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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII : ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII
NR.  350/2001  CU  MODIFICĂRILE  ȘI  COMPLETĂRILE
ULTERIOARE

INVESTITOR : S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L.

PROIECTANT : S.C. SCRIPCARIU BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

NR. PROIECT : 405/19

DATA ELABORĂRII : APRILIE 2019

1.2. Obiectul lucrării

Prin proiect  se propune restructurarea incintei  fostei  fabrici  Vel  Pitar pentru construirea
unui imobil cu funcțiuni mixte. 

Lucrarea îşi propune rezolvarea următoarelor obiective:
 respectarea funcțiunilor propuse prin PUG (UTR ZcP_RiM – Structură funcțională mixtă
incluzând  locuire  colectivă,  activități  administrative,  de  administrarea  afacerilor,
financiar bancare, terțiare etc.);
 stabilirea  modului  de  organizare  urbanistică  a  zonei  şi  a  categoriilor  de  intervenţii
necesare;
 realizarea acceselor auto și pietonale;
 amplasarea pe parcelă și definirea gabaritelor construcției propuse;
 reglementarea relațiilor cu vecinătățile și  ocuparea terenului cu stabilirea retragerilor
față de limitele de proprietate;
 precizarea  regimului  de  înălţime  a  construcţiilor  şi  a  indicilor  privind  utilizarea
terenului;
 amenajarea  unei  piațete  pe  parcela  dezmembrată  și  trecută  gratuit  în  proprietate
publică
 operatiuni notariale de dezmembrare.

1.3. Surse documentare. Baza topografică

La elaborarea prezentului P.U.Z. s-au folosit date din Planul Urbanistic General al Municipiului
Cluj-Napoca aprobat cu HCL 579/06.07.2018, din documentația „Studiu geotehnic pentru obiectivul
'Elaborare Plan Urbanistic Zonal conform legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare
– str. Năvodari, nr. 2, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.'  elaborat de S.C. GEO SEARCH S.R.L. în MARTIE
2018, din documentația „Realizarea suportului topografic în vederea elaborării Planului Urbanistic
Zonal  conform  legii  nr.   350/2001  cu  modificările  și  completările  ulterioare” elaborat  de  ing.
Crăciunaș Mircea în data de MARTIE 2019 și din nota de fundamentare realizată pentru acest P.U.Z.
ce vizează aspectele urbanistice, arhitecturale și socio-economice ale zonei.   
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Încadrarea în localitate

Amplasamentul este situat în județul Cluj,  municipiul Cluj-Napoca,  pe str.  Năvodari,  nr.  2.
Terenul  studiat  se  află  în  intravilanul  municipiului  Cluj-Napoca,  în  interiorul  Zonei  Centrale
Protejate a orașului, are o suprafaţă totală de 1 729 m2 și are o formă relativ neregulată. Accesul
principal este din strada Năvodari. Zona studiată se invecinează la nord-vest și nord-est cu terenuri
aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la sud-vest cu Jandarmeria Română Cluj-
Napoca, iar la sud-est cu strada Năvodari.

2.2. Elemente ale cadrului natural

Terenul  este  relativ  plat.  Pe  teren  vegetația  este  exclusiv  joasă.   Amenajarea  spațiilor
neconstruite se va face prin spații  verzi cu vegetație joasă,  spații  dalate pentru alei pietonale și
carosabile.

2.3. Circulaţia

Accesul auto și pietonal pe amplasamentul studiat se face de pe latura sudică, din strada
Năvodari. Frontul total la stradă este de aproximativ 20 m.

2.4. Ocuparea terenurilor

Terenul este liber de construcții.

2.5. Echipare edilitara

În zonă, în dreptul străzii Năvodari există rețele de alimentare cu apă, de canalizare, de gaz și
linie  electrică  supraterană.  Traseul  și  poziționarea  rețelelor  e  reprezentată  în  planșa  de  rețele
edilitare anexată, conform avizelor emise de instituțiile abilitate.

2.6. Elemente de mediu
 
Planul  Urbanistic  Zonal  respectă  legislația  națională  și  comunitară  de  mediu  în  vigoare.

Implementarea va avea un efect redus asupra mediului și vor fi prevăzute măsuri pentru evitarea
impactului negativ asupra mediului. Zona de amplasare a Planulului Urbanistic Zonal propus nu se
regăsește în arii naturale protejate de interes național sau internațional.

În prezent terenul s-a eliberat prin demolarea cladirilor fostei fabrici de pâine Vel Pitar, iar
suprafața este complet neamenajată. Odată cu construcția propusă prin prezenta documentație, se
va realiza și amenajarea terenului. Suprafața spațiului verde pe sol natural va fi de 352.54 m 2, ceea
ce reprezintă 20% din suprafața terenului inițial,  înainte de alocarea suprafețelor solicitate prin
PUG. 

