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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

1. Introducere 
 

 ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001 MODIFICATĂ ȘI 
ACTUALIZATĂ PENTRU INSTITUIRE SUBZONĂ DE INSTITUȚII DE INTERES PUBLIC ÎN ZONA DE ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE DE TIP COMERCIAL 

  
 Prezenta documentație se întocmește la cererea  beneficiarului – Leahu Adrian  
cu domiciliul in Bucursti, str. Constantin Caracas, nr. 173, Sector 1.  

Terenul  în studiu este situat pe Calea Turzii, nr. 173, Cluj Napoca, județul Cluj, identificat prin 
extrase C.F. nr. 254954 şi planul de situaţie atașat documentației. 

 
1.1. Date de recunoastere a documentatiei 

 
DENUMIREA 
LUCRĂRII 

: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 
350/2001 MODIFICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ PENTRU INSTITUIRE 
SUBZONĂ DE INSTITUȚII DE INTERES PUBLIC ÎN ZONA DE 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL 

 
AMPLASAMENT 

 
: 

 
Calea Turzii nr. 173, Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
BENEFICIAR 

 
: 

 
LEAHU ADRIAN – IONUȚ 
Str. Constantin Caracaș, nr. 39, sector 1, București 

 
PROIECTANT 

 
: 

 
S.C. TRANS FORM S.R.L. 
Str. Onisifor Ghibu nr. 12, Cluj Napoca  
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Plan Urbanistic Zonal  

 
NR. DOCUMENTAŢIE 

 
: 

 
748/2018 
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: 
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1.2. Obiectul lucrării 
 

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

al municipiului Cluj Napoca, în intravilan, conform certificatului de urbanism nr. 22 din 03.01.2019. 
Dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului, revine conform Tabel 1 – Sitatia terenului. 
 
TABEL 1 – Situatia terenului. 

SITUATIA TERENULUI 

nr. CF Nr. cad 
Arie conform 

C.F. 
Proprietar 

Categorie de 
folosinta 

Intravilan 

254954 
254954; 

254954-C1 
1417 

Leahu Adrian-
Ionut 

Curti – 
constructii 

da 



  

 

      
 

În prezent terenul este parțial imprejmuit, iar pe teren se află un imobil cu regim de înălțime de 
P+2E, cu destinație de construcții administrative și social culturale: mai exact birouri, service auto, spălătorie 
auto și spații anexe aferente funcților existente.  

 
Se propun următoarele lucrări: 

• Instituire subzona pentru servicii medicale; 

• Extindere etaj 2 imobil existent; 

• Schimbare de destinatie imobil existent din spații cu servicii în imobil cu funcțiunea medicală.  

 

● Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată 
 

Conform C.U. nr. 22 din 03.01.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj Napoca terenul se află în U.T.R. 
Ec -Zonă de activitați economice de tip comecial – en detail – desfășurate în unități de mari dimensiuni – big 
box, mall, showroom.  
 

Reglementări aferente  U.T.R. Ec, extras R.L.U. aferent P.U.G.: 
UTILIZĂRI ADMISE (conform P.U.G.) 

- Comerț de tip supermarket, hypermarket  etc, cu produse alimentare și nealimentare, generalist sau 
specializat pe diverse profile, servicii conexe, organizate în clădiri de tip ”big box cu Ad mai mare de 
1000mp.  

- comerţ şi servicii organizate în sistem "mall".  
- reprezentanţe comerciale ce includ prezentarea (showroom), desfacerea "en detail" a bunurilor de 

folosinţă îndelungată şi furnizarea serviciilor aferente (întreţinere, revizie, service, garanţii etc).  
 
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI (conform PUG) 
Activităţi complementare / de susţinere a profilului funcţional al zonei - administrative, comerciale, 

de cazare turistică, de loisir etc - cu condiţia amplasării acestora în zone de servire special instituite în acest 
scop, prin PUZ. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în 
subteran sau în afara spaţiului public. 

 
INTERDICȚII INTERZISE (conform PUG) 
Locuire de orice tip. Depozitare, în afara celei aferente activităţii comerciale. Comerţ şi alimentaţie 

publică practicate prin vitrine / ferestre. Garaje în clădiri provizorii. Constructii provizorii de orice natură. 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe spaţiul public. 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. 
 

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

• Proiect actualizare PUG Cluj Napoca, aprobat cu HCL nr. 493/2014, HCL 118/2015, HCL 579/2018. 
Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 

• C.U. nr. 22 din 03.01.2019. 

