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MEMORIU DE PREZENTARE P.U.Z.  

1 INTRODUCERE  

1.1 Date de recunoastere a documentatiei  

Beneficiar: Asociatia de proprietari de teren „PRO PUZ-PUD BORHANCI” 

 Reprezentată de  
 HORIA FRATILA  
 Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 118, corp 2, ap. 5 

 

Investitia:  ELABORARE P.U.Z. ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROCEDURII DE 

URBANIZĂRE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE 

Amplasament:  Str. Romulus Ladea, f.n. 

 La N față de intersecția străzilor Romul Ladea și Cezar Bolliac 

Identificat prin: nr. CF.  264936/CF. vechi176617,nr. CF. / CF. vechi156395, nr. 

CF. 303462/ CF. vechi156396, nr. CF.  290047/CF. vechi156397, nr. CF.  

303688/CF. vechi156398, nr. CF.  303704/CF. vechi156399, nr. CF.  303691/CF. 

vechi156400, nr. CF.  303607/CF. vechi156401, nr. CF.  303707 /CF. 

vechi156402, nr. CF. /CF. vechi156403, nr. CF.  /CF. vechi156404, nr. CF.  

257483/CF. vechi156405, nr. CF. 293324/CF. vechi173828, nr. CF. 263050, nr. 

CF 282626, nr. CF 282627, nr. CF. 156190, nr. CF.267644/ CF. vechi156191, nr. 

CF.308038 / CF. vechi 156192 N, nr. CF. / CF. vechi162962, nr. CF. / CF. 

vechi162963, nr. CF.304409 / CF. vechi162964, nr. CF.291637/ CF. vechi162965, 

nr. CF.284978/ CF. vechi162966, nr. CF.267618 / CF. vechi 156193, Nr. CF. 

284988/ CF. vechi162967, Nr. CF. 253553/ CF vechi 168823, nr. cf. 292639, nr. 

Cf. 292555; 

Proiectant general: S.C. ARHIPLUS STUDIO S.R.L. 

 Cluj-Napoca, Str. N. Pascaly, nr. 7/28, Tel. : 0740257435,  
 e-mail: calin.serban.spanu@gmail.com 

Data.:   10.07.2017 

 

1.2 Obiectul documentatiei urbanistice P.U.Z.  

Prezenta documentație are ca obiect urbanizarea amplasamentului situat în zona Borhanci, la nord față de 

intersecția străzilor Romul Ladea și Cezar Boliac, identificate prin Cărțile Funciare enumerate anterior, în vederea 

construirii de locuințe. Prin tema de proiectare se prevede parcelarea suprafeței de teren de 38671.63 mp, aflate 

în posesia beneficiarilor, și organizarea ei pentru construirea de locuințe și dotări aferente acesteia. Caracteristicile 

zonei impun dezvoltarea tramei stradale existente precum și trasarea de noi străzi, pentru a se asigura accesul la 

toate parcelele rezultate.  
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1.3 Surse documentare   

Pentru prezenta documentație au fost studiate și aplicate planurile urbanistice cu caracter director care 

stabilesc modul de dezvoltare al zonei, avizele și acordurile emise de autoritățile abilitate, precum și legislația în 

vigoare: 

▪ Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014 

▪ Modificările parțiale și completările Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației 

“Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca” , aprobat prin Hotărârea nr. 

493/2014, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 118/01.04.2015, nr. 

730/20.12.2016 

▪ Aviz de oportunitate aprobat nr. 743/22.07.2016;  

▪ Ghidul privind Metodologia de elaborare si conținutul cadru al PUZ – indicativ GM – 009 – 2000 aprobat 

cu ordinul MLPAT nr. 37 / N / 08.06.2000;  

▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;  

▪ Legea 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor cu modificările si completările ulterioare;  

▪ Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 

privind autorizarea executării construcțiilor, cu modificările si completările ulterioare;  

▪ H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu 

caracter de reglementare;  

▪ HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si 

programe, modificata prin HG 1000/2012;  

▪ Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena  

2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2.1 Evoluția zonei  

Terenul care face obiectul prezentei documentații se găsește în partea sud-estică a municipiului Cluj-Napoca 

în zona Borhanci, una dintre principalele zone de urbanizare a localității.  

