
 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944755/28.12.2022, 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 Iulian Chidovat, înregistrată sub nr. 944755/28.12.2022. 

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 Iulian Chidovat. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 
2023.01.11 
15:15:24 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944691/28.12.2022, 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 Petru Tomșa, înregistrată sub nr. 944691/28.12.2022. 

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 Petru Tomșa. 
 

 
  Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:15:44 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945516/29.12.2022, 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 Domnul Dan Romanti, înregistrată sub nr. 945516/29.12.2022. 

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 Dan Romanti. 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:17:13 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944771/28.12.2022, 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 Oana Surdu, înregistrată sub nr. 944771/28.12.2022. 

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 Doamna Oana Surdu. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:13:59 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945514/29.12.2022, 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 Weber Gabriela, înregistrată sub nr. 945514/29.12.2022. 

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 Doamna Weber Gabriela. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:16:47 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945509/29.12.2022, 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 Anda Florea, înregistrată sub nr. 945509/29.12.2022. 

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 Doamna Anda Florea. 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:16:28 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944972/28.12.2022, 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 Așchilean Răzvan, înregistrată sub nr. 944972/28.12.2022. 

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 Așchilean Răzvan. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:13:05 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944695/28.12.2022, 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 Claudiu Ursu, înregistrată sub nr. 944695/28.12.2022. 

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 Claudiu Ursu. 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed by 
Vlad-Andrei Negru 
Date: 2023.01.11 
15:16:09 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944797/28.12.2022, 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 Dragoș Chiș, înregistrată sub nr. 944797/28.12.2022. 

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 Dragoș Chiș. 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:13:39 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945499/29.12.2022, 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 Domnul Toader Nicu, înregistrată sub nr. 945499/29.12.2022. 

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 
calităţii 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 Domnul Toader Nicu. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

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

Digitally signed by 
Vlad-Andrei Negru 
Reason: I am the 
author of this 
document 
Date: 2023.01.11 
15:12:45 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945499/29.12.2022, 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 Domnul Toader Nicu, înregistrată sub nr. 945499/29.12.2022. 

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 
calităţii 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 Domnul Toader Nicu. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

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

Digitally signed by 
Vlad-Andrei Negru 
Reason: I am the 
author of this 
document 
Date: 2023.01.11 
15:12:45 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945477/29.12.2022, 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 Perșe Andreea, înregistrată sub nr. 945477/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 și 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 această 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.eprimariaclujnapoca.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 și poluare fonică 
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.  
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
comunie asupra carora constructorul se află în coprorpietate. 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 locuitorii de la blocurile 
din jur. Putem doar să ne întrebăm unde vor parca toți acești locuitori (să nu mai vorbim de 
vizitatori) odată cu dispariția acestei parcări și cu aglomerarea zonei prin construcțiile propuse.  
Astfel, propunem creearea 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 lucrarilor 
Nu exista informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim sa vedem termenul efectiv de executie macar cu aproximare ca să înțelegem inpactul 
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 prin limitatoare de viteză pe ambele sensuri. 
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 ambuteaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Residence și MAO să aibă accesul asigurat în curți 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 îmbunatățirea 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 Perșe Andreea. 

 

 
 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. 929973/19.12.2022, 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 Cosmin Beica, înregistrată sub nr. 929973/19.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Construcții/lucrări neautorizate; organizare șantier - Bună ziua,  
Am trecut pe lângă un afiș în zona bună ziua, complex bojour residence și se aducea la cunoștință 
că se vor face noi construcții în zonă, vorbim de 2 clădiri, nu mai dați autorizări și faceți parcuri ca 
nu avem în cluj, spații de joacă pentru copii, doar câteva și ne mai plângem că sunt noxe și trafic, 
analizați în primul rând dacă infrastructura mai rezistă. Vă rog nu permiți construirea altor 
blocuri/clădiri într-o zonă deja suprasaturată” 
 
Panourile nu sunt panouri de organizare de șantier ci de informare a populației cu privire la 
elaborarea unei documentații de urbanism, conform OM 2701/2010 și HCL 153/2012. 
Planul Urbanistic Zonal propus nu prevede realizarea de blocuri de locuit, locuirea fiind interzisă pe 
terenurile reglementate. Funcțiunile propuse sunt funcțiuni comerciale, medicale de servicii și 
birouri, funcțiuni care astăzi sunt insuficiente în zona Bună Ziua, locuitorii fiind siliți să se deplaseze 
în alte zone din oraș pentru nevoi zilnice, acesta fiind și principala cauză a problemelor de trafic la 
care faceți referință. Apariția în zonă a acestor funcțiuni va duce prin urmare la o ameliorarea a 
problemelor de trafic prin eliminarea necesității unei părți importante din navetele zilnice. 