Suprafața  verde realizată pe  sol  natural  pe  proprietatea  rezultată  în  urma dezmembrării
terenurilor marcate de servituți de utilitate publică este de 165.07 m2. De asemenea, acestora li se
adaugă o suprafață de 103.97 m2 de spații libere (nu sunt pe sol natural) amenajate ca și spații verzi.
Spațiile verzi  se completează prin zonele înierbate aflate pe suprafața parcelei cedate,  respectiv
187.47 m2 de spații verzi pe terenul marcat cu servitute de utilitate publică prin PUG, precum și prin
spațiul verde prevăzut prin PUG în amenajarea scuarului de la str. Năvodari.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

În urma analizei  urbanistice,  arhitecturale  și  socio-economice  din  Nota de fundamentare,
precum  și  prin  datele  din  Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Cluj-Napoca,  se  impune  o
abordare a dezvoltării urbane continuând specificul funcțional aferent zonei în care va fi amplasat
imobilul. Caracterul zonei este unul mixt, rezultat din combinarea funcțiunii rezidențiale cu birouri,
comerț și instituții publice, specific zonei centrale a orașului. Parcela studiată este propusă spre a
primi o funcțiune compatibilă în contextul zonei cu funcțiuni mixte, relevând o structură funcțională
complexă și echilibrată. Destinația imobilului propus este mixtă: spații comerciale, locuire, birouri și
parcaj subteran. 

Regimul de înălțime prevăzut în P.U.G. este de (1-3S)+P+6, (1-3S)+P+5+1R, (S – subsol, D –
demisol, P – parter, E - etaj, R – etaj retras). Acest PUZ propune creșterea regimului de înălțime cu
două niveluri,  prevăzând un imobil  cu regim de înălțime 2(3)S+P+7+R.  De asemenea,  înălțimea
totală maximă va crește de la 25 m (cât este prevăzută în P.U.G.) la 28 m.

Rețeaua stradală prezentă asigură preluarea fluxului de trafic la nivelul dezvoltării actuale,
putând prelua și dezvoltări ulterioare.  

Din punct de vedere al echipării edilitare se vor extinde rețelele existente.

3.2. Prevederi P.U.G.

Zona studiată, conform P.U.G., se suprapune peste: 
 UTR ZCP_RiM – Restructurarea zonei cu caracter industrial - Zonă mixtă.

 Acest PUZ propune un nou Regulament Local de Urbanism pentru zona studiată, și anume, ZCP_M.
Regulamentul este atașat acestei documentații.

 Zona se învecinează cu UTR SZCP_Is; SZCP_Sp; ZCP_L_A.

3.3. Modernizarea circulației

 Accesul auto și pietonal pe amplasamentul studiat se face de pe latura sudică, din strada
Năvodari. Frontul total la stradă este de aproximativ 20 m. Strada Năvodari este o stradă asfaltată,
de  importanță  locală  cu  sens  dublu  de  circulație,  cu  o  lățime  variabilă  de  12-14  m,  cu  7-8  m
carosabil  și  trotuaren  de  circa  2,5  m  de  o  parte  și  alta.  Fluxul  auto  care  va  rezulta  în  urma
construcției  propuse nu va periclita  circulația auto din zonă,  acesta putând prelua și  dezvoltări
ulterioare.

Locurile  de  parcare  necesare  se  vor  asigura  pe  proprietate,  în  parcarea  subterană  a
imobilului propus, cu acces din str. Năvodari.  Accesul în parcarea subterană se va face din aleea
carosabilă de 5 m din incinta de pe latura sud-vestică a parcelei și pe rampa care va avea 5 m latime.
Se vor prevedea borduri teșite în dreptul acceselor carosabile și acceselor pietonale în imobil.

La ieșirile carosabile de pe proprietate se vor amplasa indicatoare rutiere „STOP”.
     

Calcul necesar numar locuri de parcare conform anexa 2 din P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.
579 din 06.07.2018

Locuințe colective: – 1 loc de parcare/apartament pentru apartamente cu AU mai mică de
100 m2.  Se propun aprox. 37 de apartamente cu AU mai mică de 100 de m2 de unde rezulta un
necesar de circa 37   locuri de parcare. 
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Comerț: –  comerț en-detail: 1 loc de parcare la 35 m2 suprafață de vânzare.
Parter: Suprafațăutilă ~ 450 m2 rezultă un necesar de 13   locuri de parcare 

Birouri: - 1 loc de parcare la 80 m2 pentru funcțiuni fără acces public:
Etaj 1-7: Suprafațăutilă ~ 1350 m2 rezultă un necesar de 17   locuri de parcare

TOTAL NECESAR nr. locuri parcare: aprox   67  . 

TOTAL nr. locuri PARCARE PROPUSE prin P.U.Z. ~ aprox 7  0  . 

3.4. Zonificare funcțională

În urma urbanizării se propune reglementarea într-o UTR adresată zonelor mixte cu  regim
de construire închis, adiacentă arterelor de importanță locală.

Structura  funcţională  mixtă  include  locuire  colectivă,  funcţiuni  administrative,  de
administrarea  afacerilor,  financiar-bancare,  comerciale  (terţiare),  culturale,  de  învăţământ,  de
sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.  La imobilele noi,  parterele spre spaţiile publice vor
avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public. Spre spaţiile publice, spaţiile de locuit
(apartamente) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor.  