Zona Borhanci a fost una dintre zonele destinate producției agricole, fiind exploatată de hostezeni pentru o 

perioadă îndelungată de timp. În perioada anilor 1990, odată cu retrocedarea terenurilor și refacerea proprietății 

private s-au realizat primele construcții permanente în zonă, fără ca aceasta să-și schimbe caracterul agricol. În 

perioada anilor 2000 interesul pentru zona Borhanci a început să crească, prin reparcelarea terenurilor agricole 

de mai mari dimensiuni și construirea zonei din proximitatea străzii Brâncuși ( din zona intersecției străzilor Calea 

Brâncuși, Calea Borhanci și Romul Ladea, respectiv a străzilor Antonio Gaudi cu Romul Ladea) . În perioada 

recentă, modernizarea străzilor principale din zonă – Calea Borhanciului, strada A. Gaudi și strada Romul Ladea 

– a condus la creșterea atractivității zonei. În prezent, zona are un caracter tranzitoriu ca urmare a juxtapunerii de 

parcele urbanizate (rezidențial individual sau rezidențial colectiv) și parcele neurbanizate (parcele agricole 

exploatate sau teren viran). 

Zona studiată este amplasată între trei astfel nuclee de construcții:  

• unul situat pe strada Romul Ladea, la o distanță de aproximativ 50 de metri, la numerele poștale 

57-59, format dintr-o aglomerare de construcții grupate în jurul unei străzi tip fundătură;  

• un al doilea nucleu situat pe strada Romul Ladea, vis-a-vis de amplasamentul studiat; aceasta se 

extinde începând de la intersecția străzilor Ladea cu strada Varșovia, desfășurându-se spre sud-

vest.  

• Un al treilea nucleu se regăsește la sud-est și sud față de strada, Romul Ladea, respectiv est de 

strada Cezar Bolliac, fiind cel mai dezvoltat. Acesta are densitatea cea mai mare, fiind format dintr-
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o aglomerare de locuințe având acces direct din strada principală, cât și din alei tip fundătură 

paralele cu aceasta.  

Din punct de vedere urbanistic, arealul ce include zona studiată este caracterizat de o dezvoltare inegală, 

dispersată în teritoriu, lipsită de coerența și ținuta urbană necesară. Zona studiată se interpune între aceste trei 

nuclee, printr-o dezvoltare coerentă având potențialul de a favoriza o restructurare a imaginii locale. 

2.2 Încadrarea in localitate  

Terenurile care fac obiectul prezentului studiu fac parte din intravilanul localității Cluj-Napoca, și sunt situate 

în partea sud-estică orașului, în zona Borhanci, fiind cuprinse în zona de mari dimensiuni dintre străzile Romul 

Ladea( la Sud-Vest), strada Cezar Bolliac (la Sud-Est) și Calea Borhanciului (la Nord). Zona studiată constituie 

colțul sudic al acestei zone, ocupând o suprafață de teren de 3,87 ha situate la nord de intersecția străzilor Romul 

Ladea și Cezar Bolliac.  

Arealul studiat este format din alipirea virtuală a 29 de parcele, după cum rezultă din tabelul de mai jos. 

 

Nume 
C.F. (nr. 

cad.) 
Suprafata 

parcela 
Cote de 

drum 
Suprafata totala 

teren conform CF 

Stancu Ioan si Adriana 
313432, 
257483 

500.00 mp 85.00 mp 585.00 mp 

Marina Radu si Raluca           
(Fratila Horea) 

