA DOINA. 

In P.U.Z. este propusa realizarea de strazi noi si modernizarea strazii Remenyik 
Sandor. 

Se aloca suprafetele necesare pentru :regularizare strada Remenyik Sandor conf. 
PUG, realizare strazi noi propuse (strazile A,B si C) ,spatiu verde cu acces public, institutii si 
servicii publice si de interes public, locuire. 
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Suprafata teren care a generat PUZ: ZONA REGLEMENTATA: 22 896.00 mp. 
- suprafata teren alocat pentru modernizarea strazii Remenyik Sandor - conf 

P.U.G.: 
Steren = 186.33 mp (terenul va fi dezmembrat si inscris in C.F. cu destinatia de 

“teren rezervat pentru servitude de utilitate publica) 
 

- suprafata teren alocat pentru realizarea strazilor A,B,C: 
Steren  3 711.72 mp (terenul va fi transferat in proprietate publica); 

 
- suprafata teren alocat pentru spatiu verde cu acces public nelimitat 

Steren = 829.00 mp (Parcela nr. 23 - teren privat cu utilizare publica) 
 

- suprafata teren alocat pentru institutii si servicii publice si de intere public 
Steren = 1 278.05 mp (Parcela nr. 24 – teren privat) 
 

- suprafata teren alocat pentru locuire 
Steren = 16 891.08 mp (Parcele nr. 1-22 -  teren privat) 

 

III. CONCLUZII 

 

IV.01. Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in 

prevederile PUG 

Prin prezentul studiu se doreste parcelarea amplasamentului in vederea construirii 
unui ansamblu de locuinte individuale si semicolective, dotari pentru institutii si servicii 
publice si de interes public si spatiu verde, prin aplicarea procedurii de urbanizare, in 
conformitate cu Conditionarile primare din R.L.U. aferent ULiu. 

Conform PUG aprobat cu HCL NR. 493/2014, amplasamentul face parte din UTR 
ULiu – zona de urbanizare; locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip 
urban.   
 Conform conditiilor din Aviz de oportunitate nr. 574 din 30 06 2017 se introduc 
subzonele: S_UIs pentru institutii si servicii publice si S_UVa pentru spatii verzi. 

Pentru reglementarea urbanistica se propune U.T.R. ULiu cu subzonele S_UVa 
si S_UIs care se conformeaza R.L.U. U.T.R. ULiu, R.L.U. U.T.R. UVa si R.L.U. U.T.R. 
UIs_A cu derogarile impuse de caracteristicile specifice ale teritoriului reglementat. 
 

IV.02. Categorii principale de interventie care sustin materializarea 

programului de dezvoltare 

  Programul de implementare al prevederilor PUZ presupune aplicarea servitutilor 
generate de obiectivele de utilitate publica referitoare la largirea profilui stradal al strazii 
Remenyik Sandor. 
 Prin procedura de urbanizare se propune un sistem coerent de strazi care respecta 
profilele transversale prevazute in Anexa 6 a RLU aferent PUG. Strazile asigura accesul 
la proprietati si inglobeaza parcari ca parte a sistemului de parcaje publice. Locurile de 
parcare aferente locuintelor se vor organiza in interiorul parcelelor. 
 Zona se va echipa din punct de vedere edilitar prin prelungirea retelelor existente. 

  Prin parcelare se propun 22 de parcele pentru locuinte individuale si semicolective, 1 
parcela pentru spatiu verde si 1 parcela pentru dotari publice respectandu-se astfel conditiile 
de dotare a zonei cu functiuni de interes public. 
   

IV.03. Prioritati de interventie 

 In urma validarii solutiei de urbanizare prin aprobarea Planului urbanistic zonal se va 
realiza parcelarea si se vor elabora proiectele tehnice pentru echiparea edilitara. 
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 Lucrarile de echipare edilitar-urbanistica se vor realiza in urma autorizarii acestora, 
apoi se vor intabula noile parcele inclusiv cele care intra in proprietatea publica. 
 

