
 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 946700/29.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Domnul Răzvan Romanca, înregistrată sub nr. 946700/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Vă rog să redimensionați clădirea "CREȘĂ", să devină "CREȘĂ" și "GRĂDINIȚĂ", PUBLICĂ, astfel: 
1. Grupa 1 Creșă, 1-2 ani, 15 copii. 
2. Grupa 2 Creșă, 2-3 ani, 15 copii. 
3. Grupa Mică Grădiniță, 15 copii. 
4. Grupa Mijlocie Grădiniță, 15 copii. 
5. Grupa Mare Grădiniță, 15 copii. 
În total 5 grupe, pentru 75 de copii.  
Astfel copii din Cartierul Bună Ziua, în special din Micro Cartierul Bonjour, dar nu numai, vor avea 
la dispoziție un ciclu întreg de învățământ Creșă-Grădiniță, timp de 5 ani.” 
 
Din analizele urbanistice reiese că sunt astăzi 133 locuri disponibile în grădinițe, rămânând 108 locuri 
după implementarea proiectelor rezidențiale pentru care s-au manifestat intenții de autorizare. Ce 
e de remarcat e faptul că față de numărul estimat de copii din zona studiată – 404, în grădinițe sunt 
înscriși 835 de copii, acest fapt datorându-se cel mai probabil lipsei de grădinițe din zona Borhanci, 
situație ce se va schimba o dată cu realizarea HUB-ului Educațional, proiect în curs de autorizare. 
Prin urmare considerăm că realizarea unei grădinițe ca obiectiv de utilitate publică este secundară 
față de realizarea unei creșe, dotare pentru care există un deficit cert.  
Totodată, ambele terenuri din zona de sud, str. Mozart, și cel destinat squarului verde și cel destinat 
funcțiunii de învățământ vor trece în proprietate publică în urma implementării PUZ. În cazul în care 
Autoritatea Publică Locală va considera oportun, poate comasa cele două terenuri și pe suprafața 
din UTR-ul S_Is_BJ să extindă funcțiunea de învățământ.  

 

   

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Domnul Răzvan Romanca. 

 
 Cluj-Napoca, 

11.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 946181/29.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Domnul Dorin Ciubotaru, înregistrată sub nr. 946181/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Vă rog să redimensionați clădirea "CREȘĂ", să devină "CREȘĂ" și "GRĂDINIȚĂ", PUBLICĂ, astfel: 
1. Grupa 1 Creșă, 1-2 ani, 15 copii. 
2. Grupa 2 Creșă, 2-3 ani, 15 copii. 
3. Grupa Mică Grădiniță, 15 copii. 
4. Grupa Mijlocie Grădiniță, 15 copii. 
5. Grupa Mare Grădiniță, 15 copii. 
În total 5 grupe, pentru 75 de copii.  
Astfel copii din Cartierul Bună Ziua, în special din MicroCartierul Bonjour, dar nu numai, vor avea 
la dispoziție un ciclu întreg de învățământ Creșă-Grădiniță, timp de 5 ani.” 
 
Din analizele urbanistice reiese că sunt astăzi 133 locuri disponibile în grădinițe, rămânând 108 locuri 
după implementarea proiectelor rezidențiale pentru care s-au manifestat intenții de autorizare. Ce 
e de remarcat e faptul că față de numărul estimat de copii din zona studiată – 404, în grădinițe sunt 
înscriși 835 de copii, acest fapt datorându-se cel mai probabil lipsei de grădinițe din zona Borhanci, 
situație ce se va schimba o dată cu realizarea HUB-ului Educațional, proiect în curs de autorizare. 
Prin urmare considerăm că realizarea unei grădinițe ca obiectiv de utilitate publică este secundară 
față de realizarea unei creșe, dotare pentru care există un deficit cert.  
Totodată, ambele terenuri din zona de sud, str. Mozart, și cel destinat squarului verde și cel destinat 
funcțiunii de învățământ vor trece în proprietate publică în urma implementării PUZ. În cazul în care 
Autoritatea Publică Locală va considera oportun, poate comasa cele două terenuri și pe suprafața 
din UTR-ul S_Is_BJ să extindă funcțiunea de învățământ.  

 

   

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Domnul Dorin Ciubotaru. 

 
 Cluj-Napoca, 

11.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
Referitor la: Adresa nr. 946961/30.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Doamna Zuld Andreea Ioana, înregistrată sub nr. 946961/30.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul cladirilor C1 si C2 pe parcela 2 CF 337583 va genera un trafic exponential alat din partea 
angajatilor spatiilor comerciale, a birourilor si spatiilor medicale, cat si a clientilor acestora.  
Nu exista nicio masura descrisa in documentatie care sa solutioneze aceasta problema.  
Dorim sa vedem o solutie pentru fluidizarea traficului pentru zona strazii Buna ziua si a caii de 
access catre Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour residence.  
Aproape saptamanal se intampla multiple accidente care au loc constant in imediata vecinatate a 
constructiei. A se lua in consideratie si zecile de sesizari de pe site-ul https://m)(cluj.e- 
P-ri mariaclujnapoca.ro/” 
 
Problemele de trafic la nivelul str. Bună Ziua sunt în mare măsură generate de faptul că funcțiunile 
de interes public sunt subdimensionate sau inexistente, raportat la populația din zonă – acest fapt 
generând navete zilnice împovărătoare și de faptul că mare majoritate a străzilor care debușează în 
strada Bună Ziua sunt înfundate sau blocat la capete, astfel că toate deplasările în interiorul zonei se 
realizează exclusiv pe str. Bună Ziua. Aducerea de funcțiuni de interes public în zonă, comerciale, 
medicale, de învățământ, de servici și birouri (reprezentând sub 30% din aria noilor imobile) vor crea 
premisele diminuării dependenței de automobil și traficului favorizând deplasările pietonale la 
nivelul cartierului. 
Pentru fluidizarea traficului pe artera din Sophia Residence, probabil că o primă măsură cu efecte 
imediate și costuri zero ar fi eliminarea barierei amplasate cel mai probabil fără autorizație la mijlocul 
străzii. 
O soluție consacrată pentru evitarea accidentelor menționate este eliminarea prin semnalizări 
specifice a ”virajului la stânga”, acest lucru fiind posibil, str. Bună Ziua având sensuri giratorii la 
capete. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe si poluare fonica 
Construcția clădirilor de birouri în imediata proximitate a imobilelor deja existente în Bonjour, 
MAO și Sophia va creea poluare fonică constantă pe durata edificării. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație. 
Cerem informații în acest sens.  
Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente cat si pe toata strada. 



 

 

 

Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetatie care sa preia din noxe in imediata vecinatate dar si in spatiile 
comune asupra carora constructorul se afla in coproprietate. Plantarea de extra arbusti precum in 
schita initiala a Bonjour Residence si arbusti aditionali acelora, ar ajuta sa preia macar o parte din 
poluare si o mica bariera fonica” 
 
Orice șantier temporar trebuie să respecte reglementările stabilite prin OMS 119/2014 privind 
nivelul de zgomot și de praf. Măsurile în acest sens nu fac parte din documentația PUZ ci din Planul 
de Organizare de Șantier, parte din documentația de autorizare.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Aglomerație și disconfort 
Locurile de parcare auto și velo prevăzute în proiect: C1 139 auto, 109 velo, respectiv C2 17 auto, 
14 velo nu acoperă necesarul desfășurării activităților socio-economice viitoare. 
Ca dovadă, parcarea pietruită de la Bonjour Residence este mereu ocupată, chiar dacă nu există 
birouri în zonă pe moment. Apariția subzonelor cu activități economice cu caracter terțiar va 
impune necesitatea creșterii numărului de locuri de parcare. 
Propunem crearea unei zone de parking stradal eficient sau găsirea unei soluții realiste în acest 
sens și nu doar continuarea proiectului în baza unor asumții care arată bine din păcate doar în scris 
dar nu satisfac nevoile reale ale zonei.” 