• Studiu geotehnic preliminar  întocmit de către Geognozis SRL 

• Studiu topografic întocmit de ing. Mircea Crăciunaș  



  

 

 

2. Stadiul actual al dezvoltării  
 

2.1.Evolutia zonei 
 

● Date privind evoluţia zonei 
  

Calea Turzii este una dintre ieșirile principale din oraș, aceasta realizeză legătura orașului cu sudul 
țării fiind tranzitată intens de persoane care fac naveta, precum și persoane care locuiesc în cartierele intens 
dezvoltate din zonă, Bună Ziua, Europa, Făget.  
  

● Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii 
 

Zona a fost initial o zonă de tip periferic, cu funcțiuni dedicate acestui tip de zone: service-uri și 
reprezentanțe auto, depozite de materiale de construcții, etc. Ținând cont de dezvoltarea intensă a ultimilor 
ani a cartierului Bună Ziua, Europa sau Făget cu funcțiuni predominant de locuire, apare necesitatea unor 
activități caracter sociale, culturale, administrative etc, cu caracter necomercial/nonprofit. Astfel ca zona 
tinde să fie una de tip semicentral pierzându-și caracterul de periferie.  

 

● Potenţial de dezvoltare 
 

 Zona analizată are o aşezare favorabilă din urmatoarele punctele de vedere: 
 - Localizare în municipiu – Cartierele Bună Ziua, Europa și Făget care s-au dezvoltat în ultimii ani cu 
locuințe, Calea Turzii fiind una dintre principalele artere de comunicare între acestea. Amplasamentul este 
în sudul municipiului , în intravilan.  
 - Geomorfologia terenului – zona prezintă o pantă de aproximativ 12%. Zona amenajată a terenului 
este realtiv plană cu o diferență de nivel de aproximativ 1,0m pe o lungime de 70 m. Pe latura de est, pe o 
lungime în jur de 18 m,  terenul prezintă o declivitate importantă către limita de proprietate estică.  
 - Posibilităţi de racordare la reţelele tehnico-edilitare – în prezent pe teren se află un imobil în care 
funcționează un service auto, spălatorie și birouri aferente funcțiunii. Clădirea este racordată la toate 
utilitățile existente în zonă.  

 
2.2.Încadrarea în localitate 
 
● Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 

 
Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Cluj Napoca, în zona sudică a orașului, în 

afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural- urbanistice.  

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

  

Terenul se află între două noduri importante de circulație, sensul giratoriu din cartierul Zorilor zona 
Observator și intersecția dintre Calea Turzii și str. Bună Ziua.  

 Alte elemente definitorii din punct de vedere urbanistic sunt:  

● Peste drum de reprezentața auto Ford și Land Rover  

● Benzinăria Lukoil, Calea Turzii 



  

 

    

2.3.Elemente ale cadrului natural 
 
● Relieful 

Zona amenajată a terenului este realtiv plană cu o diferență de nivel de aproximativ 1,0m pe o 
lungime de 70 m de la aliniament. Pe latura de est, pe o lungime în jur de 18 m,  terenul prezintă o 
declivitate importantă către limita de proprietate estică. 

 
● Reţeaua hidrografică  

Perimetrul cercetat se găsește în bazinul hidrografic al râului Someș, afluent Someșul Mic, mal 
drept. Regimul apelor subterane este nepermanent și cuprinde infiltrații sezoniere. Apa subterană nu apare 
în sondaje efectuate la studiul geotehnic. Terenul este construit de cel puțin 10 ani, clădirea neprezentând 
probleme cu privire la apele subterane.  

 
● Clima 

 Clima localității  este de tip continental moderat, specific regiunilor de deal.  Clima este 
influenţată de vecinătatea Munţilor Apuseni, iar toamna şi iarna şi de influenţele atlantice de la vest. 
Trecerea de la iarnă la vară se face, de obicei, la sfârşitul lunii aprilie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna 
noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală 
din aer este cca. 8,2 °C, iar media precipitaţiilor anuale atinge 663 mm. 

● Condiţii geotehnice  ( concluziile studiului geotehnic preliminar) 
 Amplasamentul nu pune probleme tehnice din cauza terenului de fundare. Se recomandă 
executarea unei investigații și din interior, deoarece accesul dinspre vecin la fundații era obstrucționat de 
rețele.  

Fundația imobilului existent este realizată din beton. Adâncimea de fundare este de 100cm, 
respectiv 55cm fundație inițială și 45 cm subzidire, dar care, făcută din interior, nu a ajuns la fața exterioară 
a fundației.  