 

   

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

 

 
 Cluj-Napoca, 

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

 Digitally signed by 
Vlad-Andrei Negru 
Date: 2023.01.11 
15:21:36 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 940029/22.12.2022, 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 Vădeanu Ionuț, înregistrată sub nr. 940029/22.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“datele necesare pentru formarea unei opini clare și ferme, nu au fost publicate pe pagina web a 
Primăriei Cluj-Napoca ( până azi 22.12.2022 )” 
 
Pe pagina Primăriei sunt publicate planșele de reglementări și partea scrisă, memoriu și regulament 
de urbanism. 
Link-urile sunt:  
https://files.primariaclujnapoca.ro/2022/12/16/parte-scrisa.pdf 
https://files.primariaclujnapoca.ro/2022/12/20/partea-desenata.pdf 
 

2. Referitor la susținerea  

“în publicația afișată la adresa fizică, nu apar date referitoare la nivelul de înălțime al clădirilor și 
nici la distanța dintre ele. ” 
 
Pe Planșa de Reglamentări A6 este specificat construibilul maxim pentru fiecare parcelă în parte, în 
Regulamentul de Urbanism aferent PUZ este specificat regimul de înălțime pentru fiecare unitate 
teritorială de referință, respectiv: 
▪ UTR S_Et_BJ – SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARCATER TERȚIAR CU REGIM DE 

CONSTRUIRE DESCHIS  - maxim 6 niveluri supraterane, inclusiv parterul 
▪ UTR S_Is_ BJ – Subzonă de instituții și servicii publice  - maxim 3 niveluri supraterane, inclusiv 

parterul 
 
 

3.  Referitor la susținerea  

“Din nou , vom ajunge in situatia de a aglomera la maxim cladirile si in aceasta zona. 
Inca din 2016 se vehicula idea ca pe terenul supus atentiei ,ar trebui sa se construiasca cladiri de 
utilitate publica. In areal lipsese un spatiu de joaca ceare sa acopere numarul copiilor din zona, o 
parcare incapatoare care sa acopere numarul locatarilor din blocurile inconjuratoare, sau, de ce 
nu, o unitate a MAI pentru protectia populatici din cartier. ” 

 

https://files.primariaclujnapoca.ro/2022/12/16/parte-scrisa.pdf


 

 

 

Planul Urbanistic Zonal propus nu prevede realizarea de blocuri de locuit, locuirea fiind interzisă pe 
terenurile reglementate. Funcțiunile propuse sunt funcțiuni comerciale, medicale de servicii și birouri, 
funcțiuni care astăzi sunt insuficiente în zona Bună Ziua – deci funcțiuni de interes public. 

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

 

 
 Cluj-Napoca, 

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

 Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:21:19 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 944605/28.12.2022, 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 Adriana Cristian, înregistrată sub nr. 944605/28.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“ Vă solicit să integrați în proiect următoarele cerințe:  
1. lntegrarea UTR S_ Va_BJ de pe suprafața parcelei 1 in cadrul UTR S_Is_BJ de pe aceeași 

parcelă, întrucât nu îndeplinește un rol funcțional distinct, iar drept urmare a extinderii 
subzonei de instituții și servicii publice și de interes public nelimitat.” 
 
Amplasarea zonei verzi UTR S_Va_Bj s-a făcut în continuarea suprafeței de 245 mp deja cuprinsă 

conform PUG în UTR Ve. Suprafața din acest UTR va avea acces public nelimitat, fată de terenul 
aferent creșei care va fi împrejmuit.  