 

Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform prevederilor Anexei 2 la Regulamentul de 
Urbanism Aferent PUG și avizat favorabil în cadrul Comisiei de Trafic. În parcarea improvizată astăzi 
pe unul din terenurile reglementate putem vedea foodtruck-uri, rulote de închiriat și multe spații 
sub utilizate și blocate din cauza parcării haotice și lipsei oricăror marcaje și semnalizări rutiere. 
Parcajele noilor clădiri vor avea caracter public și vor putea fi accesate inclusiv de către locuitorii din 
zonă în anumite condiții. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Lipsa detaliilor lucrărilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim să vedem termenul efectiv de execuție măcar cu aproximare ca să înțelegem impactul 
construcțiilor asupra zonei, traficului etc. ” 
 
Detalii solicitate aparțin fazei DTAC și nu fazei PUZ. Acestea vor putea fi consultate la etapa de 
autorizare, etapă care va urma după aprobarea PUZ în ședința de Consiliu Local. 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ Siguranța cetățenilor 
Nu există o descriere a metodelor de prevenire a accidentelor pe parcursul execuție lucrărilor, 
având în vedere numărul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 
 
Toate lucrările de execuție se realizează în baza unui Plan de Organizare de Șantier și a unui Plan 
SSM conform prevederilor HG 300/2006. Aceste documente sunt aferente fazei de autorizare, 
ulterioare fazei de urbanism și vor putea fi consultate atunci, având caracter public. 
 

6.  Referitor la susținerea  

“ Access auto 
Accessul auto la parcela 1 CF 255683 unde va fi amplasată viitoarea creșă este deficitar, drumul 
existent este doar pietruit și foarte dificil de traversat cu autovehiculul. Lipsa conectivității străzii 
Bună ziua cu străzile adiacente cartierului Andrei Mureșanu ridică din nou probleme de trafic. 
Propunem conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor.  



 

 

 

De asemenea pe partea de nord având sesizate atâtea accidente atât în presă cât și aduse la 
cunoștința primăriei ar fi necesară semaforizarea/ construirea unui sens giratoriu sau orice altă 
soluție care să asigure accesul auto facil al locuitorilor zonei, nu doar din ansamblele menționate 
cât pe întreaga strada Bună Ziua și a cartierului în orele de vârf în care oamenii ar ajunge sau părăsi 
birourile deoarece realist vorbind pot fi create mari ambuteiaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Va rugam asigurarea conectarii acestor strazi cu cartierul Andrei Muresanu inaintea inceperii 
constructiei in asa fel incat locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a constructiei: Sophia, 
Bonjour Residence si MAO sa aiba accesul asigurat prin partea de vest a zonei.  
De asemenea cine va suporta costurile traficului public nelimitat pe străzile private date în folos 
public care momentan au fost asfaltate de către constructor și proprietarii din zonă. Cum ne 
asigurăm că nu vom plăti cei care locuim în aceste blocuri pentru uzura adusă de traficul adițional 
și distrugerea străzilor?” 
 
Conectarea str. Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu este în mod eficient o necesitate. 
Acest fapt este în atenția Serviciului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Cluj Napoca. Situația nu 
poate să fie reglementată decât printr-o inițiativă publică, dat fiind că necesită exproprieri. În cadrul 
proiectului s-a prevăzut donarea unei suprafețe de teren, necesare regularizării traseului străzii. 
Legat de chestiunea străzilor private, o măsură imediată și eficientă de fluidizarea traficului este 
eliminarea barierei de la mijlocul străzii de acces din ansamblul Sophia Residence. Petru evitarea 
costurilor cu impozitele pe proprietate, salubrizarea, deszăpezirea, luminatul stradal, semnalizarea 
rutieră, etc cea mai eficientă variantă este trecerea acestor străzi în Domeniul Public al UAT. 
  

7.  Referitor la susținerea  

“ Dispariția zonelor de servitute a comunității 
Apariția noilor clădiri de birouri aduce cu sine eliminarea parcului de copii și a parcului pentru 
animale de companie de pe parcela 2. 
Aceste 2 zone au adus foarte multe beneficii pe parcursul anilor întregii comunități din ansamblele 
rezidențiale. 
Propunem modificarea planurilor de edificare astfel încât 1 parc pentru copii și 1 parc pentru 
animale să fie inclus pe parcela 2. 
Toate acestea în concordanță cu interesul primăriei pentru spații verzi.” 

 

Nu înțelegem la ce servituți face referire enunțul, în zonă nefiind instituie niciun fel de servituți de 
utilitate publică prin nicio documentație de urbanism. Zonele al care faceți referință au un caracter 
improvizat și precar. În locul lor se prevede o zonă verde de 943 mp în zona de nord a ansamblului, 
ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea de creșă și dotările de interes public 
propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol creșterea calității vieții.  
 

8. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunătățirea esteticii zonei, în concordanță cu design-ul și funcția noilor imobile.” 

 

Reglementările propuse vin în susținerea acestui deziderat. Încă din faza PUZ s-a acordat o atenție 
deosebită aspectului estetic, ilustrarea urbanistică aferentă fazei PUZ întărind acest lucru. 
 
Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 

către Doamna Zuld Andreea Ioana. 
 

  Cluj-Napoca, 
11.01.2023 

        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 947179/30.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Domnul Daniel Doboseru, înregistrată sub nr. 947179/30.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul cladirilor C1 si C2 pe parcela 2 CF 337583 va genera un trafic exponential alat din partea 
angajatilor spatiilor comerciale, a birourilor si spatiilor medicale, cat si a clientilor acestora.  
Nu exista nicio masura descrisa in documentatie care sa solutioneze aceasta problema.  
Dorim sa vedem o solutie pentru fluidizarea traficului pentru zona strazii Buna ziua si a caii de 
access catre Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour residence.  
Cu privire la multiplele accidente care au loc constant aproape in fiecare saptamana in imediata 
vecinatate a constructiei, a se lua in consideratie si zecile de sesizari de pe site-ul https://mycluj.e- 
P-rimariaclujnapoca.ro/” 
 
Problemele de trafic la nivelul str. Bună Ziua sunt în mare măsură generate de faptul că funcțiunile 
de interes public sunt subdimensionate sau inexistente, raportat la populația din zonă – acest fapt 
generând navete zilnice împovărătoare și de faptul că mare majoritate a străzilor care debușează în 
strada Bună Ziua sunt înfundate sau blocat la capete, astfel că toate deplasările în interiorul zonei se 
realizează exclusiv pe str. Bună Ziua. Aducerea de funcțiuni de interes public în zonă, comerciale, 
medicale, de învățământ, de servici și birouri (reprezentând sub 30% din aria noilor imobile) vor crea 
premisele diminuării dependenței de automobil și traficului favorizând deplasările pietonale la 
nivelul cartierului. 
Pentru fluidizarea traficului pe artera din Sophia Residence, probabil că o primă măsură cu efecte 
imediate și costuri zero ar fi eliminarea barierei amplasate cel mai probabil fără autorizație la mijlocul 
străzii. 
O soluție consacrată pentru evitarea accidentelor menționate este eliminarea prin semnalizări 
specifice a ”virajului la stânga”, acest lucru fiind posibil, str. Bună Ziua având sensuri giratorii la 
capete. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe si poluare fonica 
Construcția clădirilor de birouri în imediata proximitate a imobilelor deja existente în Bonjour, 
MAO și Sophia va creea poluare fonică constantă pe durata edificării. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație. 
Cerem informații în acest sens.  



 

 

 

Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente cat si pe toata strada. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetatie care sa preia din noxe in imediata vecinatate dar si in spatiile 
comune asupra carora constructorul se afla in coproprietate. Plantarea de extra arbusti precum in 
schita initiala a Bonjour Residence si arbusti aditionali acelora, ar ajuta sa preia macar o parte din 
poluare si o mica bariera fonica” 
 
Orice șantier temporar trebuie să respecte reglementările stabilite prin OMS 119/2014 privind 
nivelul de zgomot și de praf. Măsurile în acest sens nu fac parte din documentația PUZ ci din Planul 
de Organizare de Șantier, parte din documentația de autorizare.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Aglomerație și disconfort 
Locurile de parcare auto și velo prevăzute în proiect: C1 139 auto, 109 velo, respectiv C2 17 auto, 
14 velo nu acoperă necesarul desfășurării activităților socio-economice viitoare. 
Ca dovadă, parcarea pietruită de la Bonjour Residence este mereu ocupată, chiar dacă nu există 
birouri în zonă pe moment. Apariția subzonelor cu activități economice cu caracter terțiar va 
impune necesitatea creșterii numărului de locuri de parcare. 
Propunem crearea unei zone de parking stradal eficient sau găsirea unei soluții realiste în acest 
sens și nu doar continuarea proiectului în baza unor asumții care arată bine din păcate doar în scris 
dar nu satisfac nevoile reale ale zonei.” 