Imobilul propus va avea o funcțiune mixtă, incluzând funcțiuni comerciale, locuire, birouri și
garaj subteran.

Parcela  se  află  în  zona  de  studiu  a  Planului  Urbanistic  Zonal  B-dul  21 Decembrie  –  str.
Năvodari și Plan Urbanistic de Detaliu Ansamblul Centrul Cultural Transilvania aprobat cu HCL nr.
139/2015. Amplasarea și conformarea construcțiilor propuse pe terenul studiat prin acest PUZ se
va armoniza cu volumele propuse pentru Centrul Cultural Transilvania, precum și cu promenada
pietonală. De asemenea, corpul de clădire propus prin această documentație ia în considerare și se
încadrează ca și valori ai indicilor urbanistici în prevederile PUZ B-dul 21 Decembrie str. Năvodari și
PUD Ansamblul Centru Cultural Transilvania. 

Proiectul propus vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acesteia.
În urma mobilării terenului, s-a obținut următorul bilanț teritorial:
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De asemenea, se propun următoarele modificări asupra posibilității de ocupare a terenului:

POT maxim admis conform PUG: 60% în UTR ZCP_RiM
POT maxim admis propus prin PUZ: 60%
CUT maxim admis conform PUG: 2.8 în UTR ZCP_RiM
CUT maxim admis propus prin PUZ: 3.35
H maxim admis conform PUG: 25 m în UTR ZCP_RiM
H maxim admis propus prin PUZ: 28 m
Regim de înălțime maxim admis conform PUG: (1-3S) + P + 6 în UTR ZCP_RiM
Regim de înălțime maxim admis propus prin PUZ: 2(3)S + P + 7 + ER

Distanțele față de limitele de proprietate propuse sunt:
pe latura NV –  cu proprietate nr. cad. 293941 Primăria Cluj-Napoca 

- variabila 7.60-8.90 m 
pe latura NE –  cu proprietate nr. cad. 293942 Primăria Cluj-Napoca

- min. 2.00 m
pe latura SE –  cu str. Năvodari - 19.50 m

–  cu proprietate nr. cad. 293942 Primăria Cluj-Napoca
- 0.00 m

pe latura SV –  cu Jandarmeria Română Cluj-Napoca - 3.60 m

3.5. Echipare edilitară

Echiparea edilitară a clădirii noi propuse se va realiza prin racordarea la rețelele existente în
zonă. Rețelele edilitare existente satisfac necesarul estimat prin P.U.Z.

3.6.     Protecţia mediului

Funcțiuniile propuse, atât prin regulamentul P.U.G., cât și dezvoltate prin P.U.Z., nu prezintă
un impact asupra mediului din punct de vedere a acțiunii asupra solului, apei freatice, aerului și
fonic, nenecesitând măsuri speciale de protecție a mediului. Se propune realizarea unei suprafețe
plantate de circa 20% din suprafata parcelei. Colectarea deșeurilor se va face în spații organizate
prin contract cu firme specializate.

3.7.    Obiective de utilitate publică

Din suprafața terenului se va dezmembra o parcelă cu suprafața de 338.25 m2, grevată prin
P.U.G. ca și servitute de utilitate publică cu destinația de zonă verde, propusă pentru a fi amenajată
sub forma unui scuar cu acces public nelimitat. Parcela dezmembrată va fi cedată cu titlu gratuit în
proprietatea  statului.  Cheltuielile  pentru  amenajarea  peisageră  a  piațetei  vor  fi  suportate  în
toatlitate de către beneficiar.

De asemenea, imobilul propus prin PUZ răspunde promenadei pietonale propuse prin PUZ
B-dul 21 Decembrie str. Năvodari și PUD Ansamblul Centru Cultural Transilvania, delimitând-o pe
una dintre laturi, creând un front cu accese la spațiile comerciale propuse prin acest PUZ. 
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4. CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivelor propuse 

Investiţia  propusă  contribuie  la  dezvoltarea  și  întregirea  cadrului  urban.  Propunerea
contribuie  la  o  mai  bună  coerență  a  zonei  prin  dezmembrarea  parcelei  în  vederea  realizării
scuarului cu acces public, susținerea promenadei pietonale propusă prin PUZ B-dul 21 Decembrie
str. Năvodari și PUD Ansamblul Centru Cultural Transilvania. De asemenea, se asigură o mai bună
coerență  a  zonei  și  prin  structura  funcțională  complexă  propusă  în  acest  proiect .  Noul  imobil
propus contribuie la creșterea numărului de locuințe și dotări în această zonă. 

Masurile care decurg în continuarea PUZ-ului

Prezenta documentație P.U.Z.  stabilește condițiile și reglementările urbanistice în vederea
construirii unui imobil mixt 2(3)S+P+7E+R.

 Întocmit,
    Arh. Sorin Scripcariu

   
         

   Arh.  stag. Ioana Chira
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