IV.04. Incadrarea in contextul existent a prevederilor PUZ 

 Prin procesul de urbanizare aplicat pe terenul care a generat PUZ se reglementeaza 
zona in concordanta cu situatia existenta. Zona se inbunatateste prin propunerea 
urbanistica coerenta realizata pe o suprafata majora in profunzimea suprafetei de tren 
aflata la sud de strada Borhanciului. Interventia genereaza in viitor dezvoltarea zonei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit,                                                                 Sef de proiect, 

arh. Florina Alb                   arh. Claudiu Botea  



PLAN DE ACŢIUNE 

pentru implementarea investiţiilor propuse prin Planul urbanistic zonal (PUZ) - "P.U.Z. de urbanizare – strada Remenyik Sandor – latura estica” 

Str. Remenyik Sandor, nr. f.n., Cluj-Napoca, jud. CLUJ, nr. cad: 307614, 288439, 319424, 319425, 308267 beneficiar: POP REMUS VIOREL si LOGEAN ADELA DOINA 
conform Avizului de oportunitate nr. 574 din 30 06 2017 

 

Nr. Crt. OPERATIUNI TERMENE DE IMPLEMENTARE 

 

Denumirea obiectivelor de utilitate 
publică, operaţiunilor cadastrale şi 
notariale şi a investiţiilor propuse 

Evaluarea estimativă a costurilor (lei) Responsabilul finanţării 
Etapele de realizare a operaţiunilor şi 
investiţiilor (perioada maxim preconizată) 

1 Reparcelarea terenurilor 23 308 
POP REMUS VIOREL 
LOGEAN ADELA DOINA 

3 luni de la HCL  

2 

Elaborarea de proiecte tehnice si 
autorizarea lucrarilor de echipare 
completa edilitar-urbanistica - retele, 
strazi si alte tipuri de spatii publice 
(spatii verzi) 

14 200 
POP REMUS VIOREL 
LOGEAN ADELA DOINA 

8 luni de la HCL 

3 
Realizarea lucrarilor de echipare 
completa edilitar urbanistica si receptia 
acestora - retele, strazi, spatii verzi 

675 982 
POP REMUS VIOREL 
LOGEAN ADELA DOINA 

4 luni de la AC 

4 
Intabularea noi structuri parcelare, 
inclusiv a suprafetelor ce intra in 
proprietate publica 

23 308 
POP REMUS VIOREL 
LOGEAN ADELA DOINA 

4 luni 

 TOTAL 736 798   

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, 

Primar, 

Emil Boc 

 

 

 

 

DEZVOLTATOR,  

Pop Remus Viorel si Logean Adela Doina 

 

Întocmit, 

S.C. ARHIMAR SERV  S.R.L
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
U.T.R.  ULiu  - Locuinte cu regim redus de 

inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban 
cu subzonele: 

S_UVa - Zona Verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat 
S_UIs – Zona de institutii si servicii publice si de interes public constituite in 

ansambluri independente 
 

aferent lucrarii 
 

PUZ de urbanizare - strada Remenyik Sandor – latura estica –  
pentru parcelare si construire ansamblu de locuinte cu dotari publice 

 
 

Str. Remenyik Sandor, nr. f.n., mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

 
 

 

Beneficiar     LOGEAN ADELA 

str. Gheorghe Sincai, nr.3,ap. 6, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

POP REMUS VIOREL 

str. Baita, nr.2,ap. 31, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 

 

Proiectant  S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. 

 Cluj -Napoca 400167, str. Călărașilor, nr. 1, Pavilion H 
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I. DISPOZITII GENERALE  
 

I.1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent „P.U.Z. strada 
Remenyik Sandor – latura estica – pentru parcelare si construire 
ansamblu de locuinte cu dotari publice” 
 
 Prezentul Regulament Local de Urbanism insoteste, expliciteaza si reglementeaza 
modul de aplicare a prevederilor „P.U.Z. de urbanizare – strada Remenyik Sandor – 
latura estica – pentru parcelare si construire ansamblu de locuinte cu dotari publice” 
Dupa aprobarea de catre autoritatile locale, prezentul RLU va deveni act de autoritate si va 
completa prevederile PUG Cluj-Napoca.  
 RLU contine toate informatiile necesare autorizarii constructiilor in limita perimetrului 
studiat, indiferent de proprietarul terenului sau de beneficiarul constructiei.  

