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BORDEROU 
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PIESE  SCRISE 
• Certificat de urbanism nr. 4749 din 09.11.2018 
• Extras CF actualizat – copie nr. 290225 
• copie CI Gozner Ottó și Gozner Tímea-Tilda 
• Memoriu Justificativ P.U.D. 
 
PIESE DESENATE 
 U.01 Situația existentă F.S. 
 U.02 Reglementări urbanistice sc. 1.500 
 U.03 Reglementări edilitare sc. 1.500 
 U.04 Reglementări urbanistice sc. 1.500 
 U.05 Plan de situație propus sc. 1.500 
 U.06 Ilustrare urbanistică 
 U.07 Desfășurat stradal existent și propus sc. 1.200 
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MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D. 
1. Introducere 
 
1.1. Date de recunoaștere a documentației 
Denumirea proiectului: Elaborare plan urbanistic de detaliu pentru construire birouri și hală(spațiu comercial) 
Amplasament: Strada Traian Vuia nr. 113, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
Beneficiar: Gozner Ottó și Gozner Tímea-Tilda 
 Strada Traian Vuia nr. 111. Cluj-Napoca, jud. Cluj  
Proiectant general: Tektum Arhitectură & Artă SRL 
 Strada Cardinal Iuliu Hossu nr. 13, ap. 4, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 J12/3894/2005, CUI: RO18106307 
 CONT: RO75 BTRL 0130 1202 8322 24xx Banca Transilvania – Cluj-Napoca 
 tel/fax: 0264 450 038, info@tektum.ro  
Nr. proiect: 405/2018 
Faza:  P.U.D. 
Data:  iunie 2019 
 
1.2. Obiectul lucrării 
Prezenta documentație a fost elaborată la cererea beneficiarului pentru a obține avizul comisiei tehnice de urbanism CTATU 
Cluj-Napoca pentru obiectivul: Elaborare plan urbanistic de detaliu pentru construire birouri și hală(spațiu comercial).  
 
2. Încadrarea în zonă 
 
2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate 
Surse documentare: PUG si RLU aferent, baza topografică, documentație cadastrală, studiul geotehnic. 
2.1.1.Delimitarea zonei studiate 
Terenul studiat se află în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în afara perimterului de protecție a valorilor istorice și 
arhitectural-urbanistice, la adresa strada Traian Vuia nr. 113. Parcela este grevată parțial de servitutea de utilitate publică la 
strada Traian Vuia, profil tip II.C – 30 m conform Plan Reglementări PUG 2014.  
Suprafața terenului studiat este de 1440 mp înainte de dezmembrarea suprafeței necesare pentru reglementarea profilului 
străzii Traian Vuia.   
2.1.2.Concluziile studiilor de fundamentare 
Propunerea respectă reglementările Planului Urbanistic General al Municipiulu Cluj-Napoca. Trebuie dezmembrată o 
suprafață de teren de 73 mp, grevată de servitutea de utilitate publică.  
2.1.3. Prescripții și reglementări 
Încadrare în UTR conform PUG Cluj-Napoca: 
UTR = RrEt, Parcelar riveran pricipalelor artere de trafic, destinat restructurării, Zpmî de activități economice cu caracter terțiar.  
POT max admis = 50% pentru parcele comune adiacente principalelor artere de trafic 
POT max admis = 70% pentru parcele de colț adiacente principalelor artere de trafic 
CUT max admis = 2,4 pentru parcele comune adiacente principalelor artere de trafic 
CUT max admis = 2,0 pentru parcele de colț adiacente principalelor artere de trafic 
 
2.2 Concluzii din documentații elaborate concomitent cu PUD 
Nu este cazul. 
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3. Situația existentă 
3.1.Accesibiltatea la căile de comunicație 
Terenul studiata are front de 18,18  m la strada Traian Vuia. Accesul auto și pietonal în prezent se face direct din strada Traian 
Vuia.  
3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți 
Conform CF nr. 290225, înainte de dezmembrare, suprafața terenului este de 1440 mp. Vecinătățile sunt următoarele: 

- spre sud terenul este limitat de strada Traian Vuia 
- spre est terenul este învecinat cu teren în proprietate privată conform CF nr. 262751, proprietar Vereșezan Isailă-

Dănilă 
- spre nord terenul este învecinat cu teren în proprietate privată, zonă de protecție aeronautică neconstruibilă 
- spre vest terenul este învecinat cu teren în proprietatea privată a beneficiarului prezentului proiect, Gozner Ottó și 

Gozner Tímea-Tilda, nr. CF 300789 
 
3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere 
Terenul studiat are o suprafață de 1440 mp. Pe terenul studiat în prezent se află o casă de locuit cu o suprafață de 81 mp, 
restul terenului este spațiu verde neamenajat.  
 
