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1. FIȘA PROIECTULUI 

1. Denumirea proiectului ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXPROPRIERE 
ȘI AMENAJARE PARC CARTIER ZORILOR ZONA OBSERVATOR ȘI 
PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII NR. 350/2001 
ACTUALIZATĂ

2. Amplasament Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Observatorului,  F.N.

3. Proiect nr. / Faza 236/2019 / Avize

4. Beneficiarul lucrării Municipiul Cluj-Napoca

5. Proiectant S.C. Arhi BOX S.R.L., Cluj-Napoca 
tel: 0740 169 204

6. Conține Documentație pentru Plan Urbanistic Zonal
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2. BORDEROU GENERAL 

A. Piese scrise 
1. Foaie de capăt 
2. Fișa proiectului 
3. Borderou general 
4. Copie C.U.I. 
5. Certificat de urbanism nr. 2947 din 08.07.2019 
6. Extrase C.F. 
7. Memoriu de prezentare 

B. Piese desenate 

Întocmit 

Arh. Călin Lada 

U0 Plan de încadrare în teritoriu 1/5000, 1/20000

U1 Organizarea circulației 1/5000

U2 Elemente marcante ale spațiului urban 1/5000

U3 Caracteristicile țesutului urban 1/5000

U4 Dotări existente în cartier 1/5000

U5 Plan situație existentă 1/500

U6 Plan reglementări urbanistice 1/500

U7 Plan mobilare urbanistică 1/500

U8 Ilustrare urbanistică 1/500
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3. MEMORIU DE PREZENTARE 

1. INTRODUCERE 

1.1.Date de recunoaștere a documentației 

1.2. Obiectul PUZ 

	 Obiectul lucrării, Plan Urbanistic Zonal, constă în reglementarea unui teren delimitat de strada 
Observatorului în partea de nord și terenuri proprietate privată pe celelalte laturi. Funcțiunile clădirilor 
de pe parcelele învecinate sunt: locuire colectivă și unifamilală, comerț, respectiv o stație de 
alimentare cu carburanți. 

	 Planul Urbanistic Zonal propune crearea unui parc de cartier care care va include: 

• Loc de joacă pentru copii; 
• Zonă de recreere, alei, mobilier urban; 
• Zonă fitness; 

• Spații verzi 

Denumirea lucrării ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXPROPRIERE 
ȘI AMENAJARE PARC CARTIER ZORILOR ZONA OBSERVATOR ȘI 
PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII NR. 350/2001 
ACTUALIZATĂ

Amplasament Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. observatorului, F.N.

Beneficiarul lucrării Municipiul Cluj-Napoca

Proiectant S.C. Arhi BOX S.R.L., Cluj-Napoca 
tel: 0740 169 204

Proiect nr. 236/2019

Faza de proiectare Avize

Data elaborării Iulie 2019
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Parcelele care fac obiect Planului Urbanistic Zonal, sunt identificate prin Extrase de carte funciară 
conform tabelului următor: 

1.3. Surse documentare 

	 Prezenta documentație este realizată în conformitate cu Metodologia de elaborare și 
conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM - 010 - 2000. 

	 Anterior Planului Urbanistic Zonal, s-au elaborat următoarele studii și proiecte: 

• P.U.G. Cluj-Napoca  

• Ridicare Topografică 

• Studiu geotehnic 

• Studiu de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui 
parc în Municipiul Cluj Napoca, Cartier Zorilor 

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. Evoluția zonei 

	 Zona a început să se dezvolte odată cu construirea locuințelor colective în anii ’80. În prezent 
zona e în plină dezvoltare, Cartierul Zorilor extinzându-se spre sud prin construirea (preponderent) de 
locuințe unifamiliale și colective. Această extindere s-a facut fară a fi constituite rezerve pentru 
amenajarea de spații verzi de tip parc/scuar/gradină. 

	 În varianta proiectată inițial a cartierului, terenul cuprins în prezent între străzile 
Observatorului, Lunii, respectiv Rapsodiei era rezervat pentru construcția unui complex școlar.  

Funcțiuni publice în vecinătate: 

• Funcțiuni de alimentație publică; 

• Funcțiuni comerciale; 

• Servicii medicale; 

• Gradinițe; 
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Nr. CF Nr. Topo Suprafață din 
CF

Proprietari

Zona afectată de exproprieri
1 307092 307092 3260 SOCIETATEA FLORISAL S.A.
2 307093 307093 1958 SOCIETATEA FLORISAL S.A.
3 321846 321846 6877 SOCIETATEA FLORISAL S.A.
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• Instituții de învățământ (atât pre-universitar cât și universitar); 

• Stații de autobuz/taxi; 

• Lăcașe de cult; 

• Locuri de joacă. 

Potențial de dezvoltare: 

	 În prezent, zona prezintă un mixaj între sectoare proiectate înainte de 1990 și zone 
dezvoltate ulterior care respectă într-o măsură mai mică gândirea urbanistica inițială. 

	 Cu excepția spațiilor verzi dintre blocuri, partea sudică a cartierului Zorilor nu beneficiază de 
spații verzi amenajate. Terenul studiat reprezintă ultima suprafață de teren liber cu potențial de 
transformare în zonă verde de agrement. 