 
I.2.Baza legala a elaborarii  Regulamentului Local de Urbanism  
 
 PUZ-ul si  Regulamentul Local de Urbanism au fost elaborate in conformitate cu 
prevederile „Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului 
Urbanistic Zonal”, indicativ GM-010-2000. Alte acte legislative care au stat la baza intocmirii  
PUZ si RLU: 
 -Legea 50/1991- republicata- privind autorizarea executarii constructiilor 
 -Regulamentul General de Urbanism 
 -Regulamentul Local de Urbanism al PUG Cluj-Napoca 

 
I.3.Domeniul de aplicare  
 
 Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii necesare autorizarii 
executarii constructiilor de orice fel pe terenurile cuprinse in limita studiata de PUZ. Restul 
terenurilor aflate in Teritoriul Administrativ al municipiului Cluj-Napoca, fie intravilan sau 
extravilan, nu sunt afectate de prezentul RLU. 

 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 
TERENURILOR  
IIRALE I. DISPRALEI. DISPOZITII GENERALE 

II.1.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea 
patrimoniului natural si construit.  
 
 Pe perimetrul studiat nu se vor accepta functiuni care pot ameninta mediul inconjurator 
prin producerea sau folosirea de substante poluante. Nu sunt permise deversari de 
substante periculoase in sol si se vor lua toate masurile necesare pentru captarea apelor 
meteorice, epurarea apelor menajere, depozitarea si evacuarea corespunzatoare a 
deseurilor. 

 

II.2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului 
public  
 
 Autorizarea lucrarilor de constructii pe perimetrul studiat se va face numai cu conditia 
asigurarii dotarilor tehnico-edilitare aferente de catre administratia publica locala, investitori 
privati sau cu fonduri de la bugetul de stat. 
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 In Capitolul V - Unitati Teritoriale de Referinta, vor fi detaliate aspectele legate de 
amplasarea cladirilor, asigurarea acceselor obligatorii, echiparea edilitara, forma si 
dimensiunile terenurilor, spatii verzi si imprejmuiri. 

 

II.3.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 
 
 Cladirile propuse vor respecta retragerile minime fata de limite. Cladirile vom fi 
amplasate tinand cont de insorire. 

 

II.4.Reguli  cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 
Lucrarile privind circulatia vor respecta Planul Urbanistic General si studiul de 

circulatie al localitatilor, atat ca alcatuire a retelei generale de strazi, cat si ca rezolvare a 
profilurilor arterelor de circulatie, categoria tehnica a strazilor, distanta dintre intersectii si 
tipul intersectiilor. 

Pentru reteaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare, ce vor determina 
caracterul spatiului public și al zonei 

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat. 
Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie trebuie sa respecte profilurile 

transversale caracteristice si regimul de aliniere propus. 
Lucrarile de strazi se vor executa dupa terminarea lucrarilor tehnico-edilitare 

subterane, fiind interzise desfaceri ulterioare ale imbracamintii strazilor pe pozarea lucrarilor 
subterane. 

Executarea strazilor si a lucrarilor de sistematizare verticala se va face pe baza unui 
program corelat cu programul de constructii si instalatii,    respectandu-se prevederile 
tehnice de executie din normative si standarde. 

Se va avea in vedere la valorificarea lucrarilor de strazi existente, care se vor 
mentine pe cat posibil. Se vor proiecta dupa necesitati detalii de organizare a circulatiei, 
stabilirea fluxului de vehicule, pietoni, transport in comun si vehicule stationare. 

 

II.5.Reguli cu privire la echiparea edilitara 
 
Utilitatile se vor introduce în subteran. 

 

II.6.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru 
constructii 
         
   Parcelele vor avea dimesiuni si forme care sa permita construirea respectand 
retragerile minime prevazute in prezentul regulament. 
 

II.7.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprjmuiri 
 
Amenajarea spatiilor publice, realizarea constructiilor si a mobilierului urban se va 

realiza numai pe baza de documentatii de specialitate: Proiecte Tehnice. 
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III. ZONIFICARE FUNCTIONALA  
 
III.1. Unitati si subunitati functionale  
 
Caracterul existent: Conf. PUG aprobat cu HCL nr.493/2014 teritoriul studiat este incadrat 
in U.T.R. ULiu – zona de urbanizare; locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un 
parcelar de tip urban.  
Caracterul propus: Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (locuinţe unifamiliale 
de divese tipuri – izolate, cuplate, înşiruite, covor, locuinte semicolective cu maxim doua 
unitati locative dispuse cate o unitate pe nivel sau in regim cuplat; locuinţe semicolective în 
cascadă pe terenuri in panta având o unitate locativă pe nivel şi un număr de maximum 
patru niveluri), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare., 
in conformitate cu conditionarile primare din R.L.U. aferent ULiu. 
 Se organizeaza  deasemanea subzona verde S_UVa si si se introduce subzona 
de institutii si servicii publice si de interes public constituite in ansambluri independente, 
S_UIs, conform conditiilor prevazute in Avizul de oportunitate nr. 574/ 30 06 2017.  