303462, 
257483 

500.00 mp 85.00 mp 585.00 mp 

Magdas Vasile si Iuliana 
290047, 
314432, 
257483 

660.00 mp 106.00 mp 766.00 mp 

Farcas Elena si Ionel 
303688, 
257483 

500.00 mp 85.00 mp 

1133.00 mp 

Farcas Elena 
303704, 
257483 

468.00 mp 80.00 mp 

Coca Nicolae Rares si Adriana 
303691, 
303607, 
257483 

1000.00 mp 171.00 mp 1171.00 mp 

Han Cornelia Niculina 
303707, 
257483 

450.00 mp 78.00 mp 528.00 mp 

Mih Viorel Beniamin si 
Codruta Alina 

257428 
(8380/10), 

257483 
500.00 mp 85.00 mp 585.00 mp 

Nicola Felicia Victoria si 
Olimpiu Valentin 

264936 10772.00 mp 0.00 mp 10772.00 mp 

Timis Ionel si Camelia 256553 5800.00 mp 0.00 mp 5800.00 mp 

Rusnac Adrian Constantin 282626 710.00 mp 0.00 mp 710.00 mp 

Muresan Emanoil 282627 800.00 mp 0.00 mp 800.00 mp 
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Plopeanu Doru Alin si Adina 
Gabriela 

293324, 
263050 

8986.00 mp 0.00 mp 8986.00 mp 

Federean Ana,               
Federean Ana-Maria,     
Federean Adriana 

308038, 
267618 

488.00 mp 46.10 mp 534.10 mp 

Rusu Ana Maria si Raul 
Andrei, Rusu Bogdana Mara si 
Ovidiu Bogdan 

267642, 
267618 

544.00 mp 0.00 mp 544.00 mp 

Costea Flaviu Cosmin si 
Mihaela 

291637, 
284978, 
284988 

884.00 mp 199.20 mp 1083.20 mp 

Iepure Mihai 
304440, 
284988 

437.00 mp 99.60 mp 536.60 mp 

Florea Marius Calin si Florea 
Inna 

267644, 
314432, 
304455, 
267618, 
284988 

928.00 mp 202.70 mp 1130.70 mp 

Tripon Ionut 
292555, 
267618 

488.00 mp 92.20 mp 580.20 mp 

Muntean Emanuel George 
292639 
,267618 

487.00 mp 230.50 mp 717.50 mp 

Muresan Gheorghe si Elvira 
Maria 

304409, 
267644, 
267618, 
284988 

658.00 mp 145.70 mp 803.70 mp 

Total       38351.00 mp 

 

Terenurile studiate sunt mărginite de străzile străzile Romul Ladea la Sud-Vest, strada Cezar Bolliac la Sud-

Est, respective de terenuri cu destinație agricolă necultivate pe laturile de la nord-est și nord-vest.  

Utilizarea terenului 
Existent 

% mp 

Curti constructii 1.09% 422.00 mp 

Circulatii 4.63% 1791.00 mp 

Spatii verzi amenajate cu acces public nelimitat 0.00% 0.00 mp 

Teren viran 94.28% 36458.63 mp 

Total 100.00% 38671.63 mp     
Numar parcele 26 

UTR uLiu 

POT  0.34% 

CUT  0.003 

Regim de inaltime S+P+E 
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2.2.1 Delimitarea arealului studiat 
Arealul studiat reprezintă o zonă coerentă din punct de vedere urbanistic, delimitată pe două laturi (sud-vest 

și sud-est) de artere principale de circulație – străzile R. Ladea și Cezar Bolliac.  

Limita nord-vestică și nord-estică au fost dictate în primul rând de proprietatea asupra terenului – nu toate 

terenurile erau cadastrate la momentul elaborării Avizului de Oportunitate, precum și de posibilitatea identificării și 

cooptării tuturor posesorilor de teren într-o asociație. Existența unor litigii și a unor terenuri a căror proprietate nu 

a putut fi stabilită a constituit un factor suplimentar în stabilirea acestei limite. 

Limita nord-estică a zonei studiate rezultă în primul rând de proprietatea asupra terenului, cât și din 

configurația parcelarului existent în zonă – trecerea de la un parcelar de tip agricol – cu parcele cu front redus și 

adâncime mare - și „post-agricol” (parcelări pe adâncime a  unor parcele de tip agricol), la unul de tip urban, 

caracterizat de parcele mici, ordonate ca și dimensiuni și poziționare. 