3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic 
Zona este caracterizată de spații rezidențiale tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în 
lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban au devenit culoare importante de circulație, dar și 
de interes.  Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele disfuncționalități și incompatibilități 
apărute. Caracterul propus definește spații urbane destinate activităților economice cu caracter terțiar.  
3.5. Destinația clădirilor 
Casa de locuit care în prezent se află pe terenul studiat are destinația de construcție de locuință, conform CF nr. 290225.  
3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate 
Terenul studiat de 1440 mp este în proprietatea privată a beneficiarilor Gozner Ottó și Gozner Tímea-Tilda, conform CF nr. 
290225.  
3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare 
Nu este cazul.  
3.8. Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi) cu precizarea poziției acestora 
Terenul studiat are o declivitate foarte mică de 1 m pe lungimea terenului de aprox 80 m pe direcția sud-nord.  Nu există 
accidente de teren. Nu se știe de existența unor umpluturi. 
3.9. Adâncimea apei subterane 
Încă nu s-au efectuat foraje pentru stabilirea adâncimii apei subterane. 
3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei 
Zona seismică de calcul: ag=0,12g, Tc=0,7s, conform Normativ P 100/1-2006 
Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă:  s0k = 2 kN/m2, conform CR-1-1-3-2005 
3.11 Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare) 
Clădirea existentă pe teren are o suprafață construită la sol de 81 mp, corp C1, casă de locuit construită pe fundație de 
beton cu zidăria din cărămidă, acoperiș tip șarpantă și învelitoare din țiglă cu 2 camere, 1 hol, 1 bucătărie, 1 baie, 1 cămară. 
Casa se află într-o stare de degradare medie spre avansată.  
3.12. Echiparea existentă 
Alimentarea cu apă și canalizare 
Clădirea este racordată la rețeaua publică de apă și canalizare. 
Alimentare cu gaze naturale 
Clădirea este racordată la rețeaua existentă de gaze naturale. 
Alimentare cu energie electrică 
Clădirea este racordată la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. 
Rețeaua de telecomunicații 
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În zonă există rețea publică de telecomunicații. 
Evacuarea deșeurilor 
În zonă există servicii de colectare și transportarea deșeurilor. 
 
4. Reglementări 
 
4.1. Obiective noi solicitate prin temă-program 
Prin prezentul proiect se propune desființarea casei existente de 81 mp și construirea unui birou cu și unei hale (spațiu 
comercial). Prezenta documentație stabilește reglementările urbanistice de construire acestei noi funcțiuni pe terenul 
beneficiarului. Deoarece terenul parțial este grevat de obiectiv de utilitate publică de pe strada Traian Vuia, s-a dezmembrat 
o suprafață de 73 mp care va avea destinația de drum conform CF rezultat cu nr. 334539. Terenul construibil rezultat va avea 
o suprafață de 1367 mp, cu destinația de curți construcții.  
 
4.2. Funcționalitatea amplasarea și conformarea construcțiilor 
Se propune construirea unei clădiri compuse dintr-o clădire de birou și o hală – spațiu comercial. Construcția se va retrage 
de la aliniamentul definit de profilul propus al străzii Traian Vuia cu 5,50 m, conform retragerilor construcțiilor noi existente pe 
strada Traian Vuia. Față de limita estică, clădirea se va amplasa la o distanță de 80 cm, iar față de limita de proprietate estică 
clădirea se va retrage cu 7.35 m. Fundul parcelei intră în zona de protecție aeronautică, este neconstruibilă conform aviz 
aeronautică și plansă reglemntări urbanistice. Construcția va avea o înălțime maximă de 8,00 m tot din cauza reglementărilor 
avizei aeronautice.  
 
4.3. Capacitatea, suprafața desfăsurată 
S. construita propusa: 531 mp 
S. desfasurata propusa : 531 mp 
POT propus. : 38,8 % 
CUT propus. : 0,38 
regim de inaltime existent desfiintat: Parter 
regim de inaltime propus: Parter 
nr. locuinte existente: 1 
nr. locuinte desfiintate prin DTAD: 1 
nr. parcari propuse neacoperite: 8 locuri 
inaltimea maxima cornisa: 8,00 m 
inaltime maxima coama: 8,00 m 
Categoria de importanţă: C 
Clasa de importanta: III 
 