 
2. Reconfigurarea parcelei 1 și, drept urmare, a volumetriei și a indicatorilor parcelei pentru a 

acomoda extinderea clădirii cu rol de instituție de învățământ, creșă, cu un nivel, pentru un 
regim total de D+P+E, pentru a deservi următoarea capacitate: 

Creșă – Grupa Mijlocie (1 an -2 ani), 1 grup propus, 16 copii/grupă 
Creșă – Grupa Mare (2 ani - 3 ani), 1 grup propus, 16 copii/grupă 
Grădiniță – Grupa Mică (3 - 4 ani), 1 grup propus, 16 copii/grupă 
Grădiniță – Grupa Mijlocie (4 - 5 ani), 1 grup propus, 16 copii/grupă 
Grădiniță – Grupa Mare (4 - 5 ani), 1 grup propus, 16 copii/grupă 
 
 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. 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. 
 

Numărul de copii pentru creșă a fost stabilit în funcție de posibilitățile de amplasare, ținând 
seama de mai multe reglementări incidente aflate în vigoare, respectiv: 

- HG 525/1996, Anexa 2.2.3, prevede: 



 

 

 

” Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafaţa de minimum 
25 mp/copil pentru creşe şi de 40 mp/copil pentru creşele speciale organizate în patru zone: 
  - zona ocupată de construcţii; 
  - zona ocupată de spaţii de joaca (nisip, bazin, plaja, gazon); 
  - zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc; 
  - zona verde de parc şi alei.” 
 

- Legea 1 / 2011, Art. 61 Alin. 1, Lit. a), prevede: 
”(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de 

studiu, după cum urmează: 
   a) educaţia antepreşcolară: grupa mică cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu 
mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15 şi 
grupa mare cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20;” 

 
- Normativul pentru proiectarea creșelor NP 022/2021, OM 749/2021, MOF 582/,  prevede 

la Art. 3.8.2 A: 
”- capacitatea optimă (numărul de paturi) este echivalentă cu numărul copiilor din grupă - 
maximum 10 copii;” 

 
- OM 1252/2011, MOF 8 din 07.01.2013 privind metodologia de organizare și funcționare a 

creșelor, prevede la Art. 16: 
”(1)Numărul copiilor la grupa de antepreşcolari este în medie de 7 copii, dar nu mai puțin de 5 

copii şi nu mai mult de 9 copii.” 
 

Analizând prevederile incidente privind numărul de copii dintr-o grupă, putem observa că nu 
există o coerență la nivelul actelor normative în vigoare privind acest număr. Prin urmare, în calculul 
numărului de copii raportat la suprafața de teren s-a considerat varianta cea mai restrictivă, de 
maxim 9 copii / grupă, cu un total de 63 de copii, număr care se încadrează și în prevederea HG 525 
/1996 privind suprafața terenului, respectiv 63*25=1575 < 1605mp prevăzut. 

 
 
 
 
3. Amenajarea unui spațiu de joacă la nivelul solului pentru toți copiii” 

 

 La nivelul proiectului este prevăzută o zonă verde de 943 mp unde se va amenaja un loc de joacă 
accesibil tuturor copiilor din zonă.  
 

2.  Referitor la susținerea  

“ Repartizarea actuală a capacității creșei nu ține cont de prevederile Legea educației naționale, 
anume repartiția pe grupe de vârstă,  
Legea nr. 1/2011, art. 23 [... ] a) educația timpurie (0-6 ani), formată din antepreșcolară (0-3 ani) 
și preșcolară (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare” 

 

 Nu am reușit să înțelegem în cel considerați că nu respectăm prevederile Legii 1/2011. 
Oricum, faza PUZ reglementează doar funcțiunea admisă pe teren, indicii maximi admiși, regimul de 
înălțime maxim admis și retragerile minime obligatorii -  partea de planimetrii și detalii urmând a se 
studia la faza DTAC. 
 

3.  Referitor la susținerea  

“ Amenajarea actuală a spațiului creșei nu respectă rigorile Reglementării tehnice a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, "Normativ privind proiectarea, execuția și 
exploatarea construcțiilor pentru creșe", indicativ NP 022-2021, din 9 iunie 2021: 
3.6.3.E. spații exterioare:  



 

 

 

a) spațiul de joacă în aer liber se organizează: 
-la nivelul terenului pentru toti copiii; 
-pe terasa construcțiilor - parter, conform pct. 3.6.3. E2; 
b)platformă de colectare selectivă a deșeurilor, amplasată la minimum 10 m distantă de clădire, 
descoperită și îngrădită; 
c)spații plantate; 
d)alei pietonale și carosabile.” 

