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1. INTRODUCERE

La comanda  Alexandru Marina şi în baza certificatului de urbanism 3397 din
data 14.08.2018 se întocmenşte prezenta documentaţie în vederea aprobării în
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a Planului Urbanistic de Detaliu pentru
obiectivul:

 ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL CU
FUNCTIUNI MIXTE, SISTEMATIZARI VERTICALE, RACORDURI SI

BRANSAMENTE LA UTILITATI, OPERATIUNI NOTARIALE-COMASARE
PARCELE

 str. Louis Pasteur 48-50, Cluj Napoca, jud. Cluj

 Date de recunoaştere a documentaţiei :

DENUMIREA: 
 ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

AMPLASAMENT: 
str. Louis Pasteur 48-50, Cluj Napoca, jud. Cluj

BENEFICIAR:  
Marina Properties Plus S.R.L.

PROIECTANT: 
S.C. Trans Form S.R.L.
Str. Republicii 81/7 Cluj Napoca Cluj 400015 Romania

 

FAZA:  
Plan Urbanistic de Detaliu 

NR. DOCUMENTAŢIE:  
 783/2018

 
DATA:
 29.05.2019

 

MEMORIU TEHNIC
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Obiectul lucrării

La comanda beneficiarului s-a studiat posibilitatea realizării în cadrul imobilului  situat
pe str. Louis Pasteur 48-50, Cluj Napoca, jud. Cluj, a următoarelor lucrări:

pentru clădirile existente - demolarea clădirilor parter existente pe teren, și edificarea
unui imobil nou, cu funcțiunea  mixtă de locuire colectivă și comerț

Prin prezenta documentaţie se reglemetează modul de amplasare a clădirilor;
retragerile, indicii de ocupare a terenului, regimul de înălţime şi accesele pe parcelă.

2. Incadrarea în zonă
Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior - PUD

- P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca aprobat cu HCL 493, din 22
decembrie 2014

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUD
- Studiu geotehnic
- Ridicare topografică

2.1 Concluzii ale documentatiilor deja elaborate:
Încadrare în localitate / Prevederi ale P.U.G.
Conform P.U.G. al municipiului Cluj-Napoca terenul se încadrează în zonă
U.T.R. RrM4 - Parcelar riveran arterelor de importanta locala destinat
restructurarii; Zona mixta cu regim de construire deschis
Procentul maxim de ocupare a terenului (POT), conform PUG, 50%
pentru parcele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi
opuse ce traversează cvartalul, și adâncimea mai mică de 40m sau pentru cele
situate in poziții particulare (dominante).
Pentru nivelele cu destinatie de locuire AC maxima=40%xSt (suprafata terenului).
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT), conform PUG, 1.8 pentru
parcele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse ce
traversează cvartalul, și adâncimea mai mică de 40m sau pentru cele situate in poziț
ii particulare (dominante)
Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis)
Aliniere:
 față de aliniament:.
a)În situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de alinament pe cel
puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză),
cladirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate.
b) in situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel putin 3m de la
aliniament, cu respectarea obiceiului locului
c) Pentru parcelele de colț retragerea se va realiza față de ambele aliniamente
 faţă de limitele laterale şi posterioare:
Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei
ce include un calcan cu o distanța minimă egală cu jumatate din înăltimea clădirii ,
dar cu nu mai putin de 3m. În cazul construirii în sistem izolat se va asigura
retragerea reglementate mai sus pe ambele laturi ale parcelei
Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu
jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul
cel mai înalt dar nu mai puțin de 6m.
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 înălțimea maximă admisa a clădirilor
pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va
depăși 16 m, iar inălțimea totală (maximă) nu va depași 20m, respectiv un regim
de înălțime (1-2S)+P+3+1R
2.2. Concluzii ale documentațiilor elaborate concomitent cu P.U.D.:

Conform proiectului, urmează ca imobilul existent, cu regim de înălţime P, să fie
demolat, și edificarea unui imobil cu regim de înălțime 1S+P+3+R.
Din studiul geotehnic preliminar reies următoarele concluzii:
Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul aparţine unităţii structurale  
Depresiunea Transilvaniei, mai exact zonei sudice a Podişului Someşan. Relieful
are un caracter deluros, cu aspect de podiş. La data efectuării lucrărilor de
prospectare nu s-au pus în evidenţă fenomene dinamice active.
Factorii de avut în vedere  Descriere    Punctaj  
Condiții de teren   Terenuri dificile    6  
Apa subterană   Cu epuismente normale  2
Categoria de importanță  Normală    3  
Vecinătăți   Risc moderat    3  
Seism   ag≤0,15    1  
Riscul geotehnic   Risc major    15  
Categoria geotehnică   3

Apa subterană a fost interceptată intre 2.5m si 6.30m față de cota execuției
forajului.