4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe de construcțiile existente, accese pietonale și 
auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor) 
Pe terenul de la numărul 111 Traian Vuia s-a finalizat construirea unei construcții similare, iar prezentul proiect preia 
reglementările autorizate la terenul vecin, astfel: 
- retragere de 5,5 m față de aliniamentul definit de profilul străzii Traian Vuie reglementate prin PUG Cluj-Napoca 2014 
- retragere de 80 cm față de limita nord-vestică, conform regulă regăsită în zonă 
- retragere de 7,35 m față de limita sud-estică 
- retragere de 14,80 m față de limita posterioară 
4.5. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente mențiunute 
Nu se vor menține clădiri existente. Clădirea se va raporta la mediul înconjurător construit conform punct. 4.4. 
4.6 Principii de intervenție asupra construcțiilor existente 
Clădirea de 81 mp se va desființa conform Expertiză Tehnică si DTAD.  
4.7. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale 
Accesul auto și pietonal se va realiza tot din strada Traian Vuia. În incinta studiată vor fi amenajate suprafețe pietonale și 
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carosabile cât și un număr de parcări.  
4.8. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare a 
reliefului zonei 
Terenul are o declivitate de aprox. 1,00 m. Acestă diferență de nivel va fi preluată de construcția propusă și de amenajările 
exterioare de teren.  
4.9. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta 
Terenul studiat se află în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice.  
4.10. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuare poluării 
Terenul studiat nu prezintă probleme ecologice sau poluare. La construcția propusă de vor folosi materiale care nu vor polua 
mediul înconjurător. În timpul execuției lucrărilor se vor respecta toate reglementările în vigoare pentru protecția mediului. 
4.11. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului 
Suprafața neconstruită a terenului spre scuar va fi neîngrădit, amenajat urban, accesibil circulației pietonale. Amenajarea va 
cuprinde suprafețe pietonale pavate și spații verzi. 
4.12. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi 
Suprafața verde propusă va fi de 46 mp (16%), față de cel existent de 28 mp (10%) 
4.13. Profiluri transversale caracteristice 
Nu există profile transversale caracteristice. Vezi desfășuratele stradale propuse. 
4.14. Lucări necesare de sistematizare verticală 
Diferența de înălțime existentă a terenului amenajat va fi preluată prin amenajările exterioare propuse. 
4.15. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor) 
Clădirea va fi retrasă de la aliniament cu 5,5 m.  
Regimul de înălțime propus este de Parter înalt (hală, spațiu comercial) 
P.O.T. existent = 5,62 % 
P.O.T. maxim = 50 % 
P.O.T. propus = 38,8 % 
4.16 Coeficinetul de utilizare a terenurilor 
C.U.T. existent = 0,06   
C.U.T. maxim = 2,4             
C.U.T. propus = 0,38 
4.17. Asigurarea utilităților 
Alimentarea cu apă și canalizare 
Clădirea se va racorda la rețeaua publică de apă și canalizare. 
Alimentare cu gaze naturale 
Clădirea  se va racorda la rețeaua existentă de gaze naturale. 
Alimentare cu energie electrică 
Clădirea  se va racorda la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. 
Rețeaua de telecomunicații 
Clădirea se va racorda la rețeaua publică de telecomunicații. 
Evacuarea deșeurilor 
Se va încheia contract de colectare și transportarea deșeurilor. 
 
4.18. Bilanțul teritorial, în limita amplasamentului studiat(existent și propus) 
 Situația existentă Situația propusă 
     mp                               % 
CONSTRUCTIE EXISTENTA     81      5,7%  
ALEI PIETONALE IN INCINTA     39      2,7% 
CIRCULATII AUTO IN INCINTA     90      6,2% 
SPATIU VERDE EXISTENT  1230       85,4%                                                         
PARCELA  1440               100,0% 
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BILANT TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA  
    mp    %  
SUPRAFATA DEZMEMBRATA     73     -  
CONSTRUCTII   531   38,8 
CIRCULATII AUTO SI PARCARI    515     2,7 
CIRCULATII PIETONALE     48     3,5 
SPATIU VERDE  AMENAJAT   273   20,0 
PARCELA 1367 100,0% 
 
5. Concluzii 
 
5.1. Consecințe realizării obiectivelor propuse 
Realizarea investiției propuse contribuie la structura funcțională complexă a spațiului urban destinat activităților economice cu 
caracter terțiar propusă în zona studiată de PUG Cluj-Napoca. 
5.2. Măsurilor ce decurg în continuarea P.U.D.-ului 
După obținerea tuturor avizelor pentru faza P.U.D. se va obține HCL pentru obiectivul solicitat, respectiv autorizația de 
construire.   
5.3. Punctului de vedere al elaboratorului asupra soluției 
Proiectantul consideră că soluția propusă respectă prevederile planului urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca.  
 
 
iunie 2019 TEKTUM ARHITECTURĂ & ARTĂ S.R.L. 
Cluj-Napoca Șef proiect: arh. TÓTHFALUSI Gábor 
 
 
 Întocmit: arh. PÉTER Eszter 
 
 