 
IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR 
FUNCTIONALE  
 
  „P.U.Z. de urbanizare – strada Remenyik Sandor – latura estica – pentru 
parcelare si construire ansamblu de locuinte cu dotari publice” se conformeaza 
reglementarilor P.U.G. si R.L.U.: 
 UTR ULiu – Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban; 

-  Subzona S_UVa – Subzona verde – scoar, gradina, parc cu acces public 
nelimitat 
-  Subzona S_UIs – Subzona de institutii si servicii publice si de interes 
public constituite in ansambluri independente 
 

Pentru reglementarea urbanistica se propune U.T.R. ULiu cu subzonele S_UVa 
si S_UIs care se conformeaza R.L.U. U.T.R. ULiu, R.L.U. U.T.R. UVa si R.L.U. U.T.R. 
UIs_A, cu derogarile impuse de caracteristicile specifice ale teritoriului reglementat. 
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Subzona de institutii si servicii publice si de interes public 
constituite in cladiri dedicate – S_UIs 
RLU UIs_A 
Zonă de urbanizare – Zonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în 
ansambluri independente 

 

SECTIUNEA I: CARACTERUL ZONEI 
 
Caracterul actual  

Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în 
intravilanul municipiului.  

 
Caracterul propus  

Zonă a ansamblurilor independente, dedicate instituţiilor şi serviciilor publice. Include 
o gamă largă de funcţiuni / instituţi publice sau de interes public de anvergură medie şi mare 
pentru care organizarea în ansambluri unitare este necesară - centre medicale, 
educaţionale, de conferinţe, de cercetare, administrative etc. Ansamblurile vor fi realizate pe 
baza unor proiecte unitare, coerente şi reprezentative, fiind identificabile ca atare în structura 
oraşului. Specific va fi organizarea urbanstică de tip deschis, cu imobile situate în retragere 
faţă de aliniamente, cu regim mediu de înălţime.  
 
Subzone:  

S_UIs – Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite 
în clădiri dedicate situate în zone de urbanizare cu alt caracter.  

Terenuri dedicate instituţiilor publice sau de interes public, rezervate prin PUZ 
elaborat în cadrul procedurii de urbanizare a unor zone cu alt caracter. Se remarcă prin 
prezenţa semnificativă în peisajul urban datorită modului distinct de ocupare a terenului şi a 
caracterului arhitectural. 

 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  
 

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de 
funcţiuni, conform Anexei 1 la R.L.U. P.U.G. – Cluj-Napoca 
 

1. UTILIZĂRI ADMISE  
 
Instituţii şi servicii publice sau de interes public – funcţiuni administrative, funcţiuni de 

cultură, funcţiuni de învăţămînt şi cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială, 
funcţiuni de cult. 

 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
 

Locuinţe de serviciu permanente sau temporare, în condiţiile stabilite de Legea 
114/1996, cu condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv angajaţilor, acordate în condiţiile 
contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. 

Clădiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, cămine, internate - ale instituţiilor 
de învăţământ / cercetare cu condiţia ca proprietatea şi administrarea să aparţină acestora. 
Garaje / parcaje pentru personal şi vizitatori amplasate subteran sau suprateran, în părţi / 
corpuri de clădiri, cu condiţia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu 
circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.  
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Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în 
subteran sau în afara spaţiului public.  
 

3. UTILIZĂRI INTERZISE  
 

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul 
parcelelor. Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse 
pe spaţiul public.  

Construcți provizorii de tip gheretă, tonetă, garaj, etc. amplasate pe domeniul 
public; 

Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţadele imobilelor.  
Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice 

natură pe imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase sau pe împrejmuiri.  
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. 
 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI 
CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
  
 Conditiile de amplasare, echipare si configurare ale cladirilor vor respecta prevederile 
prezentei documentatii de PUZ; nu este necesara realizarea de studii urbanistice PUD.   
 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI  
 

Terenul aferent Subzonei S_UIs este stabilit in cadrul prezentei documentatii PUZ, 
conform plansa “A.10 Plan reglementari urbanistice”. 

