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FISA  PROIECTULUI 

Proiect nr. / 2019 

 

I. DATE      GENERALE: 

 

I.1. Denumirea obiectivului:   P.U.D. PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE 

LOCUINTA, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI 

I.2. Amplasamentul obiectivului:  str.IASOMIEI nr. 18, Municipiul Cluj-Napoca, judet Cluj  

     

I.3. Proiectantul general:    S.C. WAZKI  STUDIO  S.R.L.-D. 

                         Str. Viorelelor, nr. 7, Cluj-Napoca  

I.4. Proiectant de specialitate:   S.C. WAZKI  STUDIO  S.R.L.-D., Cluj-Napoca 

                                      

I.5. Beneficiarul lucrarilor:   LECHINTAN GABRIELA - EUGENIA 

 

I.6. Faza de proiectare:  P.U.D. 
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Intocmit, 

               arh.  BORTARU Andreea 
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Necesitatea lucrării - PUD 

CAP. I.       INTRODUCERE: 

1. Introducere: 

I.1. Denumirea obiectivului:   P.U.D. PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE 

CONSTRUIRE LOCUINTA, RACORDURI SI BRANSAMENTE 

LA UTILITATI  

I.2. Amplasamentul obiectivului:  str. IASOMIEI, nr. 18, mun. Cluj-Napoca, Jud. CLUJ 

I.3. Proiectantul general:     S.C. WAZKI  STUDIO  S.R.L.-D. 

                          Str. Viorelelor, nr. 7, Cluj-Napoca 

I.4. Proiectant de specialitate:    S.C. WAZKI  STUDIO  S.R.L.-D., Cluj-Napoca  

I.5. Beneficiarul lucrarilor:      LECHINTAN GABRIELA - EUGENIA 

 

2. Obiectul  lucrării: 

Necesitatea și oportunitatea lucrării - PUD 

Zona studiată este reprezentată de o parcela cu suprafața de 500,00 mp conform CF nr 330147 cu nr. Cad. 

330147, si CU nr. 3205 din data de 02.08.2018. Destinația parcelei prin CF este de curti constructii. 

Amplasamentul studiat este privat şi nu reprezintă vreo importanţă deosebită pentru Municipiu. Se doreşte a se 

construe o locuinta individuala cu regimul de inaltime P+E pe strada Iasomiei nr. 18, in conditiile in care parcela 

beneficiarului are 500,00 mp. 

- Planul Urbanistic de Detaliu a fost întocmit în scopul soluționării condițiilor urbanistice privind 

reglementarea POT-ului și CUT-ului  

- Amplasamentul studiat are o suprafață de 500 mp conform CF nr 330147 cu nr. Cad. 330147, 

- Parcela are posibilitate de racordare si bransare la utilitatie necesare. 
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3. Surse  documentare: 

 

- PUG Cluj-Napoca aprobat 22.12.2014 

 

CAP. II.       STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTĂRII: 

1. Evoluția zonei: 

Zona studiată se află în partea de NORD a Municipiului Cluj-Napoca, pe str. Iasomiei, nr.18, fiind teren 

intravilan cu caracter curti constructii. 

În zona studiată se observă cu ochiul liber o evoluție semnificativă în ultimii anii prin construirea imobilelor 

de locuințe colective cu regimul de inaltime P+2E și a extinderilor pe verticala si orizontala a imobilelor deja existente 

(de la regimul de inaltime P s-au extins la P+E, sau P+M, sau P+E+M). Datorită faptului că parcela studiată este cu 

deschidere către artere principale de circulație (strada Iasomiei se intersecteaza cu strada Oasului), traficul este 

relativ intens pentru o zonă cu funcțiune de locuire.  Există în zonă transportul în comun (pe strada Oasului). 

Zona studiată a înregistrat o evoluție semnificativă în ultimii anii prin extinderea pe vertical a cladirilor 

existente ce apartin aceluiasi UTR Lip. La Nord de imobilul studiat observam o alta casa ce si-a marit numarul 

nivelurilor: de la P s-a ajuns la P+1+M. La Sud de imobilul studiat se observa o locuinta individuala cu regimul de 

inaltime P, la fel ca si imobilul existent de la Vest ce apartin aceluiasi UTRL Lip. De mentionat este faptul ca accesul 

la parcela studiata se face printr-un drum de servitude. Acest lucru arată faptul că zona este în continuă extindere 

(aceste modificari ale constructiilor existente fiind facute în ultimii 10-20 ani).  

Un alt element ce se observa este asezarea cladirilor existente pe parcela. Acestea sunt ori pe o limita 

lunga a proprietatii, ori la o distanta maxima de 1,00 m de aceasta. 