● Riscuri naturale 
 

Perimetrul nu a suferit influenţe tectonice de amploare, fiind încadrat la zona stabilă tectonic. 
Fenomenul diapir nu este prezent. Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate generală sau locală (nu 
sunt fenomene geodinamice latente, active sau potențiale).  

Terenul de fundare (respectiv stratele din zona activă) nu prezintă variații ample de granulometrie, 
umiditate de natură să creeze comportamente diferite sub sarcini, în concluzie tasările diferenţiate sunt 
limitate. 
 

               2.4. Circulaţia 
 

• Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei a circulatiei rutiere. 
Accesul la teren se realizeză direct din Calea Turzii, către centrul municipiului. Ieșirea de pe teren se 

face exclusiv cu ieșire de dreapta.  Circulația în zonă se desfășoară pe două benzi pe sens.  
 

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatie, 
precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente 
si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu 
probleme, prioritati 
Prin P.U.G. ul municipiului Cluj Napoca se propune realizarea unui profil al strazii de 54m, cu 

realizarea de 4 benzi pe sens și benzi de circulație pentru biciclete. 



  

 

 În acest moment circulația se desfășoară pe două benzi pe sens, profilul strazii fiind de 25,00m. 
Există o stație de mijloc de transport în comun la aproximativ 80 m față de amplasament.  
 
2.5.Ocuparea terenurilor 

 

● Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 
Prin PUG zona este încadrată în zona de activități economice de tip comercial.  În prezent funcțiunile 

existente sunt variate, de la servicii de tip medical la funcțiuni de periferie: service-uri și reprezentanțe auto, 
depozite de materiale de construcții, etc  

● Relationari intre functiuni 
 Fonic, vizual şi olfactiv terenul studiat se încadrează în contextul funcțiunilor existente în zonă.  

● Gradul de ocupare a zonei cu fond construit şi aspecte calitative ale fondului construit 
Terenul studiat este construit cu un imobil care se încadrează în indicii urbanistici atât existenți cât și 
propuși. Fiind o zonă ce tinde să fie pericentrală, terenurile sunt majoritatea construite cu imobile 
amplasate la front.  

● Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 
Cerere de servicii în zonă este mai mare decât serviciile ce sunt momentan asigurate în zonă, astfel 
că se preteză realizarea unei funcțiuni medicale propuse prin P.U.Z.  

● Asigurarea cu spatii verzi 
Amplasamentul studiat are amenajări exterioare, spațiul verde fiind către latura de est a terenului, 
asigurandu-se un procent de 20,00%.  

● Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine 
Arealul studiat nu prezintă semne de instabilitate. Zona este construită în procent de 50%. Nu se 
pune problema unor riscuri naturale semnificative in zona studiata. 

● Principalele disfuncţionalităţi 
Servicii insuficiente comparativ cu cererea.  

 
2.6. Echiparea edilitară 
 
Zona dispune de toate utilitățile în Calea Turzii. Clădirea existentă este racordată la toate utilitățile 

din zonă, aceasta oprindu-și activitatea în martie 2019.   
 
2.7. Probleme de mediu 
 

 Amplasamentul studiat nu prezintă probleme de mediu. Evacuarea apelor menajere se realizeză în 
canalizarea orașului. Evacuarea apelor pluviale se realizează printr-un separator de hidrocarburi.    

 
2.8. Opţiuni ale populaţiei 

 
 Dezvoltarea tot mai intensă a zonei, cu locuințe face ca cererea de servicii să fie tot mai intensă.  

 

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 
 

3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 
Documentaţia urbanistică ce se prezintă spre avizare are în vedere: 

• Instituire subzona pentru servicii medicale; 

• Extindere etaj 2 imobil existent; 

• Schimbare de destinatie imobil existent din spații cu servicii în imobil cu funcțiunea medicală.  



  

 

 
 - Regimul juridic 
 Teren situat în intravilanul municipiului Cluj Napoca. Terenul este în proprietate privată a 
beneficiarului.  
 
 - Regimul economic 
 Folosința actuală a terenurilor este de curți, construcții, destinația construcției existente este de 
construcții administrative și social culturale, conf. CF nr. 254954. 
 

      Destinaţia zonei conform P.U.G.:  
UTR Ec - zona de activități economice de tip comercial – en detail – desfășurate în unități de mari 

dimensiuni – bog box, mall, showroom.  
 