În conformitate cu STAS 6054-77 zona studiată are adâncimea de îngheț de 0,80÷
0,90 m.
Conform reglementării tehnice P 100-1/ 2013 zona studiată are accelerația
terenului ag = 0,10 g având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și
perioada de colț, Tc = 0,7.
3.SITUAȚIA EXISTENTĂ
 3.1. Încadrarea în municipiu
 Terenul pe care se doreşte intervenţia mai sus menţionată, face parte din
intravilanul municipiului Cluj-Napoca, pe str. Louis Pasteur 48-50, Cluj Napoca,
jud. Cluj fiind situat în afara zonei de protecţie a valorilor urbanistice şi de
arhitectură.
 Zona studiată în prezenta documentaţie P.U.D. se limitează la parcelele aflate
în proprietatea Marina Properties Plus Srl, şi se învecinează
-la N, limita de proprietate cu Aleea Mestecenilor
-la S, limita de proprietate cu Acces garaje Bloc  Asociatia de proprietari Louis
Pasteur nr 36
-la V, limita de proprietate cu Asociatia de proprietari Mestecenilor Nr 1
-la E,  limita de proprietate cu strada Pasteur
Terenul are suprafata de Suprafata teren (din acte) =2140 mp. mp conform
extrase de Carte Funciară
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 3.2. Analiza fondului construit:
 Pe parcela studiată există doua construcţii cu regim de inaltime parter cu
suprafața construită la sol de 241.00 mp,
 3.3.Cai de comunicatie:
 Accesul pe parcelă, atât auto cât şi pietonal se face din strada Pasteur si alea
Mestecenilor
 3.4. Retele edilitare: Imobilul este racordat la toate reţelele utilitare existente în
zonă
 3.5.  Regim juridic : imobil situat in intravilanul municipiului Cluj Napoca, în
afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. Imobil
în proprietate privată.
Servituți de utilitate publică: nu este cazul.
 3.6. Regim economic: folosința actuală, pentru extras C.F. 333911 curti-
construcții, pentru extras C.F.333911-C2-U1 unitate locativa compus din 2 camere,
hol, bucatarie, baie, pivnita, imprejmuiri, teren atribuit in proprietate 96/2140, pentru
extras C.F.333911-C2-U2 unitate locativa compus din 1 camera, 1 bucatarie, cu
P.i.c. in cota de 24,11/100 parte, teren in cota de 30/2140 parte, C.F. 333911-C1
curte si gradina cu casa din caramaida, pe fundatii din beton, acoperita cu tigla,
compusa din parter cu 3 camere, bucatarie, baie, camara de alimente, antreu,
scara acces, pivnita si pod, la subsol cu 1 camerea, antreu, baie, pivnita scara de
acces. Destinatia zonei UTR RrM4, si partial in UTR Lc_A
 3.7. regim tehnic: Suprafata teren (din acte) =2140 mp.
P.O.T. existent =11,30%
C.U.T. existent = 0.14
Conform Certificat de urbanism nr. 3397/14.08.2018
 3.8. Disfunctionalităţi: nu există
 3.9. Concluzii:
 Lucrările propuse, se vor realiza într-o zonă cu caracter rezidențial. Regimul
tehnic al zonei permite aceste modificări.
4.REGLEMENTĂRI
 4.1.Elemente de temă:
 Desființarea clădirii existente cu regim Parter și realizarea unui corp nou de
clădire cu funcțiunea mixtă de locuire colectivă și parter/demisol comercial,
dezvoltat în regim de înălțime S+P+3+R

 4.2.Descrierea solutiei:
După demolarea clădirii exietente se propune edificarea imobilului cu funcțiune
mixtă, cu subsol destinat parcajului, pe 1 nivel, parter comercial, si locuinte la
etajele superioare. Ultimul etaj se va retrage de la fațada clădirii cu min 1.8m

