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Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 28.07.2010 
Analizând documentaţia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Acordă pentru lucrarea: PUD  Centrul cultural Transilvania,  
                                                   bd 21 Decembrie 1989 nr 106 
 

 AVIZ  
 Se avizează documentaţia prezentată pentru realizarea unui ansamblu de clădiri şi spaţii urbane  
amenajate pentru Centrul cultural multifuncţional, pe amplasamentul din Bd 21 Decembrie 1989, in 
suprafaţă de 13923 mp, aflat în proprietatea municipiului Cluj- Napoca. 
Complexul va cuprinde şapte corpuri de clădiri ce se pot realiza în mod distinct şi etapizat, dintre care 
corpul dominant (C1) este cel al Filarmonicii - sala de concerte cu anexele sale, care determină 
compoziţia urbanistică. Sala de concerte de min 1200 locuri preia în majoritate proiectul anterior 
elaborat de tip „shoebox” iar realizarea din punct de vedere acustic va avea consultanţă de specialitate. 
Foyerele, anexele scenei, spaţiile anexe şi conexe vor fi rezolvate cu respectarea tuturor normelor  
specifice, iar sediul instituţiei Filarmonica Transilvania care se prevede în corpul C5 va fi legat prin 
circulaţii directe cu corpul C1. 
 Se menţine, se amenajază şi etajază peste pivniţele boltite, clădirea monument istoric dinspre bulevard 
-corp C2, în care se vor realiza birouri, săli de conferinţă, anexe, o parte fiind cu regim de înălţime 
similar cu al clădirii Maestro de care se alipeşte iar restul cu 2, 3 E. Corpurile C3, C4 vor conţine spaţii 
de conferinţe, spaţii de expunere birouri, anexe. Complexul va conţine un parking subteran - corp C6, 
dezvoltat pe două nivele, sub mai mule corpuri de clădiri, cu accesul auto dinspre bd 21 Decembrie şi  
ieşirea inspre str Năvodari din partea posterioară.  
La nivelul incintei se vor amenaja mai multe piaţete şi pasaje, spaţii urbane pietonale care vor conţine 
amenajări exterioare cu lucrări de artă, zone de expunere şi proiecţii video, plantaţii, fântăni, etc şi vor 
asigura coerenţa întregului ansamblu. Spaţii pentru comerţ specific şi alimentaţie publică se pot  
amenaja în toate corpurile de clădire . 
Prin proiect se va asigura  rezolvarea funcţională corectă, cu respectarea normelor tehnice, PSI şi 
sanitare specifice.   
Indicii urbanistici pentru întreg ansamblul se încadrează în valorile specifice pentru zona UTR=CA3: 
subzonă centrală cu funcţiuni complexe cu POT max=80%, CUT max=2,4. 
Beneficiarul lucrării: Municipiul Cluj-Napoca  
Certificat de Urbanism nr:  
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NOTA: În vederea aprobării PUZ  în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cererea şi documentaţia vor fi însoţite de avizele 
şi acordurile prevăzute de legislaţie: 
• gestionarii reţelelor edilitare:-Comp.Ape"Someş", SC ELECTRICA SA, SC E.ON GAZ, ROMTELECOM SA 
• Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
• Serviciul de siguranţa circulaţiei 
• Documentaţia pe suport informatic (CD), 
• Anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiu de urbanism 

 