 

Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform prevederilor Anexei 2 la Regulamentul de 
Urbanism Aferent PUG și avizat favorabil în cadrul Comisiei de Trafic. În parcarea improvizată astăzi 
pe unul din terenurile reglementate putem vedea foodtruck-uri, rulote de închiriat și multe spații 
sub utilizate și blocate din cauza parcării haotice și lipsei oricăror marcaje și semnalizări rutiere. 
Parcajele noilor clădiri vor avea caracter public și vor putea fi accesate inclusiv de către locuitorii din 
zonă în anumite condiții. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Lipsa detaliilor lucrărilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim să vedem termenul efectiv de execuție măcar cu aproximare ca să înțelegem impactul 
construcțiilor asupra zonei, traficului etc. ” 
 
Detalii solicitate aparțin fazei DTAC și nu fazei PUZ. Acestea vor putea fi consultate la etapa de 
autorizare, etapă care va urma după aprobarea PUZ în ședința de Consiliu Local. 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ Siguranța cetățenilor 
Nu există o descriere a metodelor de prevenire a accidentelor pe parcursul execuție lucrărilor, 
având în vedere numărul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 
 
Toate lucrările de execuție se realizează în baza unui Plan de Organizare de Șantier și a unui Plan 
SSM conform prevederilor HG 300/2006. Aceste documente sunt aferente fazei de autorizare, 
ulterioare fazei de urbanism și vor putea fi consultate atunci, având caracter public. 
 

6.  Referitor la susținerea  

“ Access auto 
Accessul auto la parcela 1 CF 255683 unde va fi amplasată viitoarea creșă este deficitar, drumul 
existent este doar pietruit și foarte dificil de traversat cu autovehiculul. Lipsa conectivității străzii 
Bună ziua cu străzile adiacente cartierului Andrei Mureșanu ridică din nou probleme de trafic. 



 

 

 

Propunem conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor.  
De asemenea pe partea de nord având sesizate atâtea accidente atât în presă cât și aduse la 
cunoștința primăriei ar fi necesară semaforizarea/ construirea unui sens giratoriu sau orice altă 
soluție care să asigure accesul auto facil al locuitorilor zonei, nu doar din ansamblele menționate 
cât pe întreaga strada Bună Ziua și a cartierului în orele de vârf în care oamenii ar ajunge sau părăsi 
birourile deoarece realist vorbind pot fi create mari ambuteiaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Va rugam asigurarea conectarii acestor strazi cu cartierul Andrei Muresanu inaintea inceperii 
constructiei in asa fel incat locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a constructiei: Sophia, 
Bonjour Residence si MAO sa aiba accesul asigurat prin partea de vest a zonei.  
De asemenea cine va suporta costurile traficului public nelimitat pe străzile private date în folos 
public care momentan au fost asfaltate de către constructor și proprietarii din zonă. Cum ne 
asigurăm că nu vom plăti cei care locuim în aceste blocuri pentru uzura adusă de traficul adițional 
și distrugerea străzilor?” 
 
Conectarea str. Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu este în mod eficient o necesitate. 
Acest fapt este în atenția Serviciului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Cluj Napoca. Situația nu 
poate să fie reglementată decât printr-o inițiativă publică, dat fiind că necesită exproprieri. În cadrul 
proiectului s-a prevăzut donarea unei suprafețe de teren, necesare regularizării traseului străzii. 
Legat de chestiunea străzilor private, o măsură imediată și eficientă de fluidizarea traficului este 
eliminarea barierei de la mijlocul străzii de acces din ansamblul Sophia Residence. Petru evitarea 
costurilor cu impozitele pe proprietate, salubrizarea, deszăpezirea, luminatul stradal, semnalizarea 
rutieră, etc cea mai eficientă variantă este trecerea acestor străzi în Domeniul Public al UAT. 
  

7.  Referitor la susținerea  

“ Dispariția zonelor de servitute a comunității 
Apariția noilor clădiri de birouri aduce cu sine eliminarea parcului de copii și a parcului pentru 
animale de companie de pe parcela 2. 
Aceste 2 zone au adus foarte multe beneficii pe parcursul anilor întregii comunități din ansamblele 
rezidențiale. 
Propunem modificarea planurilor de edificare astfel încât 1 parc pentru copii și 1 parc pentru 
animale să fie inclus pe parcela 2. 
Toate acestea în concordanță cu interesul primăriei pentru spații verzi.” 

 

Nu înțelegem la ce servituți face referire enunțul, în zonă nefiind instituie niciun fel de servituți de 
utilitate publică prin nicio documentație de urbanism. Zonele al care faceți referință au un caracter 
improvizat și precar. În locul lor se prevede o zonă verde de 943 mp în zona de nord a ansamblului, 
ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea de creșă și dotările de interes public 
propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol creșterea calității vieții.  
 

8. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunătățirea esteticii zonei, în concordanță cu design-ul și funcția noilor imobile.” 

 

Reglementările propuse vin în susținerea acestui deziderat. Încă din faza PUZ s-a acordat o atenție 
deosebită aspectului estetic, ilustrarea urbanistică aferentă fazei PUZ întărind acest lucru. 
 
Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 

către Domnul Daniel Doboseru. 
 

  Cluj-Napoca, 
11.01.2023 

        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 947299/30.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Doamna Doboseru Alexandra, înregistrată sub nr. 947299/30.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul cladirilor C1 si C2 pe parcela 2 CF 337583 va genera un trafic exponential alat din partea 
angajatilor spatiilor comerciale, a birourilor si spatiilor medicale, cat si a clientilor acestora.  
Nu exista nicio masura descrisa in documentatie care sa solutioneze aceasta problema.  
Dorim sa vedem o solutie pentru fluidizarea traficului pentru zona strazii Buna ziua si a caii de 
access catre Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour residence.  
Cu privire la multiplele accidente care au loc constant aproape in fiecare saptamana in imediata 
vecinatate a constructiei, a se lua in consideratie si zecile de sesizari de pe site-ul https://mycluj.e- 
P-rimariaclujnapoca.ro/” 
 
Problemele de trafic la nivelul str. Bună Ziua sunt în mare măsură generate de faptul că funcțiunile 
de interes public sunt subdimensionate sau inexistente, raportat la populația din zonă – acest fapt 
generând navete zilnice împovărătoare și de faptul că mare majoritate a străzilor care debușează în 
strada Bună Ziua sunt înfundate sau blocat la capete, astfel că toate deplasările în interiorul zonei se 
realizează exclusiv pe str. Bună Ziua. Aducerea de funcțiuni de interes public în zonă, comerciale, 
medicale, de învățământ, de servici și birouri (reprezentând sub 30% din aria noilor imobile) vor crea 
premisele diminuării dependenței de automobil și traficului favorizând deplasările pietonale la 
nivelul cartierului. 
Pentru fluidizarea traficului pe artera din Sophia Residence, probabil că o primă măsură cu efecte 
imediate și costuri zero ar fi eliminarea barierei amplasate cel mai probabil fără autorizație la mijlocul 
străzii. 
O soluție consacrată pentru evitarea accidentelor menționate este eliminarea prin semnalizări 
specifice a ”virajului la stânga”, acest lucru fiind posibil, str. Bună Ziua având sensuri giratorii la 
capete. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe si poluare fonica 
Construcția clădirilor de birouri în imediata proximitate a imobilelor deja existente în Bonjour, 
MAO și Sophia va creea poluare fonică constantă pe durata edificării. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație. 
Cerem informații în acest sens.  



 

 

 

Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente cat si pe toata strada. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetatie care sa preia din noxe in imediata vecinatate dar si in spatiile 
comune asupra carora constructorul se afla in coproprietate. Plantarea de extra arbusti precum in 
schita initiala a Bonjour Residence si arbusti aditionali acelora, ar ajuta sa preia macar o parte din 
poluare si o mica bariera fonica” 
 
Orice șantier temporar trebuie să respecte reglementările stabilite prin OMS 119/2014 privind 
nivelul de zgomot și de praf. Măsurile în acest sens nu fac parte din documentația PUZ ci din Planul 
de Organizare de Șantier, parte din documentația de autorizare.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Aglomerație și disconfort 
Locurile de parcare auto și velo prevăzute în proiect: C1 139 auto, 109 velo, respectiv C2 17 auto, 
14 velo nu acoperă necesarul desfășurării activităților socio-economice viitoare. 
Ca dovadă, parcarea pietruită de la Bonjour Residence este mereu ocupată, chiar dacă nu există 
birouri în zonă pe moment. Apariția subzonelor cu activități economice cu caracter terțiar va 
impune necesitatea creșterii numărului de locuri de parcare. 
Propunem crearea unei zone de parking stradal eficient sau găsirea unei soluții realiste în acest 
sens și nu doar continuarea proiectului în baza unor asumții care arată bine din păcate doar în scris 
dar nu satisfac nevoile reale ale zonei.” 