 

 Nu am reușit să înțelegem în cel considerați că nu respectăm prevederile NP022 - 2021. 
POT max reglementat pentru parcela creșei este de 25%, suprafața liberă de construcții fiind de 1203 
mp, dintre care spații verzi pe sol natural 503mp. Prin urmare necesarul de teren de 10 mp / copil 
pentru activități în aer liber fiind asigurat. Detalierea acestui spațiu, terasele de joc, etc nu fac 
obiectul fazei PUZ. 
 

4.  Referitor la susținerea  

“Conform Concluziilor studiului de fundamentare, cuprinse în partea scrisă a documentației 
supusă consultării, pagina 11, subcapitolul ,,Analiza privind populația cartierului Bună Ziua și a 
dotărilor de învățământ" reiese un deficit evident în spațiile de creșă din cartierul Bună-Ziua, în 
care se dezvoltă acest proiect. Modificările pe care le propunem va ameliora capacitatea de 
îngrijire a copiilor în proximitatea unei zone foarte dens populate, fără asemenea funcțiuni. Mai 
mult, integrarea tuturor tipurilor de grupe va asigura crearea unei comunități unitare a copiilor și 
a părinților care var frecventa această instituție, având în vedere principiul esențial pentru 
educația calitativă - continuitatea educației - și va asigura o tranziție mai lină înspre alte instituții 
de învățământ superioare.” 

 

 Susținerea preia integral un citat din Analizele de Fundamentare prin urmare nu considerăm a 
fi necesare comentarii 
 

5.  Referitor la susținerea  

“ lncluderea grupelor de grădiniță este esențială pentru scăderea presiunii pe alte instituții de 
învățământ din zona extinsă, precum este gradinița Poienița, care deservește cartierul adiacent, 
Gheorgheni, care are capacitatea depașita cu 49%, așa cum reiese și din Partea Scrisă a 
documentației, pagina 11. ” 

 

 Așa cum am arătat mai sus, există 133 de locuri libere în grădinițele din zonă, conform datelor 
publice de pe site-ul Ministerului Învățământului. Totodată, numărul de copii înscriși, peste dublu 
față de populația estimată pe baza datelor agregate, sugerează că la unele grădinițe din zonă sunt 
înscriși copii din alte cartiere, fie din lipsa dotărilor fie prin opțiunea părinților pentru anumite 
grădinițe. 
 

6.  Referitor la susținerea  

“Menționez că nu există impedimente de ordin urbanistic pentru implementarea prezentei 
solicitări întrucât avem documentații de proiectare (PUD) aprobate deja cu indici similari celor 
rezultați prin alăturarea suprafeței celor două subzone impactate (UTR S_Va_BJ și UTR S_ls_BJ), 
iar orice inadvertențe pot fi corectate prin varianta finală a propunerii PUZ actuale, având în 
vedere puterea juridică superioară a documentației de acest tip. În acest scop, menționăm 
proiectul ,,Elaborare plan urbanistic de detaliu și documentație tehnică pentru extindere, etajare 
parțială și schimbare destinație imobil din ateliere pentru școală și creșă și funcțiuni aferente, 
amenajare exterioare, împrejmuire incintă”1, pe Aleea Negoiu 9B, beneficiar Centrul Bugetar de 
Administrare Creșe Cluj. Atașăm o scurtă comparație tabelară prin care vom arăta ca propunerea 
de clădire pentru creșă pe strada Bună-Ziua este subdimensionată și ca observațiile noastre 
trebuie încorporate pentru a asigura sustenabilitatea dezvoltării urbane pe termen lung: ” 
 



 

 

 

Criteriu 

PUD - 
Negoiu 
9B 

PUZ -Bună Ziua fn, 
parcela 1 - propunere 
actuală 

PUZ - Bună Ziua fn, parcela 1 - cu 
integrarea observațiilor noastre 

Suprafață teren 2565 mp 1605 mp 2303 mp 

Capacitate 
totală  90 copii 36 copii 80 copii 

Regim de 
înălțime P0+1E+ER D+P D+P+1E 

1 https: / /fi Ies. primariaclujna poca. ro/2021/07/13/ parte-desenata-PU 0-Al-negoiu. pdf 
xxxxx. 
 

