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MEMORIU DE PREZENTARE

1.  PREZENTAREA INVESTITIEI

DENUMIREA LUCRĂRII : PLAN URBANISTIC ZONAL –
CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE,
OPERATIUNI NOTARIALE PENTRU PARCELARE 

INVESTITORI, 

BENEFICIARI si 

PROPRIETARI

: LUCA ANA-MARIA, LUCA CRISTINA-RAMONA,
LUCA CORNEL,
FABIAN JANOS-CSABA, FABIAN ANNAMARIA,
FABIAN LASZLO-JANOS, CSEP ILDIKO,
TOTH-WESSELY MARGARETA,
BOLBOACA AUREL,
LUCA VIOREL,
LAZAR CRISTIAN-ANDREI, LAZAR ANDRA-ROMINA.  
COPACIU RADU,
SUCIU BOGDAN-RARES, SUCIU MIHAELA,
ROTUND CODRUT MARCEL, ROTUND AURELIAN-IOAN,
LUCA VIOREL, LUCA ALEXANDRU

ADRESA INVESTITIEI : Str. Borhanciului,
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

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

NR. PROIECT : 205/15

DATA ELABORĂRII : Iulie 2019

1.2. Obiectul lucrării

Prin  P.U.Z.-ul  de  faţă  se  propune  reglementarea  parcelelor  aflate în  proprietatea

beneficiarilor mai sus mentionati  şi  parcelarea unor terenuri în vederea construirii de locuinţe.

Amplasamentul este situat în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Borhanciului. Terenul studiat

are o suprafaţă totală de  23.334  mp, are o formă poligonală neregulată şi este accesibil din

strada Borhanciului.

Lucrarea îşi propune rezolvarea următoarelor obiective:

1.parcelarea terenului;

2.stabilirea modului de organizare urbanistică a zonei şi a categoriilor de intervenţii 

necesare;

3.stabilirea aliniamentelor şi alinierii construcţiilor;

4.precizarea regimului de înălţime a construcţiilor şi a indicilor privind utilizarea terenului;
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Oportunitatea  studiului  rezultă  din  importanţa  zonei  studiate,  intenţiile  ferme  ale

investitorului,  avizul  de  oportunitate,  avizul  Directiei  Tehnice-  Siguranta  Circulatie  şi  a

prevederile Certificatului de Urbanism eliberat în acest sens de catre Primaria Municipiului Cluj-

Napoca.

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  493/22.12.2014,  din  documentația  „Studiu

geotehnic .” elaborat de S.C Geognozis S.R.L., din documentația „Suport topografic în vederea

elaborării  planului  urbanistic  zonal  ” elaborat  de  ing.   Sorin  Dan,  din  expertiza  geotehnica

elaborata  de  ing.  Popa Augustin,  din   avizul  de  oportunitate,  din   avizul  Directiei  Tehnice-

Siguranta Circulatie şi a prevederile Certificatului de Urbanism eliberat în acest sens de catre

Primaria Municipiului Cluj-Napoca, și din nota de fundamentare realizată pentru acest P.U.Z. ce

vizează aspectele urbanistice, arhitecturale și socio-economice a zonei. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Încadrarea în localitate, delimitarea zonei studiate-reglementate:

Zona  studiată  cu  o  suprafaţă  de  23.334  mp,  se  situează  pe  strada  Borhanciului,  în

municipiul Cluj-Napoca.

Zona este delimitată  la vest de limita dintre UTR Uliu studiat si UTR Liu existent, la nord 

de limite cadastrale, la sud de strada Borhanciului, iar la est de drum existent. Prin proiect se 

propune o etapizare a UTR-ului Ului studiat prin PUZ astfel incat zona reglementata prin PUZ-ul

actual reprezinta prima etapa ce urmeaza a fi urbanizata din intregul UTR. Uliu. Etapizarea se 

va face conform plansei A09 atasata la prezenta documentatie si nu afecteaza in mod negativ 

perspectiva de dezvoltare a terenului ramas neurbanizat din cadrul UTR-ului Uliu studiat prin 

PUZ. 

2.2. Elemente ale cadrului natural

Terenul studiat se afla intr-o zona de podiş, cu o declivitate pe directia nord (+375,50) –
sud (+359,00) şi o pantă relativă de 10,5%. Partial pe teren se află vegetaţie înaltă si medie. 
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2.3. Circulaţia

Zona studiată este deservită de strada Borhanciului pe care se accede dinspre cartierul
Gheorgheni. Strada Borhanciului este un drum asfaltat recent, de categoria a III-a cu circulaţie
în  dublu  sens  şi lăţime  carosabilă  variabilă  (9-10  m).  Zona  reglementata  prin  PUZ  se
invecineaza la est cu un drum existent cu ampriza variabila de aproximativ 4-5m, drumul in
cauza reprezinta calea de acces la costructiile si serele de legume aflate la nord in proximitatea
zonei reglementate. 