 

Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform prevederilor Anexei 2 la Regulamentul de 
Urbanism Aferent PUG și avizat favorabil în cadrul Comisiei de Trafic. În parcarea improvizată astăzi 
pe unul din terenurile reglementate putem vedea foodtruck-uri, rulote de închiriat și multe spații 
sub utilizate și blocate din cauza parcării haotice și lipsei oricăror marcaje și semnalizări rutiere. 
Parcajele noilor clădiri vor avea caracter public și vor putea fi accesate inclusiv de către locuitorii din 
zonă în anumite condiții. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Lipsa detaliilor lucrărilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim să vedem termenul efectiv de execuție măcar cu aproximare ca să înțelegem impactul 
construcțiilor asupra zonei, traficului etc. ” 
 
Detalii solicitate aparțin fazei DTAC și nu fazei PUZ. Acestea vor putea fi consultate la etapa de 
autorizare, etapă care va urma după aprobarea PUZ în ședința de Consiliu Local. 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ Siguranța cetățenilor 
Nu există o descriere a metodelor de prevenire a accidentelor pe parcursul execuție lucrărilor, 
având în vedere numărul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 
 
Toate lucrările de execuție se realizează în baza unui Plan de Organizare de Șantier și a unui Plan 
SSM conform prevederilor HG 300/2006. Aceste documente sunt aferente fazei de autorizare, 
ulterioare fazei de urbanism și vor putea fi consultate atunci, având caracter public. 
 

6.  Referitor la susținerea  

“ Access auto 
Accessul auto la parcela 1 CF 255683 unde va fi amplasată viitoarea creșă este deficitar, drumul 
existent este doar pietruit și foarte dificil de traversat cu autovehiculul. Lipsa conectivității străzii 
Bună ziua cu străzile adiacente cartierului Andrei Mureșanu ridică din nou probleme de trafic. 



 

 

 

Propunem conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor.  
De asemenea pe partea de nord având sesizate atâtea accidente atât în presă cât și aduse la 
cunoștința primăriei ar fi necesară semaforizarea/ construirea unui sens giratoriu sau orice altă 
soluție care să asigure accesul auto facil al locuitorilor zonei, nu doar din ansamblele menționate 
cât pe întreaga strada Bună Ziua și a cartierului în orele de vârf în care oamenii ar ajunge sau părăsi 
birourile deoarece realist vorbind pot fi create mari ambuteiaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Va rugam asigurarea conectarii acestor strazi cu cartierul Andrei Muresanu inaintea inceperii 
constructiei in asa fel incat locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a constructiei: Sophia, 
Bonjour Residence si MAO sa aiba accesul asigurat prin partea de vest a zonei.  
De asemenea cine va suporta costurile traficului public nelimitat pe străzile private date în folos 
public care momentan au fost asfaltate de către constructor și proprietarii din zonă. Cum ne 
asigurăm că nu vom plăti cei care locuim în aceste blocuri pentru uzura adusă de traficul adițional 
și distrugerea străzilor?” 
 
Conectarea str. Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu este în mod eficient o necesitate. 
Acest fapt este în atenția Serviciului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Cluj Napoca. Situația nu 
poate să fie reglementată decât printr-o inițiativă publică, dat fiind că necesită exproprieri. În cadrul 
proiectului s-a prevăzut donarea unei suprafețe de teren, necesare regularizării traseului străzii. 
Legat de chestiunea străzilor private, o măsură imediată și eficientă de fluidizarea traficului este 
eliminarea barierei de la mijlocul străzii de acces din ansamblul Sophia Residence. Petru evitarea 
costurilor cu impozitele pe proprietate, salubrizarea, deszăpezirea, luminatul stradal, semnalizarea 
rutieră, etc cea mai eficientă variantă este trecerea acestor străzi în Domeniul Public al UAT. 
  

7.  Referitor la susținerea  

“ Dispariția zonelor de servitute a comunității 
Apariția noilor clădiri de birouri aduce cu sine eliminarea parcului de copii și a parcului pentru 
animale de companie de pe parcela 2. 
Aceste 2 zone au adus foarte multe beneficii pe parcursul anilor întregii comunități din ansamblele 
rezidențiale. 
Propunem modificarea planurilor de edificare astfel încât 1 parc pentru copii și 1 parc pentru 
animale să fie inclus pe parcela 2. 
Toate acestea în concordanță cu interesul primăriei pentru spații verzi.” 

 

Nu înțelegem la ce servituți face referire enunțul, în zonă nefiind instituie niciun fel de servituți de 
utilitate publică prin nicio documentație de urbanism. Zonele al care faceți referință au un caracter 
improvizat și precar. În locul lor se prevede o zonă verde de 943 mp în zona de nord a ansamblului, 
ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea de creșă și dotările de interes public 
propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol creșterea calității vieții.  
 

8. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunătățirea esteticii zonei, în concordanță cu design-ul și funcția noilor imobile.” 

 

Reglementările propuse vin în susținerea acestui deziderat. Încă din faza PUZ s-a acordat o atenție 
deosebită aspectului estetic, ilustrarea urbanistică aferentă fazei PUZ întărind acest lucru. 
 
Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 

către Doamna Doboseru Alexandra. 
 

  Cluj-Napoca, 
11.01.2023 

        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 947421/30.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Domnul Rus Renato, înregistrată sub nr. 947421/30.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 si C2 pe parcela 2 CF 337583 va genera un trafic exponențial atât din partea 
angajaților spațiilor comerciale, a birourilor și spațiilor medicale, cât și a clienților acestora.  
Nu exista nicio masură descrisă în documentație care să soluționeze aceasta problemă.  
Dorim să vedem o soluție pentru fluidizarea traficului pentru zona străzii Bună ziua și a căii de 
access către Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour residence.  
Cu privire la multiplele accidente care au loc constant aproape în fiecare săptămână în imediata 
vecinatate a construcției, a se lua în considerație și zecile de sesizări de pe site-ul https://mycluj.e- 
P-rimariaclujnapoca.ro/” 
 
Problemele de trafic la nivelul str. Bună Ziua sunt în mare măsură generate de faptul că funcțiunile 
de interes public sunt subdimensionate sau inexistente, raportat la populația din zonă – acest fapt 
generând navete zilnice împovărătoare și de faptul că mare majoritate a străzilor care debușează în 
strada Bună Ziua sunt înfundate sau blocat la capete, astfel că toate deplasările în interiorul zonei se 
realizează exclusiv pe str. Bună Ziua. Aducerea de funcțiuni de interes public în zonă, comerciale, 
medicale, de învățământ, de servici și birouri (reprezentând sub 30% din aria noilor imobile) vor crea 
premisele diminuării dependenței de automobil și traficului favorizând deplasările pietonale la 
nivelul cartierului. 
Pentru fluidizarea traficului pe artera din Sophia Residence, probabil că o primă măsură cu efecte 
imediate și costuri zero ar fi eliminarea barierei amplasate cel mai probabil fără autorizație la mijlocul 
străzii. 
O soluție consacrată pentru evitarea accidentelor menționate este eliminarea prin semnalizări 
specifice a ”virajului la stânga”, acest lucru fiind posibil, str. Bună Ziua având sensuri giratorii la 
capete. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe si poluare fonica 
Construcția clădirilor de birouri în imediata proximitate a imobilelor deja existente în Bonjour, 
MAO și Sophia va creea poluare fonică constantă pe durata edificării. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație. 