 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
 
Ca regulă generală, retragerea faţă de aliniament va fi de minimum 6 m. 
 

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

Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelelor cu o 
distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m. 

Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală 
cu înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m. 

  
7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ  

 
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate 

din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu 
mai puţin decât 6 m. 
 

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
 

Se vor realiza accese auto si pietonale in functie de necesitati de pe strazile care 
bordeaza parcela in cauza. 
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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. 

 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  
 

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la R.L.U. P.U.G. 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 numai în interiorul parcelelor, în garaje 
colective subterane / supraterane sau în parcaje amenajate la sol.  
 

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  
 

Înălţimea clădirilor va fi determinată în funcţie de programul arhitectural şi de 
contextul urban, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii:  

(a) pentru clădirile comune înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 18 m, iar înălţimea 
totală (maximă) nu va depăşi 22 m, respectiv un regim de înălţime de (1-
3S)+P+4+1R. Ultimul nivel va avea o retragere faţă de planul faţadei de minimum 
1,80 m.  

(b) (b) pentru clădirile de colţ înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 22 m, iar 
înălţimea totală (maximă) nu va depăşi 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-
3S)+P+5+1R.  

(c)  pentru clădirile cu funcţiuni deosebite şi aflate în poziţii urbane privilegiate 
(dominante), se pot prevedea regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în 
punctul cel mai înalt  

 
 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  
 

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.  
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea 

culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcţiei.  
Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în 

Anexa 3 la prezentul regulament. 
 

 

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  
 

Zona e echipată edilitar complet prin aplicarea procedurii de urbanizare.  
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.  
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 

Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri.  
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV 

etc).  
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Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) 
destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.  
 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
 

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 
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, 
pentru care se vor utilize materiale tradiţionale (în general daleje de piatră de tip permeabil).  

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.  

 

14. ÎMPREJMUIRI  
 

Imprejmuirile 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. Imprejmuirile spre parcelele vecine 
vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip 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.  

 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE 
A TERENULUI  

 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  
 

POT maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul 
arhitectural respectiv, fără a depăşi  

POT maxim = 60% 
 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
 

CUT maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural 
respectiv, fără a depăşi  

CUT maxim = 2.2 
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V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA  
 

U.T.R. ULiu 
Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban 
 

SECTIUNEA I: CARACTERUL ZONEI 
 

Caracterul actual: 
Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în 

intravilanul municipiului. 
Caracterul propus: 
Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe 

unifamiliale de divese tipuri – izolate, cuplate, înşiruite, covor – grupate tipologic în 
teritoriu), cu o structură urbană coerentă. 
 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  
 

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de 
funcţiuni, conform Anexei 1 la  R.L.U. P.U.G. – Cluj-Napoca. 
 

1. UTILIZĂRI ADMISE  
 
Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. 
Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative. Unitatile 

locative pot sa fie dispuse cate o unitate pe nivel sau in regim cuplat. 
Pe terenurile în pantă se pot amplasa locuinţe semicolective în cascadă având o 

unitate locativă pe nivel şi un număr de maximum patru niveluri. 
 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
 

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, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, 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;  
(e) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 
m de la limita parcelei, pe toate direcţiile. 

În cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul 
clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  

Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament, prestate de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:  
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire; 
(b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; 
(c) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii.  
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În cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul 
clădirilor, în partea dinspre stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:  
(a) să nu includă alimentaţie publică;  
(b) să se obţină acordul vecinilor. 

 

3. UTILIZĂRI INTERZISE  
 
Sunt interzise 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. 
 

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

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI  
 

Parcelele vor indeplini cumulative urmatoarele conditii: 
(a) vor avea front la stradă;  
(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 5 m pentru locuinţele 

înşiruite, mai mare sau egală cu 12 m pentru locuinţele cuplate sau covor, mai mare sau 
egală cu 15 m pentru locuinţele izolate, mai mare sau egală cu 22 m pentru locuinţele în 
cascadă; 

(c) adâncimea va fi mai mare decât frontul la stradă; 
(d) suprafaţa va fi mai mare sau egală cu 150 mp pentru locuinţele înşiruite, 

covor sau în cascadă, mai mare sau egală cu 300 mp pentru locuinţele cuplate, mai 
mare sau egală cu 360 mp pentru locuinţele izolate. 
 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
 

Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 3 - 5 m.  
Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente, 

inclusiv în cazul clădirilor înşiruite sau covor. 
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite 

parcarea în faţă a unui autoturism. 
In principiu construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren 

adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter 
provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de 
grădină etc). 