7.  Referitor la susținerea  

“ Menționăm că susținem trecerea parcelei 1, alături de toate accesoriile sale imobile, în 
proprietate publică, ulterior constituirii și echipării. ” 
 
 Ambele terenuri, 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.  
 Atragem atenția că în zona reglementată există u suprafață de 245 mp cuprinsă în UTR Ve 
conform PUG, suprafață a cărei destinație nu poate fi modificată prin nicio documentație de 
urbanism conform prevederilor Art. 18 din Legea 24/2007, opțiunea de a realiza o zonă verde în 
continuarea ei pornind de la acest fapt. 
 
 Ca remarcă generală apreciem deosebit și vă mulțumim că ați parcurs și partea de analize 
urbanistice ale proiectului. Considerăm acestă parte deosebit de importantă pentru orice proiect de 
urbanism și vă aducem la cunoștință o situație cu care ne confruntăm în calitate de elaboratori de 
documentații de urbanism, respectiv calculele privind populația majoră și minoră se fac cu deosebită 
dificultate agregând date de la INS, Autoritatea Electorală Permanentă  și Ministerul Învățământului. 
Ar fi o ușurare și totodată ar avea o acuratețe sporită dacă datele privind populația, pe străzi ar fi 
furnizate de către Serviciul de Evidența Populației din cadrul Primăriei Cluj Napoca, deținătorul 
acestora. Furnizarea de date numerice, la nivel de stradă, nu ar încălca prevederile europene cu 
privire la datele cu caracter personal și ar da o imagine mult mai clară asupra problemelor atât 
elaboratorilor de documentații cât și decidenților de la nivelul autorităților. 
 
 

 

Vă mulțumim pentru observații și feedback și vă stăm oricând la dispoziție pentru discuții cu 
privire la probleme de urbanism și planificare. 

 
 Cluj-Napoca, 

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

 Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:20:12 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 941488/23.12.2022, 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 Cristina Kiss, înregistrată sub nr. 941488/23.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 și 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 această problemă. 
Dorim să vedem o soluție pentru fluidizarea traficului pentru zona străzii Bună ziua și a căii de 
acces către Sophia Residence. ” 
 
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. 
 

2. Referitor la susținerea  

“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.  
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetație cât mai deasă care să preia din noxe, atât pe spațiile vizate in 
proiect, cât și pe cele existente în momentul de față.” 



 

 

 

 
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 creearea unei zone de parking stradal eficient.” 

 

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 lucrarilor 
Nu există informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. 
Dorim sa vedem termenul efectiv de executie. 
in vedere numarul mare de vecini din centrul de cartier Bonjour-Sophia Residence-MAO. Dorim sa 
vedem propuneri din partea initiatorilor pentru asigurarea bunului trai si al sigurantei vecinilor.” 

 

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  

“ 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 prin limitatoare de viteză pe ambele sensuri.” 

 

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. 
 

6.  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.” 

 



 

 

 

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.  
 

7. Referitor la susținerea  

“ Aspectul estetic 
Dorim să atragem atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim 
să vedem îmbunatățirea 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 Cristina Kiss. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

 Digitally signed by 
Vlad-Andrei Negru 
Date: 2023.01.11 
15:19:48 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945473/29.12.2022, 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 Maniu Florin Marius, înregistrată sub nr. 945473/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 și 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 această problemă. 
Dorim să vedem o soluție pentru fluidizarea traficului pentru zona străzii Bună ziua și a căii de 
acces către Sophia Residence/ Ansamblul Bonjour Residence. ” 
 
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. 
 

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.  
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Comunie 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. 
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. 
Traficul pietonal este foarte greu de utilizat, pe planutile aprobate iniȚial sunt desenate dar în 
realitate este efectiv greu de utilizat și sub dimensionat (propun vizită la fața locului) 
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. 
Residence și MAO să aibă accesul asigurat în curți 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 Maniu Florin Marius. 
 

 
  Cluj-Napoca, 

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

 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:19:27 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945484/29.12.2022, 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 Cîmpean Ana-Maria, înregistrată sub nr. 945484/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 și 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 această 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.” 
 