 

 

 

Cerem informații în acest sens.  
Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente cat si pe toata strada. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetatie care să preia din noxe în imediata vecinatate dar și în spațiile 
comune asupra cărora constructorul se află în coproprietate. Plantarea de extra arbuști precum în 
schița inițială a Bonjour Residence și arbuști adiționali acelora, ar ajuta să preia măcar o parte din 
poluare și o mică barieră fonică” 
 
Orice șantier temporar trebuie să respecte reglementările stabilite prin OMS 119/2014 privind 
nivelul de zgomot și de praf. Măsurile în acest sens nu fac parte din documentația PUZ ci din Planul 
de Organizare de Șantier, parte din documentația de autorizare.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Aglomerație și disconfort 
Locurile de parcare auto și velo prevăzute în proiect: C1 139 auto, 109 velo, respectiv C2 17 auto, 
14 velo nu acoperă necesarul desfășurării activităților socio-economice viitoare. 
Ca dovadă, parcarea pietruită de la Bonjour Residence este mereu ocupată, chiar dacă nu există 
birouri în zonă pe moment. Apariția subzonelor cu activități economice cu caracter terțiar va 
impune necesitatea creșterii numărului de locuri de parcare. 
Precizăm că actuala parcare pietruită are peste 100 de locuri, ocupate de locuitotii de la blocurile 
din jur. Putem doar să ne întrebăm unde vor parca toți acești locuitori (să nu vorbim de vizitatori) 
odată cu dispariția acestei parcări și cu aglomerarea zonei prin construcțiile propuse. 
Astfel, propunem crearea unei zone de parking stradal eficient sau găsirea unei soluții realiste în 
acest sens și nu doar continuarea proiectului în baza unor asumții care arată bine din păcate doar 
în scris dar nu satisfac nevoile reale ale zonei.” 

 

Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform prevederilor Anexei 2 la Regulamentul de 
Urbanism Aferent PUG și avizat favorabil în cadrul Comisiei de Trafic. În parcarea improvizată astăzi 
pe unul din terenurile reglementate putem vedea foodtruck-uri, rulote de închiriat și multe spații 
sub utilizate și blocate din cauza parcării haotice și lipsei oricăror marcaje și semnalizări rutiere. 
Parcajele noilor clădiri vor avea caracter public și vor putea fi accesate inclusiv de către locuitorii din 
zonă în anumite condiții. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Lipsa detaliilor lucrărilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim să vedem termenul efectiv de execuție măcar cu aproximare ca să înțelegem impactul 
construcțiilor asupra zonei, traficului etc. ” 
 
Detalii solicitate aparțin fazei DTAC și nu fazei PUZ. Acestea vor putea fi consultate la etapa de 
autorizare, etapă care va urma după aprobarea PUZ în ședința de Consiliu Local. 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ Siguranța cetățenilor 
Nu există o descriere a metodelor de prevenire a accidentelor pe parcursul execuție lucrărilor, 
având în vedere numărul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 
 
Toate lucrările de execuție se realizează în baza unui Plan de Organizare de Șantier și a unui Plan 
SSM conform prevederilor HG 300/2006. Aceste documente sunt aferente fazei de autorizare, 
ulterioare fazei de urbanism și vor putea fi consultate atunci, având caracter public. 
 



 

 

 

6.  Referitor la susținerea  

“ Access auto 
Accessul auto la parcela 1 CF 255683 unde va fi amplasată viitoarea creșă este deficitar, drumul 
existent este doar pietruit și foarte dificil de traversat cu autovehiculul. Lipsa conectivității străzii 
Bună ziua cu străzile adiacente cartierului Andrei Mureșanu ridică din nou probleme de trafic. 
Propunem conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor.  
De asemenea pe partea de nord având sesizate atâtea accidente atât în presă cât și aduse la 
cunoștința primăriei ar fi necesară semaforizarea/ construirea unui sens giratoriu sau orice altă 
soluție care să asigure accesul auto facil al locuitorilor zonei, nu doar din ansamblele menționate 
cât pe întreaga strada Bună Ziua și a cartierului în orele de vârf în care oamenii ar ajunge sau părăsi 
birourile deoarece realist vorbind pot fi create mari ambuteiaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Va rugam asigurarea conectarii acestor strazi cu cartierul Andrei Muresanu inaintea inceperii 
constructiei in asa fel incat locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a constructiei: Sophia, 
Bonjour Residence si MAO sa aiba accesul asigurat prin partea de vest a zonei.  
De asemenea cine va suporta costurile traficului public nelimitat pe străzile private date în folos 
public care momentan au fost asfaltate de către constructor și proprietarii din zonă. Cum ne 
asigurăm că nu vom plăti cei care locuim în aceste blocuri pentru uzura adusă de traficul adițional 
și distrugerea străzilor?” 
 
Conectarea str. Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu este în mod eficient o necesitate. 
Acest fapt este în atenția Serviciului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Cluj Napoca. Situația nu 
poate să fie reglementată decât printr-o inițiativă publică, dat fiind că necesită exproprieri. În cadrul 
proiectului s-a prevăzut donarea unei suprafețe de teren, necesare regularizării traseului străzii. 
Legat de chestiunea străzilor private, o măsură imediată și eficientă de fluidizarea traficului este 
eliminarea barierei de la mijlocul străzii de acces din ansamblul Sophia Residence. Petru evitarea 
costurilor cu impozitele pe proprietate, salubrizarea, deszăpezirea, luminatul stradal, semnalizarea 
rutieră, etc cea mai eficientă variantă este trecerea acestor străzi în Domeniul Public al UAT. 
  

7.  Referitor la susținerea  

“ Dispariția zonelor de servitute a comunității 
Apariția noilor clădiri de birouri aduce cu sine eliminarea parcului de copii și a parcului pentru 
animale de companie de pe parcela 2. 
Aceste 2 zone au adus foarte multe beneficii pe parcursul anilor întregii comunități din ansamblele 
rezidențiale. 
Propunem modificarea planurilor de edificare astfel încât 1 parc pentru copii și 1 parc pentru 
animale să fie inclus pe parcela 2. 
Toate acestea în concordanță cu interesul primăriei pentru spații verzi.” 

 

Nu înțelegem la ce servituți face referire enunțul, în zonă nefiind instituie niciun fel de servituți de 
utilitate publică prin nicio documentație de urbanism. Zonele al care faceți referință au un caracter 
improvizat și precar. În locul lor se prevede o zonă verde de 943 mp în zona de nord a ansamblului, 
ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea de creșă și dotările de interes public 
propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol creșterea calității vieții.  
 

8. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunătățirea esteticii zonei, în concordanță cu design-ul și funcția noilor imobile.” 

 

Reglementările propuse vin în susținerea acestui deziderat. Încă din faza PUZ s-a acordat o atenție 
deosebită aspectului estetic, ilustrarea urbanistică aferentă fazei PUZ întărind acest lucru. 
 



 

 

 

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Domnul Rus Renato. 

 
  Cluj-Napoca, 

11.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 946600/29.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Doamna Tănase Cristina, înregistrată sub nr. 946600/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 si C2 pe parcela 2 CF 337583 va genera un trafic exponențial atât din partea 
angajaților spațiilor comerciale, a birourilor și spațiilor medicale, cât și a clienților acestora.  
Nu există nicio măsură descrisă în documentație care să soluționeze aceasta problemă.  
Dorim să vedem o soluție pentru fluidizarea traficului pentru zona străzii Bună ziua și a căii de 
access către Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour residence.  
Cu privire la multiplele accidente care au loc constant aproape în fiecare săptămână în imediata 
vecinatate a construcției, a se lua în considerație și zecile de sesizări de pe site-ul https://mycluj.e- 
primariaclujnapoca.ro/” 
 
Problemele de trafic la nivelul str. Bună Ziua sunt în mare măsură generate de faptul că funcțiunile 
de interes public sunt subdimensionate sau inexistente, raportat la populația din zonă – acest fapt 
generând navete zilnice împovărătoare și de faptul că mare majoritate a străzilor care debușează în 
strada Bună Ziua sunt înfundate sau blocat la capete, astfel că toate deplasările în interiorul zonei se 
realizează exclusiv pe str. Bună Ziua. Aducerea de funcțiuni de interes public în zonă, comerciale, 
medicale, de învățământ, de servici și birouri (reprezentând sub 30% din aria noilor imobile) vor crea 
premisele diminuării dependenței de automobil și traficului favorizând deplasările pietonale la 
nivelul cartierului. 
Pentru fluidizarea traficului pe artera din Sophia Residence, probabil că o primă măsură cu efecte 
imediate și costuri zero ar fi eliminarea barierei amplasate cel mai probabil fără autorizație la mijlocul 
străzii. 
O soluție consacrată pentru evitarea accidentelor menționate este eliminarea prin semnalizări 
specifice a ”virajului la stânga”, acest lucru fiind posibil, str. Bună Ziua având sensuri giratorii la 
capete. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe si poluare fonica 
Construcția clădirilor de birouri în imediata proximitate a imobilelor deja existente în Bonjour, 
MAO și Sophia va creea poluare fonică constantă pe durata edificării. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație. 