Pentru determinarea suprafetei construibile a unei parcele bordate pe mai multe 
laturi de strazi se vor trasa fasii cu adancimea de 25 m adiacente tuturor aliniamentelor 
parcelei in cauza. 

 

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

 

(a) în cazul construirii pe limita/ limita laterala/ limitele laterale de proprietate 
(locuinte cuplate, insiruite, covor), adancimea calcanului va fi de maxim 25 m. Se 
recomanda construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima/ ultima cladire 
dintr-un sir se va retrage de la limita lateral de proprietate.   
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(b) în cazul construirii în retragere faţă de limita / limitele laterale de proprietate 
(locuinţe izolate, cuplate, capetele de şiruri ale locuinţelor înşiruite sau covor), clădirile 
se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o distanţă minimă de 3 m. În 
cazul locuinţelor în cascadă, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu 
o distanţă minimă de 4,5 m;  

(c) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă 
egală cu înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m, cu excepţia celor de tip covor, 
ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate;  

(d) 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 2,8 m; 

(e) garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limita posterioară a parcelei. 
 

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ  

 
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 
decât 6 m. 
 

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de 
acces la drumurile publice, în mod direct. 

Pe o parcela se pot prevedea doua accese pietonale si doua accese auto. 
 Accesele se pot realiza din orice strada care bordeaza parcela. 

In contextul declivitatii mari a terenului, in cazul locuintelor semicolective se pot 
prevedea doua accese auto si doua accese pietonale, pentru o circulatie facila si pentru 
asezarea optima pe teren a constructiilor. 

Pentru parcelele cuprinse intre strada Remenyik Sandor si strada B propusa, se 
poate prevedea cate un acces pietonal si un acces auto, din ambele strazi. 

Un acces carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.  
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei de 

construire, eliberate de administratorul acestora.  
Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă 

utilizarea pavimentelor permeabile. 
 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  
 

Staţionarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei. 

Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de 
parcaje/garaje, garaje colective) pe terenuri aflate în coproprietatea locatarilor, la 
distanţe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuinţă deservită. 

Necesarul de parcaje:  
Locuinţe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, 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  
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp  
Locuinţe individuale (unifamiliale) înşiruite şi covor, sau semicolective (familiale):  
- un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă  
Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate):  
- două locuri de parcare  
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Alte activităţi: - conform Anexei 2 la RLU P.U.G. aprobat cu HCL nr.493/2014. 
 

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  
 

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar 
faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras. Retragerea nivelului retras 

se va realiza fata de planul fatadei spre strada.Totalizat, regimul de înălţime nu poate 
depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (S 
– subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). In plus la regimul de 
inaltime reglementat se poate adauga un acces pe terasa circulabila peste ultimul nivel. 
Aceste accese nu vor fi luate in calculul inaltimii maxime. 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul 
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.  

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la 
aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.  

Prin excepţie, pentru clădirile de locuit de tip covor, regimul de înălţime nu poate 
depăşi una din următoarele configuraţii: D+P, (S)+P+R (nivel parţial), (S)+P+M, 
respectiv două niveluri supraterane.  

Pentru clădirile de locuit de tip cascadă regimul de înălţime maxim admis este de 
cinci niveluri supraterane (demisol, parter şi trei niveluri / etaje), cu condiţia ca în nici un 
punct al construcţiei să nu se suprapună pe verticală mai mult de trei niveluri.Demisolul 
va fi destinat în exclusivitate garajelor şi altor funcţiuni conexe, nu locuirii. 

Înălţimea maximă admisă a clădirilor de tip cascadă, măsurată la cornişa 
superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 15 m, iar 
cea măsurată la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 18 m. 
Înălţimea se măsoară de la baza faţadei din aval. 

 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  
 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior 
nu contravine funcţiunii acestora si caracterului zonei. 

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 (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 cel specific programului.  
Materialele de finisaj vor fi cele specifice programului – 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, la toate elementele construcţiei.  

Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice 
gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita 
sau în afara domeniului public. 
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12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  
 

Autorizarea executării construcţiilor este admisă numai după finalizarea 
procesului de echipare completă edilitar-urbanistică a teritoriului ce a fost definit ca o 
etapă în procesul de urbanizare a terenurilor prin P.U.Z. 

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare edificate, disponibile şi 
funcţionale.  

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 spaţiul 
public. 
 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
 

Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 
40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Prin 
exceptie, la locuintele covor spaţiile verzi vor ocupa minimum 25% din suprafaţa unei 
parcele. Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor 
libere.  

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.   

 

14. ÎMPREJMUIRI  
 

Spre spaţiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire. 
PUZ poate stabili neînchiderea aliniamentelor cu împrejmuiri. In acest caz măsura se va 
aplica în mod obligatoriu unitar.  

Imprejmuirile 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.  

Imprejmuirile 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. 
 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE 
A TERENULUI  

 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  
 
POT maxim = 35%  
pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuinţelor covor pentru care  
POT maxim = 60% 
 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
 

CUT maxim = 0,9. 
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Subzona verde – scuar, gradina, parc cu acces public nelimitat – 
S_UVa 
R.L.U. UVa 
Zonă de urbanizare – Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat 

 

SECTIUNEA I: CARACTERUL ZONEI 
 

Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.  
Subzone:  

S_Va – Subzona spaţiilor verzi publice aferente arterelor de circulaţie situate în 
zone cu alt caracter. 

 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  
 

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de 
funcţiuni, conform Anexei 1 la R.L.U. P.U.G.- Cluj-Napoca. 

Pentru subzone verzi cu alt caracter se vor aplica reglementările specifice acestora.  
 

1. UTILIZĂRI ADMISE  
 
(a) plantaţii înalte, medii şi joase  
(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo  
(c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber 

compatibile  
(d) edicule, componente ale amenajării peisagere  
(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică  
(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere  
 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
 

Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi 
platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.  

 
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească 

exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact 
vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.  

 

3. UTILIZĂRI INTERZISE  
 

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

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI  
 
Terenul aferent Subzonei S_UVa este stabilit in cadrul prezentei documentatii PUZ, 

conform plansa “A.10 Plan reglementari urbanistice”.  
 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
 

Cladirile se vor retrage cu min. 3 m de la aliniament. 
 

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

Cladirile se vor retrage cu o distant minima de 3 m fata de limitele laterale de 
proprietate si cu o distant minima de 6 m fata de limita posterioara de proprietate. 

  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 
PARCELĂ  

 
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 
decât 6 m. 
 

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
 
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei de 

construire, eliberate de administratorul acestora.  
Pentru aleile pietonale din interiorul zonelor verzi cu caracter tematic se vor utiliza 

sisteme rutiere specifice – agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este 
admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din 
agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.  
 

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  
 

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi (cu excepţia 
vehiculelor utilitare care deservesc activităţile de întreţinere a zonelor verzi). Acestea se vor 
organiza / reglementa în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / 
garaje publice, sau în sistem privat.  

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la R.L.U. P.U.G.- Cluj-
Napoca  
 

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  
 

Inălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 12 m şi respectiv (D)+P+1. 
 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  
 

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.  
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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.  

 

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  
 

Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice.  
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de 

specialitate.  
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.  
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.    

Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.  
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV 

etc).  
In zona de întreţinere se va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil 

din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).  
 

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
 

Sistemul de spaţii verzi se va realiza pe baza unui studiu peisager.  
Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 

60% din suprafaţa totală a zonei verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi 
înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor 
libere.  

Eliminarea arborilor maturi de pe amplasament este interzisă, cu excepţia situaţiilor 
în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor 
sau ar împiedică realizarea construcţiilor / amenajărilor.  

 

14. ÎMPREJMUIRI  
 

Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi realizate prin 
dispunerea perimetrală a unor garduri vii.  

Imprejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăţi private vor fi de tip opac, cu 
înălţimea maximă de 2,20 m, de regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită.  