2.2. Încadrarea în localitate 

	 Terenul reglementat se află în intravilanul Mun. Cluj-Napoca, în partea sudică a acestuia, la 
intersecția străzillor Observatorului și Lunii, fiind delimitat de strada Observatorului la nord, și parcele 
private pe celelalte laturi.  

	 Terenul care urmează a fi reglementat este încadrat parțial în UTR M3, UTR M1 și UTR  M4.  

	 Accesul se realizează din strada Observatorului. În prezent se poate accede pe parcelă și din 
curtea magazinului Profi, între cele două parcele ne-existand împrejuire. 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

	 Situl studiat nu se suprapune cu nicio zonă protejată. 

	 Situl studiat este în prezent neamenajat. In zona există vegetație aparuta spontan în urma 
unei perioade în care terenul nu a fost intretinut. 

	 Terenul prezintă o zonă relativ plată în partea estica, respectiv o serie de taluzuri și ruperi de 
pantă care urca spre vest.  

2.4. Circulația 

	 Principala circulație în zona studiată este strada Observatorului, prin care se face accesul 
principal pe terenul studiat. Aceasta mărginește situl pe latura nordică. 

	 Din punct de vedere al circulațiilor, prin acest proiect se dorește: 
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• Realizarea a 3 accese, din care 1 pietonal și 2 pietonale care sa perimită accesul auto 
pentru ambulanțe și întreținerea spațiilor verzi din strada Observatorului; 

• Realizarea unui acces din zona magazinului Profi; 

• Pastrarea unor posibilitati de conectare cu parcelele cu locuinte colective cu care situl 
studiat se invecineaza direct. 

2.5. Ocuparea terenurilor 

	 Pe terenul reglementat există vegetatie spontană neîngrijită și un loc de joacă de mici 
dimensiuni. 

	 Principala disfuncționalitate în ceea ce privește situl studiat constă în lipsa amenajărilor. 

2.6. Echiparea edilitară 
	 Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată prin branșamentul la rețeaua electrică a 
municipiului. Brașamentul se va realiza până la un tablou electric general, urmând distribuirea 
energiei electrice în interioriul terenului studiat. 

	 Alimentarea cu apă este asigurată prin branșament subteran la conducta de apă publică a 
municipiuliui. 

	 Apele uzate vor fi evacuate în conducta de canalizare publică a municipiului. 

2.7. Probleme de mediu 

	 Nu sunt necesare lucrări de ecologizare.  

	 Nu sunt necesare lucrari de demolare. 

	 Activitățile care se vor desfășura, nu sunt de natură productivă sau poluantă, astfel nu se va 
aftecta grav mediul încojurător și ecosistemul. 

	 Deșeurile rezultate în urma santierului vor fi colectate și depozitate conform prevederilor 
legale. 
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2.8. Opțiuni ale populației 

	 Terenul reglementat se află în Municipiul Cluj-Napoca, în afara perimetrelor de protecție a 
valorilor istorice și arhitectural-urbanistice și se încadrează în UTR M3, UTR M1 și UTR  M4. conform 
P.U.G. Cluj-Napoca. 

	 Conform temei de proiectare, fundamentată și prin “Studiul de oportunitate în vederea 
stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj Napoca, Cartier 
Zorilor”, se doreste schimbarea incadrarii urbanistice in cea de zona verde. 

	  

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

	 Proiectul propune valorificarea unui teren neamenajat, cu o pozitie favorabilă în Cartierul 
Observatorului si oferirea unei zone de agrement pentru locuitori. 

Planul prevede amenajarea unui parc de cartier cu urmatoarele elemente: 

• Loc de joacă pentru copii; 
• Zonă de recreere, alei, mobilier urban; 

• Zonă fitness; 
• Peluză multifunțională; 

• Parcare biciclete. 

3.2. Prevederi ale P.U.G. 

	 Conform P.U.G. Cluj-Napoca, amplasamentul se încadrează în trei UTR-uri: 

๏ 	 UTR M1 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ 
PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC 

๏ 	 UTR UM3 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ 
PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC 

๏ 	 UTR M4 - ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ 
ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ 

	 Prin proiect, se propune pentru zona studiată schimbarea incadrării urbanistice în  
UTR Va. 
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3.3. Valorificarea cadrului natural 

	 Se propune amenajarea unei zone verzi cu rol de agrement adresata preponderent 
locuitorilor cartierului Zorilor. 

	 Se dorește amenajarea de spații verzi și plantarea de arbori răspândiți pe toată zona 
reglementată. Arborii maturi existenti vor fi pastrati daca starea lor biiologica permite acest lucru. 

3.4. Modernizarea circulației 

	 Nu e cazul 

3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 

Se va modifica zonificarea funcțională propusă prin PUG-ul în vigoare. 

Se propune schimbarea zonificării in UTR Va - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU 
ACCES PUBLIC NELIMITAT.  

Bilanț teritorial pe funcțiuni, aferent situației existente și propuse 

Întocmit, 

Arh. Anca VIRGINAȘ 

Arh. Călin LADA
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