4.3 Organizarea circulației:
Accesul pe parcele, atât auto cât şi pietonal se face din alea Mestecenilor, si

din strada Pasteur. Se propune eliminarea accesului de pe strada Pasteur, pentru
a diminua confilctele din circulatie. intoarcerea autovehiculelor se va face in
interiorul parcelei.
 La subsol se poate amenaja toate parcajele necesare imobilului (comercial si
locuinte). Accesul pentru aprovizionarea zonelor comerciale, salubrizare si de
urgenta se face adiacent accesului in garaj,
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4.4 Regimul juridic. Circulația terenurilor: Terenul în discuţie ramâne în
proprietate privată, se propune o ca o suprafata de 28.88 mp sa fie dezmembrata
pentru regularizarea traseului pietonal ce poate fi trecut ulterior in domeniul public

4.5 Regim de aliniere:
- o retragere de jumătate din inălțime dar nu mai putin de 6.00 m. faţă de

limita posterioara
- o retragere de jumătate din inaltime dar nu mai putin de 6.00 m. faţă de

limitele laterale
- se propune construirea imobilului in aliniamentul de pe strada Pasteur,

observat la Blocurile de la nr 38-40 și cu retragerea față de aliniament la
Aleea Mestecenilor cu min 3m

4.6.Regim de înălțime:
Regim de inaltime cladire propusa: S+P+3E+R

4.7 Modul de utilizare a terenului:
Determinarea numărului minim de locuri de parcare:
conform PUG municipiul Cluj Napoca anexa 2:
 pentru locuințe colective
minim 1 loc de parcare/apartament pentru AU mai mica de 100 mp - 36 ap
minim 2 loc de parcare/apartament pentru AU mai mare de 100 mp - 2 ap
necesar pentru locuinte 40 locuri
 pentru comerţ en detail:  
1 loc de parcare la 35 mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale
(magazine integrate parterului clădirilor multifuncţionale, complexe, centre şi galerii
comerciale), dar minimum 2 locuri de parcare
 necesar pentru comert 6 locuri
Pentru clădiri cu mai mult de 6 apartamente se va asigura un spaţiu (închis şi
acoperit) destinat depozitării bicicletelor**, integrat clădirii principale sau într-o
construcţie anexă, cu capacitate minimă de 1 bicicletă pentru fiecare apartament
Se propune ca pentru fiecare loc de parcare se va prevede un loc de parcare
pentru bicilete, pe un suport agatat de peretele aferent locului de parcare.
 Pe teren exista 2 locuri de parcare, se propune realizarea in subsolul cladirii
realizarea unui parcaj subterean cu 51 locuri de parcare.
INDICI URBANISTICI

Procentul de ocupare a terenului
P.O.T. existent =11,30%
P.O.T propus =48,14%
Coeficientul de utilizare a terenului
C.U.T. existent = 0.14
C.U.T propus =1.80
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 4.8 Mobilier urban si plantatii:
 Se propune organizarea spaţiilor verzi plantate cu arbori si arbusti decorativi.
Speciile vegetale alese vor fi alese în așa fel încât să nu producă alergeni
inhalatori (ex: tei, mesteacăn, salcâm), fructe care pot prezenta pericol
pentru trecători și a căror îndepărtare presupune manopere cos�sitoare
(ex: castan, dud) și a căror schimbare de foliaj se face într-un inteval de �mp
concentrat - ușurând as�el operațiunile de curățenie.
Suprafata zona verde amenajat 694.73 mp (32,46 %), din care 532.6 mp
(24,9%) pe solul natural 
 4.9 Echipare edilitara:
 Construcțiile nou propuse se vor racorda la  toate utilităţile necesare si
existente in zona
 5. CONCLUZII:

 Acest P.U.D. a fost întocmit în conformitate cu prevederile “Ghid privind
metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic de detaliu
– (indicativ G.M. 009 – 2000)”.
 Lucrările se vor executa cu o firmă de specialitate, respectându-se
întocmai proiectul de execuţie ce se va supune autorizării.
 Proiectantul consideră oportună investiţia.

ÎNTOCMIT,
arh. Sztahura Mark
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