2.  Încadrarea  în  localitate: 

Zona studiată se află în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, conform PUG aprobat 22.12.2014 

Parcela studiată se află în partea de Nord a Municipiului Cluj-Napoca, pe str. Iasomiei nr.18:  

- La Nord – proprietate privata regim de inaltime P+E+M,  

- la Est – spatiu verde  

- la Sud – proprietate privata regim de inaltime P,  

- la Vest – proprietate privata regim de inaltime P si un drum de servitude ce face accesul din strada Iasomiei, 

Prin PUD se doreşte construirea unei locuinte unifamiliale cu regimul de inaltime P+E. 
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3. Elemente  ale  cadrului  natural: 

Zona studiată se află în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, conform PUG aprobat 22.12.2014 

Parcela studiată se află în partea de Nord a Municipiului Cluj-Napoca, pe str. Iasomiei nr.18:  

Intreaga zona este urbana cu cladiri cu regim de inaltime de pana la P+2E si circulatii auto ce au legatura 

imediata cu centru orasului Cluj-Napoca (strada Iasomiei se intersecteaza cu strada Oasului). 

Clima este una de deal și podiș, cu o temperatură anuală medie de 11 °C. Precipitațiile ating o medie 

anuală de 750 mm/mp. 

4. Circulația: 

Accesul pe parcel se poate face pe un singur front: 

- La vest – din strada Iasomiei se intra pe un drum de servitute. 

 

5. Ocuparea terenurilor: 

Terenul este liber de constructii.  

Accesul la parcela studiata se face printr-un drum de servitute din str. Iasomiei, 

6.  Echiparea edilitară existentă: 

Parcela studiată are se poate racorda si bransa la toate utilitatile necesare (apa si canalizare, gaz, current 

… etc).  

7.  Probleme  de  mediu: 

Nu exista 

8. Opțiuni ale populației: 

Zona este urbana, animata datorită faptului că are deschidere către arterele principale (strada Oasului -

circulă și mijlocul de transport în comun). Totodată în zonă se află și spații comerciale, de agrement, de sănătate 

(farmacii), … etc. 

Punctul de vedere al elaboratorului P.U.D.: 

Din punct de vedere funcțional cladirea respecta in totalitate caracteristicile UTR-ului.  
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CAP. III.       PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICĂ: 

1. Concluzii ale studiilor de fundamentare: 

Concluzii din documentaţii deja elaborate 

In  Planul  Urbanistic General  al  Municipiului Cluj-Napoca  aprobat 22.12.2014,  zona  care face  obiectul 

studiului este cuprinsă în totalitate în intravilan. 

Din punct de vedere funcţional obiectivul este privat, nu se doreste schimbarea functiunii. 

Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D. 

Concomitent cu P.U.D. au fost întocmite studiul topografic. Pararea auto va fi la suprafața terenului, iar 

accesul se face pe un drum de servitute. 

DOMENII DISFUNCȚIONALITĂȚI/ AVANTAJE PRIORITĂȚI 

Cadrul natural Amplasament favorabil din punct de vedere al 

cadrului natural. 

Amenajarea unei zone cu caracter de 

locuire (amenajare exterioară) 

Circulaţie şi 

accese 

Accesul pe teren: 

- drum servitude (la V) 

-str. Iasomiei (la V) – arteră principală 

 

Organizarea circulaţiei carosabilă şi 

pietonală principală  sub forma de trasee 

circulare cu ramificaţii secundare spre 

zonele destinate locuirii sau recreerii. 

Circulaţia publică realizată printr-o reţea 

de străzi de categoria a III-a    

Fond construit şi 

utilizarea 

terenurilor 

Teren ce necesită P.U.D. pentru stabilirea 

amplasarii cladirii pe teren  

Functiune locuire  

Acces prin drum de servitute  

Economic 

 

Justificarea investiţiilor – cladire cu regimul de 

inaltime P+E 

Functiune locuire 

Reţele edilitare Parcela are toate posibilitatile de racordare si 

bransare la utilitatile necesare – apa si 

canalizare, gaz, curent ... etc 
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2.  Prevederi ale P.U.G.: 

Actualmente terenul este cu destinatie de curti-constructii si se afla in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca. 

3.  Valorificarea  cadrului  natural: 

Valorificarea cadrului natural se face mai ales prin funcţiunile prevăzute de prezenta documentaţie.   

4.  Modernizarea  circulației: 

  Datorită faptului că traficul rutier reprezintă cea mai mare sursă de poluare, prin emisiile de noxe şi praf care 

se produc se mizează pe încurajarea folosirii transportului in comun si a circulaţiei biciclistice.  

5.  Zonificare funcţională  - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici: 

Indici urbanistici pe terenului beneficiarului  
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6. Dezvoltarea echipării edilitare: 

Incinta studiata are posibilitate de racord si bransare la retelele edilitare: apa si canalizare, curent, gaz ...  
 

