


Obiective

Până în 2030:

- 100 ha noi spații verzi;

- 100.000 de arbori noi;

- rețele de senzori și stații pentru măsurarea calității aerului, apei și
solului;

- realizarea unor culoare verzi de mobilitate sustenabilă pe malurile
cursurilor de apă din Zona Metropolitană Cluj.



Parcul Între Lacuri - Mureşului

- Suprafață: 1 ha

- Valoare proiect: 7.9 mil. lei (1,7 mil euro)

- Număr total arbori noi: 165

- Stadiu: proiect finalizat



Înainte

După



Înainte

După



Înainte

După



- Suprafață: 21,3 ha

- Valoarea totală a proiectului = 22.9 mil. lei (aprox. 4,9 mil. euro).

- Număr total arbori noi: 1505

- Termen finalizare: decembrie 2021

Parcul Tineretului / Pădurea clujenilor







Amenajare Malurile Someșului

- Suprafață: 7 ha

- Valoarea proiectului: 30 mil. Euro

- Număr total arbori: peste 2000

- Stadiu: în curs de finalizare PT și detalii de execuție





Strada Muzicescu



Parcul Rozelor



Baza Sportivă şi amenajare parc în zona „La Terenuri“ 

- Suprafață: - 4,3 ha

- Valoarea proiectului: 33 mil. lei

- Număr total arbori noi: 428

- Stadiu proiect: s-a finalizat SF, PT și se lucrează la documentația pentru 
licitație proiectare și execuție;

- Termen finalizare: septembrie 2021











Parcul Est

- Suprafață: - 54 ha

- Valoarea proiectului: 33 mil. RON

- Stadiu actual: pregătirea documentației pentru lansarea unui concurs internațional

de soluții împreună cu OAR.





Parc Bună Ziua

- Suprafață: - 9,5 ha

- Stadiu actual: s-a semnat un contract cu OAR pentru lansarea unui concurs

international de soluții pentru amenajarea parcului.





Parc Zorilor

- Suprafață: - 1,2 ha

- Valoarea proiectului: 18.8 mil. lei, cu TVA inclus

- Stadiu actual: s-a aprobat SF, în curs de elaborare PUZ.

- Număr total arbori noi: 188



Parc coridorul Canalul Morii, tronson Parcul Rozelor

- Suprafață: - 2,5 ha

- Valoarea proiectului: 18.8 mil. lei, cu TVA inclus

- Stadiu actual: se lucrează la SF;







Parcul Feroviarilor

- Suprafață: 5,3 ha

- Stadiu actual: s-a finalizat SF, se lucreaza la PT;

- Număr total arbori noi: 510









Parcul Armătura

- Suprafață: 3,2 ha

- Valoarea totală a proiectului = 22.1 mil. lei (aprox. 4,8 mil euro).

- Număr total arbori noi: 103







Amenajarea dealului Cetățuia

- Suprafață: - 10 ha în proprietate publică (15 hectare suprafaţa studiată);

- Stadiu actual: în curs de realizare PUZ și SF;









- Suprafață: 0,5 ha

- Valoarea totală a investiției: 25.5 mil. lei cu TVA

- Număr total arbori noi: 44

Parcul I. L. Caragiale





Parcul Caragiale



Pădure – parc Făget

- Suprafață: - 40 ha

- Stadiu actual: în curs de realizare SF;





Pădure – parc Hoia

- Suprafață: - 74 ha

- Valoarea proiectului: aprox. 10 mil. Euro

- Stadiu actual: finalizat de către CJ, se lucrează la PUZ, DTAC si PT.





Culoare verzi și de mobilitate sustenabilă pe malurile cursurilor 
de apă din Zona Metropolitană Cluj

1. Someș - etapa 3 și 4

2. Masterplan Canalul Morii

3. Reamenjarea malurilor unor cursuri de apă din Cluj-Napoca:

• Pârâul Becaș

• Pârâul Nadaș

• Părâul Calvaria

• Pârâul Țiganilor