2.4. Ocuparea terenurilor

Întregul  amplasament  studiat  este  constituit  din  diferite  terenuri  aflate  in  proprietatea
diferitilor beneficiari. 

În  vecinătatea zonei studiate, terenul este destinat imobilelor de locuinţe cu un regim de
înălţime redus. Spre nord, in imediata apropriere a terenului reglementat se regasesc parcele
de teren neintabulate si nereglementate d.p.d.v. Juridic sau reprezinta obiectul unor litigii. 

2.5. Echipare edilitara existenta

Zona  reglementata,  respectiv  strada  Borhanciului  dispune  de  toate  retele  edilitare
necesare  (distributie  de:  apa,  canalizare,  gaz,  electricitate  si  telecomunicatii).  Aceste  retele
edilitare sunt configurate conform avizelor de amplasament eliberate de furnizorii acestora si se
regasesc pe plansa A07.

2.6. Elemente de mediu
        

Zona studiată nu prezinta elemente de mediu deosebite, prin urmare ANPM Cluj  in urma
documentatiilor depuse cu nr. 27625/29.11.2016, a decis ca acest proiect de PUZ nu necesita
evaluare de mediu si evaluarea aferenta astfel Deciziei Etapei de Incadrare cu nr. 11/24.02.17
a fost adoptat fara aviz de mediu. 

           3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC  Ă

3.1. Prevederi P.U.G.

Zona studiată este cuprinsă în UTR ULiu – zona de urbanizare – locuinte cu regim redus
de  inaltime  dispuse  pe  parcelar  de  tip  urban.  Zona  reglementata  in  urma  procesului  de

urbanizare se va incadra in U.T.R. Liu*  - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un

parcelar de tip urban  , doua subzone verzi reglementate in  S_Va –  Subzona verde – scuar,
grădină, parc cu acces public nelimitat, o subzona destinata serviciilor publice reglementata in
Is_A  - Zonă  de  instituţii  şi  servicii  publice  şi  de  interes  public  constituite  în  ansambluri
independente.

3.2. Modernizarea circulatiei

Circulaţia auto se va desfăşura în continuare pe strada Borhanciului. Profilul acesteia se

va reglementa conform P.U.G. Cluj-Napoca – R.L.U. Anexa 6, aprobat cu H.C.L. nr. 493 din
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22.12.2014 si H.C.L. nr. 118 din 01.04.2015 şi  va avea ampriza de 18 metri  cu doua benzi

carosabile (fiecare de cate 3,5 m latime), doua benzi de parcari alternate cu vegetatie (fiecare

de cate 2,5 m latime), doua piste de biciclisti (fiecare de cate 1,5 m latime) si două trotuare

(fiecare de cate 1,5 m latime). In ceea ce priveste largirea strazii Borhanciului, nici o parcela

reglementata prin PUZ nu este afectata de servitutea de utilitate publica aferenta profilului de

18m propus pentru strada Borhanciului. 

Prin PUZ in zona de vest se propune o strada perpendiculara pe strada Borhanciului cu

profil  de  12m,  profil  III-H  conform anexei  6  din  PUG.  Aceasta  strada  va  reprezenta  calea

principala de acces a parcelelor situate in vestul amplasamentului reglementat. Profilul de drum

propus va avea ampriza de 12m cu doua benzi carosabile (fiecare de cate 2.75 m latime), o

banda de parcari alternate cu vegetatie (fiecare de cate 2,0 m latime) si două trotuare (fiecare

de cate 2,25 m latime). Aceasta strada are o perspectiva de dezvoltare pe directia sud-nord

care sa faciliteze accesul auto si pietonal in teritoriul ramas neurbanizat in urma PUZ-ului de

fata conform plansei A.09.