7.  Protecția mediului: 

Măsurile pentru protecţia mediului vor fi următoarele:  

•  Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.): 
Singura sursă de poluare din zonă este poluarea olfactivă provenită din noxele masinilor ce traverseaza 

strada Iasomiei. Prin funcţiunile propuse nu există un impact semnificativ asupra mediului. Cladirea va fi 

racordata la reţelele edilitare, deversările necontrolate fiind astfel minimizate. 

•  Prevenirea producerii riscurilor naturale 
  Conform măsurilor şi recomandărilor studiului geotehnic, vor fi avut în vedere la eliberarea 

autorizaţiei de construire următoarele: 
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• Având în vedere că grosimea straturilor este destul de variabilă se vor executa studii 
geotehnice pentru fiecare construcţie 

• Nu se permite folosirea la nivelări sau umpluturi a molozului, nisipului sau a altor materiale 
drenante.  

• Spaţiile din jurul fundaţiilor se vor umple cu argilă compactată în straturi în straturi de 20 de cm 
sau se vor prevede cu alte materiale hidroizolante  

• Se recomandă un sistem de drenaj în jurul fundaţiilor 

• Săpăturile se vor executa pe tronsoane scurte din aval în amonte 

• Ultimii 20 de cm de săpătură se vor executa imediat înainte de turnarea betoanelor 

• În cazul taluzurilor ce depăşesc 1m se vor prevedea ziduri de sprijin 

• Amplasamentul va fi proiectat împotriva apelor din precipitaţii atât în timpul execuţiei lucrării 
cât şi în timpul exploatării construcţiei 

• Apele rezultate din precipitaţii vor fi colectate şi evacuate în emisar 

• Conductele de apă şi canalizare vor fi astfel proiectate încât să evite la minim pierderile 

• În jurul clădirilor se vor prevedea trotuare etanşe cu înclinare de la construcţie spre exterior 

• Nu se permite plantarea de vegetaţie arboricolă mare la mai puţin de 4m. de construcţie.  
Epurarea şi preepurarea apelor uzate: 
  Epurarea şi preepurarea apelor uzate va fi asigurată de către echipamentele municipale. Apele 

uzate vor ajunge la aceste echipamente prin sistemul de canalizare proiectat. 

Depozitarea controlată a deşeurilor: 
 Prin funcţiunile propuse nu vor rezulta deşeuri care necesită regim special de depozitare.  

Au fost prevăzute două puncte gospodareşti şi de colectare selectivă a deşeurilor (ambalaje, sticlă, hârtie, 
PET etc.) în vederea reciclării acestora potrivit legislaţiei de profil.       

In ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor aceasta se va produce în mod controlat prin colectarea regulată 
de către o firmă specializată. 
            Primăria are sarcina de a introduce colectarea selectivă a deseurilor (Art. 49 din O.U.G. 78/2000 aprobata cu 
modificari prin Legea 426/2001). Se vor amplasa recipiente de colectare în număr suficiente, in special pentru 
deseurile de ambalaje, in punctele gospodareşti prevăzute in cadrul P.U.Z. 
            Toate deşeurile nereciclabile se vor transporta la o staţie de transfer şi apoi la depozitul zonal de deşeuri al 
judeţului Cluj. 

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi, etc.   
 În cazul parcelelor vor fi întocmite studii geotehnice şi vor fi adoptate măsuri care să asigure consolidările 

de maluri şi stabilizarea terenului acolo unde este cazul.   

Apele meteorice rezultate din precipitaţii din zona de pădure se va face controlat pentru a evita alunecările de 

maluri şi eroziunea solurilor.   

8.  Obiective  de  utilitate  publică: 

Terenul studiat este privat, fără un interes public special.  
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Terenul studiat are in total o suprafata de 500,00 mp iar accesul catre acesta se face printr-un drum de 

servitute (face legatura intre strada Iasomiei si parcela studiata) 

 

CAP. IV.   CONCLUZII,  MĂSURI: 

Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.  

 Amenajarea propusă este făcută la iniţiativa autorităţilor beneficiarilor.     

 Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca aprobat, categoria de folosinţă al terenului 

este de curti-constructii  

Planul Urbanistic de Detaliu a fost întocmit în scopul soluţionării condiţiilor urbanistice privind amplasarea 

cladirii pe teren. 

Considerăm ca prevederile prezentului plan şi regulament sunt în concordanţă cu această intenţie. 

Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea programului de dezvoltare 
 

 Principalele categorii de intervenţii sunt echiparile edilitare, realizarea acceselor carosabile (prin drumul de 

servitute) şi pietonale şi construcţia clădirii.   

Aprecieri ale elaboratorului P.U.D. asupra propunerilor avansate 
 
Planul Urbanistic de Detaliu a fost întocmit în scopul soluţionării condiţiilor urbanistice privind amplasarea 

cladirii pe parcela studiata si accesul la teren. 

 

 

 Intocmit, 

               arh.  BORTARU Andreea 


