21 Dec ora 10:30

21 Dec ora 11:00

21 Dec ora 11:30

IMOBIL
STUDIAT
UTR=RrM1- Zonă mixtă cu regim de construire închis

Regim de înălțime maxim
H cornișă
H max cornișă
H max total

21 Dec ora 16:00

21 Dec ora 14:00

21 Dec ora 16:30

Aria Teren
967.00
Pentru
a analiza influenței imobilului propus, s-a ales
momentul cel mai
Suprafață rezervată pentru realizare acces si
0.00
defavorabil pe parculsul anului, respectiv la solstițiul de iarna din 21
trecere în domeniul public
decembrie,
când soarele
în Cluj Napoca
la ora 7:59 și apune
Arie terenatunci
de referință
pt calcul răsare
indici după
967.00
la ora
16:39.
Durata
studiului
este
între
orele
7:00-16:30,
la un interval de
cedare
30 Aria
minute
și a fost
realizat folosind programul SketchUp
construită
propusă
715.67 Pro cu licență de
program
Aria desfășurată propusă
3733.15
Aria desfasurata pentru calcul CUT
3668.02
Construcțiile
pe limita nordică a parcelei
studiate prezintă
POT PROPUSpoziționate
/ parcela inițală
74.01%
calcan
la care se
va alipiinițală
imobilul propus, astfel că nu
se pune problema
CUT PROPUS
/ parcela
3.79
umbririi fațadei acestuia.
NECESAR PARCĂRI
Arie de
utilăînsorire
funcțiuni
administrative
1919
Studiu
realizat
vizează clădirile vecine de
pe latura nordica
Necesarclădirea
parcări funcțiuni
administrative
respectiv
1 (str. Decebal
nr, 7A)1/80
și clărdirea 24
2 (str. Decebal nr. 9).
Au
În urma studiului rezultă faptul că jumătate din fațada clădirii ,,1"
Locuri la mese - alimentație publică
80
beneficiază de însorirea directă a ferestrelor de la ora 12:00 până la ora
Personal alimentație publică
15
16:00
iar restul
fațadei
estealimentație
umbrită șipublică
în situația de față(
Necesar
parcări
funcțiuni
5 vezi planșa 02STUDIU
DE INSORIRE
SITUATIA
EXISTENTA). De asemena s-a
1/20 locuri
la masă + 1 loc
pentru personal
constatat că gradul de însorire al clădirii 2 , nu este afectat de propunerea
Necesar
parcări
total existentă nu se schimbă.
29
noastră,
astfel
situația
75% nr. de parcari necesare în spatii
22
Dublul studiului
locurilor de
58 nr. 1.378 din 30
Conform
deparcare
însoriere realizat, condițiile O.M.S
Total parcări
72 și sănătate publică
octombrie
2018propuse
pentru modificarea Normelor de igienă
Necesar locuri biciclete
58
privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului
Regim de înălțime propus
3S+P+5
sănătății nr. 119/2014 de la art.3, alin.2 sunt respectate.
BILANȚ TERITORIAL
nr.

UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

EXISTENT
MP

29/04/2020

DATA:
SCARA:

Suprafața constru
Suprafața utilă
Regim de înălțime
POT existent
CUT existent
Număr locuri de p

22
22
25

%

SITUAȚIA PROPUS

S teren, conf. C.F.

Suprafata constru

Suprafața desfășu
Regim de înălțime
POT propus
CUT propus
Număr locuri de p

arh.Simona Zinca

21 Dec ora 15:30

21 Dec ora 13:30

(1-3S)+P+5+1R

PROPUS

PROIECTAT

21 Dec ora 15:00

21 Dec ora 13:00

SITUAȚIA EXISTEN
S teren, conf. C.F.
Suprafata constru

arh. Vlad Negru

21 Dec ora 14:30

21 Dec ora12:30

80%
4.00
15%

SEF PROIECT

21 Dec ora 12:00

889/2019

NR. PROIECT:

TRF CONSULT S.R.L
Str. Onisifor Ghibu,
nr.12, Cluj-Napoca
oﬃce@trf.ro/0264430687

REGLEMENTĂRI (extras PUG)

UTR PROPUS=RrM1 - Parcelar riveran principalelor artere de
Premiza
de lucru
este asigurarea dublului locurilor de parcare
trafic,
destinat
restructurării
-Zonă
mixtă
cu regim
de construire
închis
față de
necesarul
rezultat
din calcul
conform Anexei 2 la PUG.

POT max
CUT maxim
Sp. Verde minim pe sol natural

A.09

21 Dec ora 10:00

MP

%

arh.Oana Avram

21 Dec ora 9:30

STUDIU DE INSORIRE EXISTENT

clădire vecină cu calcan

PLANSA:

21 Dec ora 9:00

str. Decebal, nr.7 Cluj-Napoca Cluj

21 Dec ora 8:30

arh.Bogdan Manole

21 Dec ora 8:00

BENEFICIAR: TRANSINVEST.SRL

21 Dec ora 7:30

Elaborare PUD; Demolare cladiri existente, construirecladire cu funcunea de
birourisi funcuni terare , imprejmuire, racorduri si bransamente, amenajari
exterioare si operauni notariale

2

21 Dec ora 7:00

DENUMIRE:

Str. Tudor Vladimirescu, fn Cluj-Napoca Cluj

1

PUD

FAZA:

