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Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 15.10.2009 
Analizând documentaŃia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
Acordă pentru lucrarea: Restaurarea ansamblului monument istoric Parcul Central „Simion 

BărnuŃiu” şi Cazino din municipiul Cluj-Napoca 
  

 AVIZ  
 
Se avizează documentaŃia prezentată pentru lucrări complexe de Restaurarea ansamblului 

monument istoric Parcul Central „ Simion BărnuŃiu” şi Cazino - clasat cu indicativul CJ-II-a-A-07244 pe 
lista monumentelor istorice. Lucrarea este structurată pe două  obiecte de investiŃie : cea privind parcul şi cea 
privind clădirea Cazino şi  are ca scop conservarea valorilor de patrimoniu şi de utilizare, precum şi  redarea 
funcŃionalităŃii elementelor componente. 

Pentru parc propunerile cuprind:  refacerea integrală a sistemului de alei şi rigole, cu intervenŃii 
asupra traseului şi secŃiunii, refacerea  sistemelor constructive, refacerea podeŃelor. Se va face reorganizarea 
zonelor de intrare în parc atît ca tratare a suprafeŃelor cât şi amplasarea de mobilier urban specific : stâlpişori 
pentru restricŃionare acces,  cişmele, panouri de afişaj, bănci, se va reface sistemul de iluminat.  Se va restaura 
chioscul de bilete original , conservat. Se vor face lucrări de plantare şi  reabilitare / întreŃinere a arborilor şi 
arbuştilor, a ierbii , a solului plantat. 

Pentru Cazino se vor realiza lucrări de restaurare, de degajare a monumentului de corpurile parazitare 
sau degradate şi de refacere a imaginii arhitecturale originale. Se are în vedere destinaŃia de spaŃiu pentru 
evenimente publice culturale sau oficiale, expoziŃii,  Casă a căsătoriilor , etc. 
 Se vor reface sau restaura amenajările  de intrare în incintă, pachetele de trepte , lampadarele, platformele. 

Toate lucrările se vor realiza cu respectarea normelor specifice tehnice , sanitare, de protecŃie a 
mediului , de protecŃie civilă , etc, conform cu avizul comisiei monumentelor istorice.  
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