 

 

 

Cerem informații în acest sens.  
Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente cat si pe toata strada. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetatie care să preia din noxe în imediata vecinatate dar și în spațiile 
comune asupra cărora constructorul se află în coproprietate. Plantarea de extra arbuști precum în 
schița inițială a Bonjour Residence și arbuști adiționali acelora, ar ajuta să preia măcar o parte din 
poluare și o mică barieră fonică” 
 
Orice șantier temporar trebuie să respecte reglementările stabilite prin OMS 119/2014 privind 
nivelul de zgomot și de praf. Măsurile în acest sens nu fac parte din documentația PUZ ci din Planul 
de Organizare de Șantier, parte din documentația de autorizare.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Aglomerație și disconfort 
Locurile de parcare auto și velo prevăzute în proiect: C1 139 auto, 109 velo, respectiv C2 17 auto, 
14 velo nu acoperă necesarul desfășurării activităților socio-economice viitoare. 
Ca dovadă, parcarea pietruită de la Bonjour Residence este mereu ocupată, chiar dacă nu există 
birouri în zonă pe moment. Apariția subzonelor cu activități economice cu caracter terțiar va 
impune necesitatea creșterii numărului de locuri de parcare. 
Precizăm că actuala parcare pietruită are peste 100 de locuri, ocupate de locuitotii de la blocurile 
din jur. Putem doar să ne întrebăm unde vor parca toți acești locuitori (să nu vorbim de vizitatori) 
odată cu dispariția acestei parcări și cu aglomerarea zonei prin construcțiile propuse. 
Astfel, propunem crearea unei zone de parking stradal eficient sau găsirea unei soluții realiste în 
acest sens și nu doar continuarea proiectului în baza unor asumții care arată bine din păcate doar 
în scris dar nu satisfac nevoile reale ale zonei.” 

 

Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform prevederilor Anexei 2 la Regulamentul de 
Urbanism Aferent PUG și avizat favorabil în cadrul Comisiei de Trafic. În parcarea improvizată astăzi 
pe unul din terenurile reglementate putem vedea foodtruck-uri, rulote de închiriat și multe spații 
sub utilizate și blocate din cauza parcării haotice și lipsei oricăror marcaje și semnalizări rutiere. 
Parcajele noilor clădiri vor avea caracter public și vor putea fi accesate inclusiv de către locuitorii din 
zonă în anumite condiții. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Lipsa detaliilor lucrărilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim să vedem termenul efectiv de execuție măcar cu aproximare ca să înțelegem impactul 
construcțiilor asupra zonei, traficului etc. ” 
 
Detalii solicitate aparțin fazei DTAC și nu fazei PUZ. Acestea vor putea fi consultate la etapa de 
autorizare, etapă care va urma după aprobarea PUZ în ședința de Consiliu Local. 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ Siguranța cetățenilor 
Nu există o descriere a metodelor de prevenire a accidentelor pe parcursul execuție lucrărilor, 
având în vedere numărul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 
 
Toate lucrările de execuție se realizează în baza unui Plan de Organizare de Șantier și a unui Plan 
SSM conform prevederilor HG 300/2006. Aceste documente sunt aferente fazei de autorizare, 
ulterioare fazei de urbanism și vor putea fi consultate atunci, având caracter public. 
 



 

 

 

6.  Referitor la susținerea  

“ Access auto 
Accessul auto la parcela 1 CF 255683 unde va fi amplasată viitoarea creșă este deficitar, drumul 
existent este doar pietruit și foarte dificil de traversat cu autovehiculul. Lipsa conectivității străzii 
Bună ziua cu străzile adiacente cartierului Andrei Mureșanu ridică din nou probleme de trafic. 
Propunem conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor.  
De asemenea pe partea de nord având sesizate atâtea accidente atât în presă cât și aduse la 
cunoștința primăriei ar fi necesară semaforizarea/ construirea unui sens giratoriu sau orice altă 
soluție care să asigure accesul auto facil al locuitorilor zonei, nu doar din ansamblele menționate 
cât pe întreaga strada Bună Ziua și a cartierului în orele de vârf în care oamenii ar ajunge sau părăsi 
birourile deoarece realist vorbind pot fi create mari ambuteiaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Va rugam asigurarea conectarii acestor strazi cu cartierul Andrei Muresanu inaintea inceperii 
constructiei in asa fel incat locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a constructiei: Sophia, 
Bonjour Residence si MAO sa aiba accesul asigurat prin partea de vest a zonei.  
De asemenea cine va suporta costurile traficului public nelimitat pe străzile private date în folos 
public care momentan au fost asfaltate de către constructor și proprietarii din zonă. Cum ne 
asigurăm că nu vom plăti cei care locuim în aceste blocuri pentru uzura adusă de traficul adițional 
și distrugerea străzilor?” 
 
Conectarea str. Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu este în mod eficient o necesitate. 
Acest fapt este în atenția Serviciului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Cluj Napoca. Situația nu 
poate să fie reglementată decât printr-o inițiativă publică, dat fiind că necesită exproprieri. În cadrul 
proiectului s-a prevăzut donarea unei suprafețe de teren, necesare regularizării traseului străzii. 
Legat de chestiunea străzilor private, o măsură imediată și eficientă de fluidizarea traficului este 
eliminarea barierei de la mijlocul străzii de acces din ansamblul Sophia Residence. Petru evitarea 
costurilor cu impozitele pe proprietate, salubrizarea, deszăpezirea, luminatul stradal, semnalizarea 
rutieră, etc cea mai eficientă variantă este trecerea acestor străzi în Domeniul Public al UAT. 
  

7.  Referitor la susținerea  

“ Dispariția zonelor de servitute a comunității 
Apariția noilor clădiri de birouri aduce cu sine eliminarea parcului de copii și a parcului pentru 
animale de companie de pe parcela 2. 
Aceste 2 zone au adus foarte multe beneficii pe parcursul anilor întregii comunități din ansamblele 
rezidențiale. 
Propunem modificarea planurilor de edificare astfel încât 1 parc pentru copii și 1 parc pentru 
animale să fie inclus pe parcela 2. 
Toate acestea în concordanță cu interesul primăriei pentru spații verzi.” 

 

Nu înțelegem la ce servituți face referire enunțul, în zonă nefiind instituie niciun fel de servituți de 
utilitate publică prin nicio documentație de urbanism. Zonele al care faceți referință au un caracter 
improvizat și precar. În locul lor se prevede o zonă verde de 943 mp în zona de nord a ansamblului, 
ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea de creșă și dotările de interes public 
propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol creșterea calității vieții.  
 

8. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunătățirea esteticii zonei, în concordanță cu design-ul și funcția noilor imobile.” 

 

Reglementările propuse vin în susținerea acestui deziderat. Încă din faza PUZ s-a acordat o atenție 
deosebită aspectului estetic, ilustrarea urbanistică aferentă fazei PUZ întărind acest lucru. 
 



 

 

 

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Doamna Tănase Cristina. 

 
  Cluj-Napoca, 

11.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 947380/30.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de insituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu carcater 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Domnul Muresan Titus, înregistrată sub nr. 947380/30.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Scriu in legătură cu proiectul generat de imobilele cu NR CF 255683 şi NR CF 337583.  
Am înțeles că o să se vrea să se construiască blocuri la intrarea pe strada unde locuiesc.  
Voiam să menționez că, având în vedere că nu există locuri de parcare pentru vizitatori(deloc 
pentru imobilele M1, si M2 - 43A și B deși ăn proiect erau prevăzute) sau locuri de parcare publice 
(deloc în Cartierul Bunaziua), ar trebui suplimentate locurile de parcare și nu locuri cu aspect 
comercial. O parcare publică ar fi o necesitate pentru cartier și mai ales în zona asta de blocuri 
unde nu există destule locuri de parcare(mai ales că blocurile se construiesc asupra unei parcări 
existente).” 
 
Parcela de teren de la str. Bună Ziua are destinația de curți construcții, funcțiunea de parcare nefiind 
permisă în UTR ULc. Astăzi pe teren funcționează o parcare improvizată, cu utilizare în regim privat, 
sub utilizată și neamenajată, unde sunt garate inclusiv auto-rulote de închiriat și food truck-uri. 
Menținerea unei parcări în acestă zonă, pe lângă subutilizarea terenului, în zonă lipsind funcțiuni de 
bază la capacitate suficientă pentru locuitori, de comerț, sănătate etc. ar însemna și menținerea unei 
imagini de periferie pe o arteră care reprezintă coloana vertebrală a întregului cartier. 
 