N

21 Dec ora 10:30

21 Dec ora 11:00

21 Dec ora 11:30

IMOBIL
STUDIAT
UTR=RrM1- Zonă mixtă cu regim de construire închis

Regim de înălțime maxim
H cornișă
H max cornișă
H max total

21 Dec ora 16:00

21 Dec ora 14:00

21 Dec ora 16:30

Aria Teren
967.00
Pentru
a analiza influenței imobilului propus, s-a ales
momentul cel mai
Suprafață rezervată pentru realizare acces si
0.00
defavorabil pe parculsul anului, respectiv la solstițiul de iarna din 21
trecere în domeniul public
decembrie,
când soarele
în Cluj Napoca
la ora 7:59 și apune
Arie terenatunci
de referință
pt calcul răsare
indici după
967.00
la ora
16:39.
Durata
studiului
este
între
orele
7:00-16:30,
la un interval de
cedare
30 Aria
minute
și a fost
realizat folosind programul SketchUp
construită
propusă
715.67 Pro cu licență de
program
Aria desfășurată propusă
3733.15
Aria desfasurata pentru calcul CUT
3668.02
Construcțiile
pe limita nordică a parcelei
studiate prezintă
POT PROPUSpoziționate
/ parcela inițală
74.01%
calcan
la care se
va alipiinițală
imobilul propus, astfel că nu
se pune problema
CUT PROPUS
/ parcela
3.79
umbririi fațadei acestuia.
NECESAR PARCĂRI
Arie de
utilăînsorire
funcțiuni
administrative
1919
Studiu
realizat
vizează clădirile vecine de
pe latura nordica
Necesarclădirea
parcări funcțiuni
administrative
respectiv
1 (str. Decebal
nr, 7A)1/80
și clărdirea 24
2 (str. Decebal nr. 9).
Au
În urma studiului rezultă faptul că jumătate din fațada clădirii ,,1"
Locuri la mese - alimentație publică
80
beneficiază de însorirea directă a ferestrelor de la ora 12:00 până la ora
Personal alimentație publică
15
16:00
iar restul
fațadei
estealimentație
umbrită șipublică
în situația de față(
Necesar
parcări
funcțiuni
5 vezi planșa 02STUDIU
DE INSORIRE
SITUATIA
EXISTENTA). De asemena s-a
1/20 locuri
la masă + 1 loc
pentru personal
constatat că gradul de însorire al clădirii 2 , nu este afectat de propunerea
Necesar
parcări
total existentă nu se schimbă.
29
noastră,
astfel
situația
75% nr. de parcari necesare în spatii
22
Dublul studiului
locurilor de
58 nr. 1.378 din 30
Conform
deparcare
însoriere realizat, condițiile O.M.S
Total parcări
72 și sănătate publică
octombrie
2018propuse
pentru modificarea Normelor de igienă
Necesar locuri biciclete
58
privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului
Regim de înălțime propus
3S+P+5
sănătății nr. 119/2014 de la art.3, alin.2 sunt respectate.
BILANȚ TERITORIAL
nr.

UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

EXISTENT
MP

29/04/2020

DATA:
SCARA:

Suprafața constru
Suprafața utilă
Regim de înălțime
POT existent
CUT existent
Număr locuri de p

22
22
25

%

SITUAȚIA PROPUS

S teren, conf. C.F.

Suprafata constru

Suprafața desfășu
Regim de înălțime
POT propus
CUT propus
Număr locuri de p

arh.Simona Zinca

21 Dec ora 15:30

21 Dec ora 13:30

(1-3S)+P+5+1R

PROPUS

PROIECTAT

21 Dec ora 15:00

21 Dec ora 13:00

SITUAȚIA EXISTEN
S teren, conf. C.F.
Suprafata constru

arh. Vlad Negru

21 Dec ora 14:30

21 Dec ora12:30

80%
4.00
15%

SEF PROIECT

21 Dec ora 12:00

889/2019

NR. PROIECT:

TRF CONSULT S.R.L
Str. Onisifor Ghibu,
nr.12, Cluj-Napoca
oﬃce@trf.ro/0264430687

REGLEMENTĂRI (extras PUG)

UTR PROPUS=RrM1 - Parcelar riveran principalelor artere de
Premiza
de lucru
este asigurarea dublului locurilor de parcare
trafic,
destinat
restructurării
-Zonă
mixtă
cu regim
de construire
închis
față de
necesarul
rezultat
din calcul
conform Anexei 2 la PUG.

POT max
CUT maxim
Sp. Verde minim pe sol natural

A.10

21 Dec ora 10:00

MP

%

arh.Oana Avram

21 Dec ora 9:30

STUDIU DE INSORIRE PROPUS

clădire vecină cu calcan

PLANSA:

21 Dec ora 9:00

str. Decebal, nr.7 Cluj-Napoca Cluj

21 Dec ora 8:30

arh.Bogdan Manole

21 Dec ora 8:00

BENEFICIAR: TRANSINVEST.SRL

21 Dec ora 7:30

Elaborare PUD; Demolare cladiri existente, construirecladire cu funcunea de
birourisi funcuni terare , imprejmuire, racorduri si bransamente, amenajari
exterioare si operauni notariale

2

21 Dec ora 7:00

DENUMIRE:

Str. Tudor Vladimirescu, fn Cluj-Napoca Cluj

1

PUD

FAZA:

N