 3.2. Prevederi ale P.U.G. 
Reglementări aferente  U.T.R. Ec, extras R.L.U. aferent P.U.G.: 
Funcțiunea de locuit este dominantă în zonă, cu funcțiuni complementare de activități agricole și 

zootehnice, activități meșteșugărești și de mică industrie, activități comerciale – comerț en detail; funcțiuni 
de cult, cultural-sportive, de ocrotirea sănătății, monumente de for public, funcțiuni comerciale sau alte 
funcțiuni de interes public.  

 
3.3. Valorificarea cadrului natural 

 Amplasamentul studiat se află într-o zonă bine închegată din punct de vedere urbanistic, 
majoritatea terenurilor fiind construite. Zona verde din mijlocul străzii Calea Turzii va fi plantată.  
Dezvoltările ulterioare pe parcele vor asigura spațiul verde minim conform R.L.U. aferent P.U.G. Cluj 
Napoca.  
 Pe terenul studiat cadrul natural se menține către limita de est a parcelei.  
 

  3.4. Modernizarea circulaţiei 
 

Calea Turzii în prezent are un profil de 25 m, cu două benzi de circulație pe sens, trotuar public pe 
stânga și dreapta, și fașie plantată pe mijloc.    

Prin P.U.G. al municipiului Cluj Napoca se propune lărgirea Căii Turzii la un profil de 54,00 m, cu 4 
benzi de circulație pe sens, trotuar stânga și dreapta, pistă pentru circulația bicicliștilor și suprafață 
adiacentă pentru parcări.  

  
 



  

 

 
3.5. Zonificarea funcţională  
 
● Reglementări 

 

Conform zonării propuse prin Planul Urbanistic Zonal rezultă principalele subunităţi funcţionale: 

 

1. Zonă de instituții și servicii publice și de interes public – funcțiuni de sănătate și activități 
complementare 

2. Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic 

 

Gruparea pe unităţi şi subunităţi teritoriale este următoarea: 
UTR - Is_A* Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public – funcținui de sănătate și activități 

complementare 

 
UTR Ve – Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic.  

 
● Bilanţ teritorial - ZONIFICARE       

  BILANȚ TERITORIAL - Subzone EXISTENT   PROPUS 

nr. crt. Subzone MP % MP % 

1 

Ec -  Zona de activitati economice de tip 
comercial - en detail - desfasurate in 
unitati de mari dimensiuni - big box, 
mall, showroom 

1274,00 89,91% 0,00 0,00% 

2 
Ve - Zona verde de protecţie a apelor 
sau cu rol de culoar ecologic 

143,00 10,09% 143,00 10,09% 

3 
Is_A* - Zonă de instituţii şi servicii 
publice şi de interes public – funcțiuni de 
sănătate și activități complementare 

0,00 0,00% 1274,00 89,91% 

 Total 1417 100.00% 1417 100.00% 
      

Gruparea pe unităţi şi subunităţi teritoriale este următoarea: 
● Indici urbanistici 

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T) aferent UTR Is_A* este de maxim 60% și coeficientul de 
utilizare a terenului (C.U.T) aferent UTR UTR Is_A*  este de maxim 2,2.  

 
 3.6. Dezvoltarea echipării  edilitare 
 

Alimentarea cu apă este asigurată din rețeaua municipiului.  
Evacuarea apelor menajere se va realiza în canalizarea municipiului, iar apele pluviale se vor evacua într-un 
cămin de apa ulterior trecând prin separator de hidrocarburi și se va deversa în pârâul aflat pe limita de est 
a parcelei.   



  

 

Alimentare cu energie electrică este asigurată din rețeaua municipiului.  
Alimentarea cu gaze natural: este asigurată din rețeaua municipiului. 
Gospodărirea comunală se va face pe parcelele în proprietate privată. Colectarea deșeurilor se va face în 
sistem selectiv în spații special amenajate, în tomberoane îngropate.  

 
3.7.Protecţia mediului 

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

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

apa: apele rezultate în urma realizării proiectului sunt de tip menajer. Acestea vor fi deversate în 
rețeaua de canalizare a orașului. Apele pluviale se vor evacua într-un cămin de apă ulterior trecând prin 
separator de hidrocarburi și se va deversa în pârâul aflat pe limita de est a parcelei.  

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

zgomot: Sursele de poluare fonică sunt reprezentate de: 
- autovehiculele și utilajele folosite pe perioada execuției; 
- autovehiculele clienților și a angajaților; 
- autovehiculele in tranzit. 
Aceste surse de zgomot vor fi izolate, iar opririle și pornirile repetate nu vor depăși nivelul de zgomot 

stradal.  