 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE 
A TERENULUI  

 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  
 

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)  
 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  
 

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip) 
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Expunere de motive privind regimul derogatoriu 
pentru Elaborare P.U.Z. de urbanizare – str. Remenyik Sandor – latura estica – 

pentru parcelare si construire ansamblu de locuinte cu dotari publice 
 
 

Pentru reglementarea urbanistica se propune U.T.R. ULiu cu subzonele S_UVa si 
S_UIs care se conformeaza R.L.U. U.T.R. ULiu, R.L.U. U.T.R. UVa si R.L.U. U.T.R. UIs_A, 
cu derogarile impuse de caracteristicile specifice ale teritoriului reglementat. 

 
 

Prevederi derogatorii ale P.U.Z. la R.L.U. U.T.R. ULiu: 
 
- utilizari admise: 
 Conform P.U.G., R.L.U. U.T.R. ULiu: 
 Utilizari admise: 

Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. 
 
 In PUZ se propune: 

Utilizari admise: 
Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. 
Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unităţi locative. Unitatile locative 

pot sa fie dispuse cate o unitate pe nivel sau in regim cuplat. 
Pe terenurile în pantă se pot amplasa locuinţe semicolective în cascadă având o unitate 

locativă pe nivel şi un număr de maximum patru niveluri. 
 
 

- amplasarea cladirilor fata de aliniament: 
 Conform P.U.G., R.L.U. U.T.R. ULiu: 

Toate construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren 
adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 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 15 mp. 

 
In PUZ se propune: 
In principiu construcţiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâşiei de teren 

adiacente aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce 
contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc). 

Pentru determinarea suprafetei construibile a unei parcele bordate pe mai multe laturi de 
strazi se vor trasa fasii cu adancimea de 25 m adiacente tuturor aliniamentelor parcelei in 
cauza. 
 
 
- circulatii si accese: 

Conform P.U.G., R.L.U. U.T.R. ULiu: 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces 

la drumurile publice, în mod direct. 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 face conform avizului şi autorizaţiei de construire, 
eliberate de administratorul acestora.  

Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 
pavimentelor permeabile. 
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In PUZ se propune: 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de 
acces la drumurile publice, în mod direct. 

Pe o parcela se pot prevedea doua accese pietonale si doua accese auto. 
 Accesele se pot realiza din orice strada care bordeaza parcela. 

In contextul declivitatii mari a terenului, in cazul locuintelor semicolective se pot 
prevedea doua accese auto si doua accese pietonale, pentru o circulatie facila si pentru 
asezarea optima pe teren a constructiilor. 

Pentru parcelele cuprinse intre strada Remenyik Sandor si strada B propusa, se pot 
prevedea cate un acces pietonal si un acces auto din ambele strazi. 

Un acces carosabil va avea lăţimea de maximum 3 m.  
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei de 

construire, eliberate de administratorul acestora.  
Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea 

pavimentelor permeabile. 
 
 
- inaltimea maxima admisa a cladirilor: 

Conform P.U.G., R.L.U. U.T.R. ULiu: 

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar 
faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din 
glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele 
configuraţii: (S)+P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, 
M – mansardă, R – nivel retras) 

etc. 
 
In PUZ se propune: 

Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar 
faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras. Retragerea nivelului retras se 

va realiza fata de planul fatadei spre strada.Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi 
una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, 
D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). In plus la regimul de inaltime 
reglementat se poate adauga un acces pe terasa circulabila peste ultimul nivel. Aceste 
accese nu vor fi luate in calculul inaltimii maxime. 

etc. 
 
 
- spatii libere si spatii plantate: 

Conform P.U.G., R.L.U. U.T.R. ULiu: 
Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la 

alinimanent (grădina de faţadă), minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi. 
 
In PUZ se propune: 
Eliminarea acestui paragrafului. 
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Prevederi derogatorii ale P.U.Z. la R.L.U. U.T.R. UIs_A: 
 
- stationarea autovehiculelor: 

Conform P.U.G., R.L.U. U.T.R. UIs_A: 
Nu se admite amenajarea de parcaje la sol pe fâşia de teren dintre aliniament şi clădiri, 

indiferent de adâncimea acesteia.  
Staţionarea în curţile clădirilor este admisă doar în cazul în care acestea au exclusiv 

rolul de curte de serviciu. 
 
In PUZ se propune: 
Eliminarea acestor paragrafe. 

 
 
 
 
 

 
Intocmit,                                                            Sef de proiect, 

arh. Florina Alb         arh. Claudiu Botea  

 


