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MEMORIU GENERAL 
Intocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/N/08.06.2000  

pentru aprobarea reglementarii tehnice 

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONTINUTUL-CADRU AL 

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” 

1.Introducere: 

Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.D. SI PROIECT PENTRU 

AUTORIZAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE, EXTINDERE SI 

ETAJARE IMOBIL 

Amplasament:  str. Salcamului nr 7, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj  

Beneficiar:  SZTOICA ALEXANDRU si ELISABETA 

Proiectant de specialitate: BIROU DE ARHITECTURA SIMON CIPRIAN 

Data elaborării:  ianuarie 2018 

 

 Obiectul lucrarii: 

  

Prin Certificatul de Urbanism nr. 6131/21.12.2017, s-a solicitat de catre 

serviciului de urbanism din cadrul Primariei Cluj Napoca elaborarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu pentru „Lucrari de modernizare, extindere si etajare imobil” 

pentru beneficiarii Sztoica Alexandru si Sztoica Elisabeta. Terenul pe care se va 

amplasa noul corp de cladire, are suprafata de 218 mp, reprezinta curti constructii 

in strada Salcamului nr. 7, Cluj Napoca si este în proprietatea beneficiarilor. 

Terenul este situat in perimetrul intravilan al localitatii Cluj Napoca, zona studiata 

aflandu-se in afara perimetrului de protecția a valorilor istorice și arhitectural-

urbanistice. 

Documentatia P.U.D. urmareste sa reglementeze elementele urbanistice in 

vedera interventiei propuse (amplasarea constructiilor, a acceselor si integrarea in 

fondul construit). 

 

Beneficiarul a solicitat realizarea proiectului în baza temei de proiect 

insotita de extrasele de Carte Funciara si a certificatului de urbanism sus-amintit. 

 

2. Incadrarea în zona: 

 

Situatia obiectivului in cadrul localitatii: 

Amplasamentul este adiacent strazii Salcamului, fiind delimitat astfel: 

•La Nord   - terenuri proprietate privata (nr. cad. 258716) 

•La Vest  - terenuri proprietate privata (nr. cad. 295145) 

•La Est - str. Salcamului 

•La Sud  - terenuri proprietate privata (prop. Hosu Calin) 
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Terenul se identifica  prin: 

- nr. Cadastral 307804, teren intravilan (si constructia C1) avand suprafata 

de 218,00  mp conform masuratorilor topografice si CF anexat 

 

Anterior prezentului proiect s-au intocmit urmatoarele documentatii: 

• ridicare topografica; 

• P.U.G. existent al localitatii Cluj Napoca; 

  

 Concluzii din documentatii deja elaborate: 

 Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca si a 

Regulamentului de Construire aferent, parcela studiata se afla in unitatea 

teritoriala cu indicele UTR „Lip – Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse 

pe un parcelar de tip periferic”, şi face precizări cu privire la:  

 Utilizari admise;  

 Utilizari admise cu conditionari; 

Utilizari interzise; 

Regimul de aliniere, amplasarea cladirilor fata de aliniament; 

 Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor; 

 Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela ; 

 Circulatii si accese; 

 Stationarea autovehicolelor; 

 Inaltimea maxima admisibila a cladirilor; 

 Aspectul exterior al cladirilor ; 

 Conditii de echipare edilitara ; 

 Spatii libere si spatii plantate ; 

 Imprejmuiri ; 

 Procent maxim de ocupare a terenului (POT)  

 Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)  

 

-   Indicii de ocupare a terenului: P.O.T.max = 35 % si C.U.T.max = 0,9 

-   Nu s-au efectuat studii concomitente 

 
 

3. Situatia existenta: 

Analiza fondului construit existent: 

 Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică 

(predominant locuinţe unifamiliale), de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al 

unor operaţiuni de urbanizare sau variat, rezultat al dezvoltării spontane  şi de 

regimul de construire izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradiţional, (mai 

ales case lungi cu latura scurtă la stradă, aşezate în lungul unei laturi a parcelei), 

retrase sau nu din aliniament.  
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Parcela studiata are forma regulata dreptunghiulara regulata cu un front la 

strada de 10,10 m. Pe parcela exista o constructie amplasata pe latura nordica de 

proprietate si pe latura front la strada avand o suprafata construita de 97,76 mp. 

Constructia este o locuinta unifamiliala cu 2 apartamente situate la parter 

respectiv la etajul imobilului (S construit desfasurata = 166,49 mp). Constructia 

dispune de o scara exterioara care asigura accesul la aprtamentul de la etaj, 

apartament care ocupa partial suprafata etajului (pe restul suprafetei cadirea avand 

doar regim Parter si un pod necirculabil). 

 

Functiunile existente in cladire sunt: 

 

Parter (Apartamentul 1 – cu 2 camere): 

- Hol        S=7,26 mp 

- Bucatarie       S=14,42 mp 

- Hol        S=5,62 mp 

- WC        S=2,16 mp 

- Baie        S=4,44 mp 

- Camera       S=15,60 mp 

- Camera       S=24,00 mp 

Etaj (Apartamentul 2 – cu 2 camere): 

- Hol        S=7,82 mp 

- Bucatarie       S=5,72 mp 

- Hol        S=5,72 mp 

- Baie       S=3,84 mp 

- Camera       S=17,04 mp 

- Camera       S=16,59 mp 

 

 

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere: 

    

- Constructii existente                  =    97,76 mp 

- Zona pavata / circulatii                     =    23,00 mp 

- Zone verzi                 =    97,24 mp 

   TOTAL SUPRAFATA:                 218,00 mp 

 

 Cai de comunicatie: 

 Principala cale de acces spre parcela studiata sunt strada Salcamului 

(ramificatia infundata a strazii). In dreptul parcelei strada este largita pentru a 

asigura un loc de intoarcere, strada prelungindu-se cu circualatia pietonala peste 

canalul Morii.  
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 Accesul auto in incinta se face printr-o poarta auto direct din strada 

Salcamului, in interiorul parcelei fiind asigurat un loc de parcare. 