Parcelele propuse prin PUZ aflate in zona centrala a zonei reglementate vor avea acces

din  strada  Borhanciului  prin  intermediul  unei  strazi  propuse  cu  ampriza  de  9m,  profil  IV-2

conform anexei 6 din PUG. Profilul de drum propus va functiona ca o bucla cu sens unic, astfel

degrevand strada principala de inca o intersectie nedorita. Strada propusa pe mijlocul zonei

reglementate va avea ampriza de 9m, o banda carosabila cu sens unic ( 3.5 m latime), o banda

de parcari alternate cu vegetatie (fiecare de cate 2,5m latime) si două trotuare (fiecare de cate

1.5 m latime)

La ora actuala, la limita estica a zonei reglementate aceasta se  invecineaza cu un drum

existent cu ampriza variabila de aproximativ 4-5m, drumul in cauza reprezinta calea de acces la

costructiile si serele de legume aflate la nord in proximitatea zonei reglementate. Prin PUZ-ul de

fata se propune largirea acestui drum la o strada cu ampriza de 12m, profil III-H conform anexei

6 din PUG. In acest sens s-a dezmembrat la vest de drumul mai sus mentionat o parcela de

teren cu lungime de circa 95m lungime si latime variabila intre 2m-3.3m, avand o suprafata de

292mp. Profilul de drum propus va avea ampriza de 12m cu doua benzi carosabile (fiecare de

cate 2.75 m latime), o banda de parcari alternate cu vegetatie (fiecare de cate 2,0 m latime) si

două trotuare (fiecare de cate 2,25 m latime). Aceasta strada are o perspectiva de dezvoltare

pe directia sud-nord care sa faciliteze accesul auto si pietonal in teritoriul ramas neurbanizat in

urma PUZ-ului de fata conform plansei A.09.

Circulaţia pietonală se va desfăşura pe trotuarele existente şi pe cele propuse.
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3.3. Zonificare funcţională

Zona reglementata in urma procesului de urbanizare se va incadra in  U.T.R. Liu*  -

Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban , doua subzone verzi

reglementate in  S_Va – Subzona verde – scuar,  grădină,  parc cu acces public nelimitat,  o

subzona destinata serviciilor publice reglementata in S_Is - Zonă de instituţii şi servicii publice şi

de interes public constituite în ansambluri independente. In ceea ce priveste amplasarea celor

doua subzone verzi (S_Va) ale UTR Liu* propus acestea au fost pozitionate astfel incat: sa fie

departe de trama stradala principala astfel fiind mai protejate de poluarea rezultata din traficul

de pe str. Borhanciului, sa fie adresate si usor accesibile locuitorilor caselor propuse prin PUZ.

, datorita pozitionarii acestuia intr-o zona cu trafic redus  si cu un front la strada limitat, locul de

joaca  are un acces usor de controlat, rezultand in sporirea sigurantei utilizatorilor.  Nu  in

ultimul rand achizitionarea parcelelor pentru realizarea locurilor de joaca a fost realizata in mod

expres pentru aceasta functiune, datorita pozitonarii privilegiate acestora in cadrul ansamblului. 

Prin proiect se propune o etapizare a UTR-ului Ului studiat prin PUZ astfel incat zona

reglementata prin PUZ-ul actual reprezinta prima etapa ce urmeaza a fi urbanizata din intregul

UTR. Uliu. Etapizarea se va face conform plansei A09 atasata la prezenta documentatie si nu

afecteaza in mod negativ perspectiva de dezvoltare a terenului ramas neurbanizat din cadrul

UTR-ului Uliu studiat prin PUZ. 

Va rezulta următorul Bilanţ teritorial prezentat comparativ cu situaţia existentă:
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3.4. Echipare edilitara

Zona reglementata, respectiv strada Borhanciului dispune de toate retele edilitare

necesare  (distributie  de:  apa,  canalizare,  gaz,  electricitate  si  telecomunicatii).  Aceste

retele edilitare sunt configurate conform avizelor de amplasament eliberate de furnizorii

acestora, atasate la documentatia prezenta. Dupa aprobarea documentatiei de PUZ se

propune  extinderea  retelelor  edilitare  si  realizarea  racordurilor  necesare  la  fiecare

parcela din PUZ in ceea ce priveste distributia de: apa, canalizare, gaz, electricitate si

telecomunicatii, aceasta propunere este realizata in mod schematic pe plansa A07.

3.5.    Protecţia mediului

În  urma  analizării  documentaţiei,  se  consideră  că  proiectul  nu  are  impact  asupra

mediului. Pe ansamblul unei parcele destinata contruirii de locuinte, spaţiile verzi organizate pe

solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă,

medie şi înaltă). Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia

reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica

realizarea construcţiilor. 

3.6. Obiective de utilitate publica

       Din terenul studiat se va ceda o portiune pentru regularizarea drumului aflat la est de

amplasamentul reglementat. Aceasta suprafata de teren este deja dezmembrata avand extras

C.F. individual in acest sens. 

         

Sef proiect, arh. Sorin Scripcariu

Intocmit: arh. Razvan Coca
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