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

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

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

Planul studiat se întinde pe o suprafață totală de 1417 mp, ceea ce înseamnă că impactul asupra 
mediului va fi de mică amploare. Planul creează cadru doar pentru proiectele privind realizarea schimbării 
de destinație a imobilului și extinderea parțială a etajului doi. Utilitățile necesare sunt existente pe parcelă, 
clădirea fiind funcțională.  

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

Se propune instituirea unei subzone pentru realizarea funcțiunii medicale pentru care se solicită 
prezentul plan urbanistic zonal. Planul propus se încadrează din punct de vedere al indicilor ubanistici în 
reglementările R.L.U. al municipiului Cluj Napoca, precum și din punct de vedere al regimului de înălțime.     

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

Planul nu este relevant din acest punct de vedere. Totusi, prin proiect se vor prevedea materiale 
moderne. Se vor folosi materiale de bună calitate pentru termoizolarea imobilelor astfel încât consumul de 
energie să fie cât mai redus. Se vor folosi sisteme de încălzire moderne cu surse alternative de consum. 
Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate selectiv în spații amenajate pe teritoriul parcelelor rezultate.  



  

 

d) problemele  de mediu relevante pentru plan 

Clădirea existentă este racordată la rețeaua de alimentare cu apă a orașului.  

Evacuarea apelor menajere se va realiza în sistemul de canalizare a orașului care se află pe Calea Turzii. 
Apele pluviale se vor evacua într-un cămin de apă ulterior trecând prin separator de hidrocarburi și se va 
deversa în pârâul aflat pe limita de est a parcelei.  

În momentul autorizării se vor intocmi proiecte detaliate pentru fiecare specialitate în parte respectând 
normele în vigoare pentru funcțiunea propusă.  

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

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

Lucrarea prezintă caracteristici comune de PUZ. PUG-ul prevede în zonă funcțiuni de tip comercial, 
desfășurate în unități de mari dimensiuni. Cu toate acestea în zona există funcțiuni medicale atât în aval cât 
și în amonte de amplasament studiat, astfel că planul nu este relevant din punct de vedere al implementării 
legislației naționale și comunitare de mediu.  

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

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor 

Efectele ireversibile sunt doar pe plan local, acestea au fost deja realizate, în prezent pe teren există un 
imobil construit. 

b) Natura cumulativă a efectelor 

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

c) natura transfrontieră a efectelor  

Nu este cazul de natură transfrontieră. 

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu  

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

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

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

Din punct de vedere al mediului suprafața posibil afectată este redusă, terenul studiat fiind de 
aproximativ 0,14 ha. Funcțiunea propusă nu generează un număr mare de populație, astfel că și impactul 
asupra populației afectate este redus.  

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

i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural 

Din punctul de vedere al caracteristicilor naturale ale terenului acesta nu prezintă riscuri de 
alunecări de teren sau inundații, așa cum se poate vedea și din studiu geotehnic. Zona seismică nu pune 
probleme din acest punct de vedere pentru teren. Zona este construită, atât parcela în lucru cât și parcelele 
vecine cu imobile cu regim de înălțime similar sau mai mare.  

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



  

 

ii) depășirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului 

Având în vedere funcțiunea propusă, existența imobilului pe parcelă, precum și a zonei vecine 
construite, nu se pune problema de depășire a valorilor limită de calitate a mediului.   

iii) folosirea terenului în mod intensiv 

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

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

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

  
3.8. Obiective de utilitate publică 

Situaţia proprietăţilor din zona studiată se prezintă astfel: 

 

  
BILANȚ TERITORIAL - 
Utilizari 

EXISTENT   PROPUS   

nr. crt. Utilizări MP % MP % 

1 Proprietate privata  1417.00 100.00% 1200.80 84.74% 

2 Proprietate publica  0.00 0.00% 0.00 0.00% 

3 
Teren grevat de servitute de 
utilitate publica  

0.00 0.00% 216.20 15.26% 

 Total 1417 100.00% 1417  100.00% 
      

Conform PUG Cluj Napoca, pe Calea Turzii se propune un profil al străzii de 54,00 m.  Terenul în studiu 
este grevat de servitute de utilitate pe o suprafață de 216,20mp. Servitute nu trece peste imobilul existent.  

 

 

Intocmit,    

arh. Laura Pop   
 

 