 

 Regimul Juridic: 

Beneficiarii acestei investiţii, Sztoica Alexandru si Sztoica Elisabeta detin 

in proprietate intreaga constructie si terenul aferent conform extrasului CF nr. 

307804 anexat. 

 

 Echiparea edilitara: 

 Zona are echipare edilitara completa, pe strada Salcamului existand retele 

de apa, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie, cablu tv. 

  

Analiza geotehnica: 

Amplasamentul aflat in studiu se prezinta plan si uniform. Din punct de 

vedere geologic terenul este alcatuit dintr-un complex aluvionar grosier alcatuit 

din pietrisuri cu nisip si liant sau nisipuri cu pietris mic si liant asezat peste 

orizontul argilelor marnoase cenusii de varsta badeniana. Succesiunea litologica 

prezentata este acoperita de argile prafoase, nisipuri prafoase sau umpluturi, cu 

capacitati portante reduse. Adancimea maxima de inghet in zona studiata este de 

0.80 metri. Din punct de vedere seismic terenul studiat se afla in zona seismica F. 

Apa subterana nu a aparut in lucrarile geotehnice executate. Ea apare sub forma 

de panza in straturile aluvionare grosiere si se poate ridica, in perioadele bogate in 

precipitatii. 

 

4.Reglementari 

 

 Elemente de tema: 

 Elementele de tema sunt stabilite de comun acord cu autoritatile locale si 

beneficiarul acestei lucrari, elemente prezente in prevederile C.U. 

 Reglementarile propuse prin prezentul PUD sunt intocmite tinandu-se cont 

de caracterul zonei, de vecinatatile existente, de accese si de orientare fata de 

punctele cardinale.  

Tema de proiect constă în extinderea Etajului pe portiunea de pod a cladirii 

existente, corespunzatoare corpului Parter de la strada a cladirii. Locurile de 

parcare necesare se vor asigura in afara incintei cladirii prin abonament la 

Primaria Municipiului Cluj Napoca. 

 

 Descrierea solutiei: 

Prin extinderea etajului, apartamentul nr. 2 va primi inca o incapere 

devenint un apartament cu 3 camere. Accesul la aceasta camera se va face din 

holul de acces al apartamentului, suprafata extinterii fiind cortespunzatoare in 
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plan cu suprafata parterului. Cladirea devine astfel in totalitate o cladire cu regim 

de inaltime P+1.  

  

 Organizarea circulatiei: 

La terenul studiat se ajunge direct din str. Salcamului. Accesul in incinta nu 

se modifica pastrandu-se accesele pietonale si auto existente. Se pastreaza locul de 

parcare existent in incinta iar locul de parcare sulimentar necesar se vor asigura in 

afara incintei prin abonament.  

  

 Profilul stradal: 

 Profilul stradal al Strazii Salcamului nu se modifica. 

 

 Regimul juridic, circulatia terenurilor: 

      Regimul juridic şi proprietatea terenurilor sunt prezentate in plansa A06. 

Terenul studiat este proprietate privată şi se menţine la acelaşi regim de folosire. 

Acest teren nu va mai suferi operaţiuni ulterioare de subparcelare, forma lui fiind 

definitivă. Numerotarea postala va ramane cea actuala (str. Salcamului nr. 7).  

 Strada Salcamului este clar definita, la fel si aliniamentele, deci nu sunt 

necesare operatiuni juridice pentru marirea domeniului public. 

        

 Echiparea edilitara:  

 Zona are echipare edilitara completa, pe strada Universitatii existand retele 

de apa, canalizare, electricitate, gaze naturale, telefonie, cablu tv. Constructia 

propusa este racordata la aceste retele si nu sunt necesare lucrari de 

redimensionare sua noi bransari. 

 Nu se admite amplasarea de antene de telefonie mobila pe cladirea propusa. 

 

Bilant teritorial: 

REGIMUL DE INALTIME EXISTENT: P+ E partial 

REGIMUL DE INALTIME PROPUS: P+1 
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5.Concluzii: 

Necesitatea intocmirii prezentului P.U.D. a rezultat in urma intentiei 

beneficiarului de a extinde suprafata construita a etajului imobilului de pe strada 

Salcamulu nr. 7, în baza temei de proiect insotita de extrasul de Carte Funciara si 

a Certificatului de Urbanism obţinut în prealabil. 

 Propunerile reglementate prin acest P.U.D. sunt conforme cu cele ale 

P.U.G. Cluj-Napoca si ale Regulamentului General de Urbanism. 

 Arhitectura extinderii propuse se va armoniza cu specificul zonei, pantele si 

geometria acoperisului fiind in limbajul celor existente.  

 

 

Intocmit, 

 

arh. Simon Ciprian                                                  Cluj-Napoca, noiembrie 2018 
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