 

 

 

 

   

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Domnul Muresan Titus. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

12.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945819/29.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de insituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu carcater 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Doamna Bordeianu Ana Maria, înregistrată sub nr. 945819/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Parcela 1 (aşa cum este denumită în partea scrisă) 
consider că este bine să se numească în P.U.Z. explicit destinaţia clădirii ce urmează a fi construită 
(de ex. creşă) şi dacă după execuţie va fi trecută în jurisdicţia Primăriei sau a altei Instituţii. Tot la 
Parcela 1, de pe planuri şi randări nu îmi este clar unde şi câte locuri de parcare vor fi (sper că nu 
pe zona unde se doreşte să fie zona verde cu acces public). De asemenea, regimul de înălţime şi 
procentul de ocupare al terenului consider că vor fi reglementate ” 

 

Dotarea de învățământ va fi creșă, locurile de parcare vor fi asigurate exclusiv pe parcela alocată 
acestei funcțiuni, conform prevederilor HG 525/1996. 
Tehnica de redactare PUZ, conform GM010/2000 și GM007/2000 ne obligă să prevedem o 
reglementare mai largă, respectiv de funcțiuni de asistență socială și învățământ. Parcela zonei verzi 
și a viitoarei creșe for trece în Domeniul Public în urma implementării PUZ. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Parcela 2 
Din partea scrisă nu am înţeles că acolo sunt existente două parcuri (un loc de joacă pentru copii 
şi o zonă verde). Aceste parcuri există, sunt împrejmuite şi amenajate. Mă gândesc că poate 
acestea au şi fost obligatorii şi prevăzute în fazele anterioare ale proiectelor dezvoltate de ELITE 
Grup S.r.l. şi MAO Imobiliare. Orişicum, propunerea actuală prevede două corpuri de birouri 
voluminoase, care vrând nevrând vor reduce suprafaţa de zonă verde, vor desfiinţa cele două 
parcuri, vor umbri o parte din apartamentele din imediata vecinătate şi vor contribui la crearea 
senzaţiei de „culoar" pe acea zonă a străzii Bună Ziua. Consider că ar fi benefic pentru asigurarea 
calității vieţii locuitorilor ce deja folosesc blocurilor E şi M, să se permită construirea unui singur 
corp de birouri din cele două, astfel ca să poată rămâne o suprafaţa de teren neconstruită de formă 
pătrată în plan care să fie neconstruibilă şi amenajată ca parc cu iarbă, arbuşti şi arbori. 
Argumentul unei suprafeţe pătrate de cca 60x60 m este să se permită crearea unei zone de 
recreaţie cât de cât largă.” 
 
Zonele al care faceți referință au un caracter improvizat și precar și nu au fost reglementate ca parc 
sau zonă de joacă prin documentațiile de urbanism anterioare. În locul lor se prevede o zonă verde 
de 943 mp în zona de nord a ansamblului, ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea 



 

 

 

de creșă și dotările de interes public propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol 
creșterea calității vieții.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Partea desenată 
Doresc să vă aduc la cunoştinţă că reprezentarea în plan a corpurilor E şi M (perimetrul în care se 
încadrează blocurile E şi M) este incompletă. O parte din corpurile z9nei Sophia lipsesc, iar cele 
existente (E şi M) sunt considerabil mai mici decât în realitate, zona de demisol nefiind 
reprezentată. In plus, există zone cu parcări cu pavele, zone care pe unele randări apar cu zonă 
verde. În consecinţă, cred că merită verificat calculul suprafeţelor verzi.” 

 

Calculul suprafețelor verzi s-a făcut prin raportare exclusivă la zonele reglementate, fără a lua în 
calcul parcele din Sophia Residence. Contururile lor au fost preluate din datele de la OCPI.  
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Partea scrisă 
Constat semnalarea unor neajunsuri prezentate dintr-o perspectivă ca şi cum prin aprobarea 
P,U.Z.ului în forma propusă de solicitanţi s-ar rezolva. Însă nu apar soluţii (reale). De pildă, 
utilizare termenilor peiorativi: ,,fundări", ,,tarla" sau „cul-de-sac", pentru străzile din complexul 
dezvoltat de Elite Grup+ Mao Imobiliare (corpurile E şi M, inclusiv grupul Sophia) care nu ar fi 
conectate suficient de bine cu celelalte străzi, deşi situaţia existentă e similară cu cea propusă prin 
noul P.U.Z. . Mă refer la faptul că sunt existente ieşirile la străzile Bună Ziua şi Mozart, ieşiri ce 
rămân unice şi în propunere de P.U.Z. (dacă am înţeles corect). În ce priveşte raportarea la 
densitatea suprafeţei construite, dintr-o banală măsurătoare pe hărţile google în zone cu blocuri 
având un regim de înălţime similar (din cartierele Mănăştur sau Gheorgheni), se poate remarca 
cum că deja perimetrul dezvoltat în Bună Ziua de Elite Grup şi Mao Imobiliare în fazele anterioare 
este deja depăşită. Consider injust calculul procentului de ocupare al terenului considerând o zonă 
care depăşeşte perimetrul blocurilor E+M, în condiţiile în care în cartierul Bună Ziua încă sunt 
parcele cu suprafeșe întinse neconstruite, dar neamenajate ca parcuri sau zone vezi cu acces 
public.” 

 

În calculele de indici urbanistici din analizele urbanistice s-au luat în calcul doar parcelele edificate 
sau cu proiecte în fază de avizare / autorizare, aici ținându-se seama de ariile viitoarelor construcții. 
Așa cum se poate verifica în partea de analize, calculele sunt făcute și detaliate pe fiecare parcelă în 
parte și pe zone coerente ca morfologie. 
 

5. Referitor la susținerea  

“Propunerea unei piețe  
Consider că ar fi benefic şi un spaţiu alocat unei pieţe agroalimentare, astfel producătorii locali ar 
fi sprijiniţi, iar locuitorii ar putea avea o alternativă la supermarketuri.” 
 
Funcțiunea de piață agroalimentară nu este permisă în UTR-ul ULc, funcțiunea de piață volantă fiind 
interzisă. Pe de altă parte producătorii locali beneficiază de facilități sporite pentru desfacerea 
produselor în supermarketuri prin mecanismul lanțului scurt stabilit prin Legea 321/2009 

 

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Doamna Bordeianu Ana Maria. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

12.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 947480/30.12.2022, privind proiectul ”P.U.Z. instituire 
subzonă de instituții și servicii publice, subzonă de activități economice cu caracter 
terțiar și subzonă verde cu acces public nelimitat în zonă de locuințe colective ” str. 
Bună Ziua f.n., Cluj Napoca, jud. Cluj 

 
Subscrisa, TRANS FORM S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 12, cod de 

identificare fiscală RO15161846, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/182/2003, reprezentată legal prin administrator Vlad Negru, în calitate de elaborator al documentației de 
urbanism, pentru beneficiarul ELITE GRUP , având în vedere dispozițiile cuprinse în Regulamentul local referitor la 
implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin 
H.C.L. Cluj-Napoca nr. 153/2012, formulăm prezentul  

 

RĂSPUNS 
 

prin intermediul căruia justificăm soluția propusă și menținută față de observațiile/obiecțiunile formulate 

de către Doamna Bordeianu Ana Maria, înregistrată sub nr. 947480/30.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 si C2 pe parcela 2 CF 337583 va genera un trafic exponențial atât din partea 
angajaților spațiilor comerciale, a birourilor și spațiilor medicale, cât și a clienților acestora.  
Nu există nicio măsură descrisă în documentație care să soluționeze aceasta problemă.  
Dorim să vedem o soluție pentru fluidizarea traficului pentru zona străzii Bună ziua și a căii de 
access către Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour residence.  
Cu privire la multiplele accidente care au loc constant aproape în fiecare săptămână în imediata 
vecinatate a construcției, a se lua în considerație și zecile de sesizări de pe site-ul https://mycluj.e- 
primariaclujnapoca.ro/” 
 
Problemele de trafic la nivelul str. Bună Ziua sunt în mare măsură generate de faptul că funcțiunile 
de interes public sunt subdimensionate sau inexistente, raportat la populația din zonă – acest fapt 
generând navete zilnice împovărătoare și de faptul că mare majoritate a străzilor care debușează în 
strada Bună Ziua sunt înfundate sau blocat la capete, astfel că toate deplasările în interiorul zonei se 
realizează exclusiv pe str. Bună Ziua. Aducerea de funcțiuni de interes public în zonă, comerciale, 
medicale, de învățământ, de servici și birouri (reprezentând sub 30% din aria noilor imobile) vor crea 
premisele diminuării dependenței de automobil și traficului favorizând deplasările pietonale la 
nivelul cartierului. 
Pentru fluidizarea traficului pe artera din Sophia Residence, probabil că o primă măsură cu efecte 
imediate și costuri zero ar fi eliminarea barierei amplasate cel mai probabil fără autorizație la mijlocul 
străzii. 
O soluție consacrată pentru evitarea accidentelor menționate este eliminarea prin semnalizări 
specifice a ”virajului la stânga”, acest lucru fiind posibil, str. Bună Ziua având sensuri giratorii la 
capete. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe si poluare fonica 
Construcția clădirilor de birouri în imediata proximitate a imobilelor deja existente în Bonjour, 
MAO și Sophia va creea poluare fonică constantă pe durata edificării. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație. 