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. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe și poluare fonică 
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. 
Cer informații în acest sens.  
Creșterea traficului în zonă va creea noxe poluante, aglomerație și poluare fonică vecinilor din 
imobilele deja existente.  
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propun amplasarea de vegetație care să preia din noxe în imediata vecinătate, dar și în spațiile 
comunie asupra carora constructorul se află în coprorpietate. 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. 
Propun creearea 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 lucrarilor 
Nu exista informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor. ” 

 

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.  
Doresc să văd 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. 
Propun conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor prin limitatoare de viteză pe ambele sensuri. 
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 ambuteaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Vă rog asigurarea conectării acestor străzi cu cartierul Andrei Mureșanu înaintea începerii 
construcției în așa fel încât locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a construcției: Sophia, 
Bonjour Residence și MAO să aibă accesul asigurat în curți 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. 
Propun 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 
Doresc să atrag atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim să 
vedem îmbunatățirea 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 Cîmpean Ana-Maria. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

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

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:19:05 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945505/29.12.2022, 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 Domnul Jurchis Florin Ionuț, înregistrată sub nr. 945505/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 și 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 această 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. 
A se lua in considerație și zecile de sesizări de pe site-ul https://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/ 
cu privire la multiplele accidente care au Ioc constant aproape în fiecare săptămână în imediata 
vecinatate a construcției.” 
 
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 și poluare fonică 
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.  
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetație care să preia din noxe în imediata vecinătate, dar și în spațiile 
comunie asupra carora constructorul se află în coprorpietate. 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.” 

 

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 exista informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 

 

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. 
Propun conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor prin limitatoare de viteză pe ambele sensuri. 
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 ambuteaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Vă rugăm asigurarea conectării acestor străzi cu cartierul Andrei Mureșanu înaintea începerii 
construcției în așa fel încât locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a construcției: Sophia, 
Bonjour Residence și MAO să aibă accesul asigurat în curți 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 îmbunatățirea 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 Jurchis Florin Ionuț. 

 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:18:44 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945670/29.12.2022, 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 Corbean Ana-Maria, înregistrată sub nr. 945670/29.12.2022. 

1. Referitor la susținerea  

“Trafic exponențial 
Proiectul clădirilor C1 și 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 această 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. ” 

 

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. 
 

2. Referitor la susținerea  

“Poluare cu noxe și poluare fonică 
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.  
Nu există soluționări a acestei probleme propuse în documentație.  
Propunem amplasarea de vegetație care să preia din noxe în imediata vecinătate, dar și în spațiile 
comunie asupra carora constructorul se află în coprorpietate. 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. 
Propunem creearea 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 exista informații cu privire la durata lucrărilor de execuție ale imobilelor.  
Dorim să vedem propuneri din partea inițiatorilor pentru asigurarea bunului trai și al siguranței 
vecinilor.” 

 

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 
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. 
Propun conectarea străzilor Wolfgang Amadeus Mozart și Nicolae Drăganu, asfaltarea și 
asigurarea siguranței pietonilor prin limitatoare de viteză pe ambele sensuri. 
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 ambuteaje și locuitorii zonei să rămână blocați 
în trafic pentru mult timp. 
Vă rugăm asigurarea conectării acestor străzi cu cartierul Andrei Mureșanu înaintea începerii 
construcției în așa fel încât locuitorii blocurilor din imediata vecinatate a construcției: Sophia, 
Bonjour Residence și MAO să aibă accesul asigurat în curți 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 
Doresc să atrag atenția asupra aspectului estetic general, odată cu apariția noilor clădiri, dorim să 
vedem îmbunatățirea 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 Corbean Ana-Maria. 
 

 
 Cluj-Napoca, 

03.01.2023 
        Cu stimă, 
        TRANS FORM S.R.L. 
        Arh. Vlad Negru 

Digitally signed 
by Vlad-Andrei 
Negru 
Date: 2023.01.11 
15:18:21 +02'00'



 

 

 

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 
DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM 
Biroul Strategii Urbane 
 
Referitor la: Adresa nr. 945523/29.12.2022, 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 Domnul Cătălin Marian, înregistrată sub nr. 945523/29.12.2022. 

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 Cătălin Marian. 
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        TRANS FORM S.R.L. 
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