 

 

 

Cerem informații în acest sens.  
Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente cat si pe toata strada. 
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetatie care să preia din noxe în imediata vecinatate dar și în spațiile 
comune asupra cărora constructorul se află în coproprietate. Plantarea de extra arbuști precum în 
schița inițială a Bonjour Residence și arbuști adiționali acelora, ar ajuta să preia măcar o parte din 
poluare și o mică barieră fonică” 
 
Orice șantier temporar trebuie să respecte reglementările stabilite prin OMS 119/2014 privind 
nivelul de zgomot și de praf. Măsurile în acest sens nu fac parte din documentația PUZ ci din Planul 
de Organizare de Șantier, parte din documentația de autorizare.  
 

3.  Referitor la susținerea  

“Aglomerație și disconfort 
Locurile de parcare auto și velo prevăzute în proiect: C1 139 auto, 109 velo, respectiv C2 17 auto, 
14 velo nu acoperă necesarul desfășurării activităților socio-economice viitoare. 
Ca dovadă, parcarea pietruită de la Bonjour Residence este mereu ocupată, chiar dacă nu există 
birouri în zonă pe moment. Apariția subzonelor cu activități economice cu caracter terțiar va 
impune necesitatea creșterii numărului de locuri de parcare. 
Precizăm că actuala parcare pietruită are peste 100 de locuri, ocupate de locuitotii de la blocurile 
din jur. Putem doar să ne întrebăm unde vor parca toți acești locuitori (să nu vorbim de vizitatori) 
odată cu dispariția acestei parcări și cu aglomerarea zonei prin construcțiile propuse. 
Astfel, propunem crearea unei zone de parking stradal eficient sau găsirea unei soluții realiste în 
acest sens și nu doar continuarea proiectului în baza unor asumții care arată bine din păcate doar 
în scris dar nu satisfac nevoile reale ale zonei.” 

 

Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform prevederilor Anexei 2 la Regulamentul de 
Urbanism Aferent PUG și avizat favorabil în cadrul Comisiei de Trafic. În parcarea improvizată astăzi 
pe unul din terenurile reglementate putem vedea foodtruck-uri, rulote de închiriat și multe spații 
sub utilizate și blocate din cauza parcării haotice și lipsei oricăror marcaje și semnalizări rutiere. 
Parcajele noilor clădiri vor avea caracter public și vor putea fi accesate inclusiv de către locuitorii din 
zonă în anumite condiții. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“ Lipsa detaliilor lucrărilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim să vedem termenul efectiv de execuție măcar cu aproximare ca să înțelegem impactul 
construcțiilor asupra zonei, traficului etc. ” 
 
Detalii solicitate aparțin fazei DTAC și nu fazei PUZ. Acestea vor putea fi consultate la etapa de 
autorizare, etapă care va urma după aprobarea PUZ în ședința de Consiliu Local. 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ Siguranța cetățenilor 
Nu există o descriere a metodelor de prevenire a accidentelor pe parcursul execuție lucrărilor, 
având în vedere numărul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 
 
Toate lucrările de execuție se realizează în baza unui Plan de Organizare de Șantier și a unui Plan 
SSM conform prevederilor HG 300/2006. Aceste documente sunt aferente fazei de autorizare, 
ulterioare fazei de urbanism și vor putea fi consultate atunci, având caracter public. 
 



 

 

 

6.  Referitor la susținerea  

“ Access auto 
Accessul auto la parcela 1 CF 255683 unde va fi amplasată viitoarea creșă este deficitar, drumul 
existent este doar pietruit și foarte dificil de traversat cu autovehiculul. Lipsa conectivității străzii 
Bună ziua cu străzile adiacente cartierului Andrei Mureșanu ridică din nou probleme de trafic. 
Propunem conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor.  
De asemenea pe partea de nord având sesizate atâtea accidente atât în presă cât și aduse la 
cunoștința primăriei ar fi necesară semaforizarea/ construirea unui sens giratoriu sau orice altă 
soluție care să asigure accesul auto facil al locuitorilor zonei, nu doar din ansamblele menționate 
cât pe întreaga strada Bună Ziua și a cartierului în orele de vârf în care oamenii ar ajunge sau părăsi 
birourile deoarece realist vorbind pot fi create mari ambuteiaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Va rugam asigurarea conectarii acestor strazi cu cartierul Andrei Muresanu inaintea inceperii 
constructiei in asa fel incat locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a constructiei: Sophia, 
Bonjour Residence si MAO sa aiba accesul asigurat prin partea de vest a zonei.  
De asemenea cine va suporta costurile traficului public nelimitat pe străzile private date în folos 
public care momentan au fost asfaltate de către constructor și proprietarii din zonă. Cum ne 
asigurăm că nu vom plăti cei care locuim în aceste blocuri pentru uzura adusă de traficul adițional 
și distrugerea străzilor?” 
 
Conectarea str. Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu este în mod eficient o necesitate. 
Acest fapt este în atenția Serviciului de Strategii Urbane din cadrul Primăriei Cluj Napoca. Situația nu 
poate să fie reglementată decât printr-o inițiativă publică, dat fiind că necesită exproprieri. În cadrul 
proiectului s-a prevăzut donarea unei suprafețe de teren, necesare regularizării traseului străzii. 
Legat de chestiunea străzilor private, o măsură imediată și eficientă de fluidizarea traficului este 
eliminarea barierei de la mijlocul străzii de acces din ansamblul Sophia Residence. Petru evitarea 
costurilor cu impozitele pe proprietate, salubrizarea, deszăpezirea, luminatul stradal, semnalizarea 
rutieră, etc cea mai eficientă variantă este trecerea acestor străzi în Domeniul Public al UAT. 
  

7.  Referitor la susținerea  

“ Dispariția zonelor de servitute a comunității 
Apariția noilor clădiri de birouri aduce cu sine eliminarea parcului de copii și a parcului pentru 
animale de companie de pe parcela 2. 
Aceste 2 zone au adus foarte multe beneficii pe parcursul anilor întregii comunități din ansamblele 
rezidențiale. 
Propunem modificarea planurilor de edificare astfel încât 1 parc pentru copii și 1 parc pentru 
animale să fie inclus pe parcela 2. 
Toate acestea în concordanță cu interesul primăriei pentru spații verzi.” 

 

Nu înțelegem la ce servituți face referire enunțul, în zonă nefiind instituie niciun fel de servituți de 
utilitate publică prin nicio documentație de urbanism. Zonele al care faceți referință au un caracter 
improvizat și precar. În locul lor se prevede o zonă verde de 943 mp în zona de nord a ansamblului, 
ferită de traficul de la str. Bună Ziua. Totodată funcțiunea de creșă și dotările de interes public 
propuse vin în întâmpinarea nevoilor comunității și au ca rol creșterea calității vieții.  
 

8. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunătățirea esteticii zonei, în concordanță cu design-ul și funcția noilor imobile.” 

 

Reglementările propuse vin în susținerea acestui deziderat. Încă din faza PUZ s-a acordat o atenție 
deosebită aspectului estetic, ilustrarea urbanistică aferentă fazei PUZ întărind acest lucru. 
 



 

 

 

Apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de 
către Bordeianu Ana Maria. 

 
  Cluj-Napoca, 

12.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 
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