De asemenea, un alt deziderat care a determinat această limită a decurs din modul de configurare a 

parcelarului, permițând configurarea ambelor fronturi ale Străzii A în cadrul aceluiași proiect, și ca atare promovând 

o dezvoltare unitară a zonei. Un alt factor decisiv în trasarea limitei sudice îl constituie existența arterei colectoare 

propuse prin PUG, cu un profil tip III.F și o lățime de 15m (Strada D). Prin poziția sa secantă, această stradă 

împarte zona studiată în două fragmente inegale. Această subîmpărțire permite însă configurarea a două fronturi 

și studierea lor în cadrul unei singure propuneri, permițând astfel crearea unei imagini coerente din punct de vedere 

urban. 

Poziționarea pe limita nord-vestică și nord-estică a limitelor posterioare a parcelelor de pe Strada A, respectiv 

Strada D, permite continuarea dezvoltării zonei fără a deranja zona deja urbanizată. În plus, zona propusă spre 

studiu reprezintă o fracțiune semnificativă din UTR-ul studiat – 3,87 ha din 8,47 ha, iar prin propunerea de mobilare 

urbanistică prezentată mai jos este posibilă continuarea procedurii de urbanizare, atât spre vest, cât și spre sud.   

După cum s-a arătat anterior, principala disfuncționalitate a zonei este aspectul destructurat, cu o vădita 

dezvoltare inegală, dispersată în teritoriu, lipsită de coerența și ținuta urbană necesară. De asemenea, lipsa unei 

trame stradale coerente și moderne permite proliferarea acestui sistem de dezvoltare neunitar, parcelele adiacente 

circulațiilor principale fiind dezvoltate preferențial, în detrimentul amplasamentelor situate în interiorul insulelor.  
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De asemenea, păstrarea terenurilor ca terenuri virane, neurbanizate, cu statut de teren agricol, va perpetua 

imaginea sub-urbană a zonei, lipsită de principalele atribute urbane – accesibilitate, aspect și siguranță. 

2.3 Elemente ale cadrului natural  

Din punct de vedere al vegetației, terenul este preponderent ocupat de vegetație ierboasă, pe laturile sud-

vestică și sud-estică, acesta fiind delimitat de pâlcuri de arbuști 

Din punct de vedere geomorfologic, terenul nu are accidente – râpe sau văi de torent – sau alte elemente 

geografice majore. Acesta este format din două zone principale: o zonă de platou, cu o declivitate mică, aproximativ 

3%-5%, în zona adiacentă străzii Romulus Ladea, respectiv de o zonă cu declivitate medie și mare, în jumătatea 

nordică – cu pante cuprinse între 8 și 15%. În partea posterioară (nord-estică), panta terenului descrește, acesta 

redevenind un platou.  

2.4 Circulația  

După cum s-a menționat anterior, terenul este mărginit pe latura sud-vestică de strada Romul Ladea, iar pe 

cea sud-estică de strada Cezar Bolliac.  

Strada Romul Ladea este una dintre cele două artere principale ce deservesc zona întreaga zonă Borhanci. 

Această arteră este regularizată în perioada recentă, când a fost asfaltată. În prezent aceasta are o lățime de 9,0 

m și permite circulația pe două benzi, cu o bandă de 3.5m pentru fiecare sens de deplasare.  

Strada Cezar Bolliac conectează cele două artere principale – Str. R. Ladea cu Calea Borhanci. Poziția și 

legăturile pe care le facilitează conferă acestei străzi un caracter de stradă secundară, cu un rol extrem de 

important pentru zonă, facilitând accesul din zonă atât spre cartierul Gheorgheni, cât și spre Varianta Ocolitoare 

Sud. Prin contrast însă, aceasta nu este asfaltată, având un traseu neregulat, cu lățimi variabile, fapt ce împiedică 

utilizarea sa în parametrii normali. Traseul străzii este întrerupt la jumătatea acesteia de o zonă de depozitare a 

pământului rezultat din săpături, făcând imposibilă parcurgerea ei până la Calea Borhanci.  

Pe amplasamentul studiat se găsesc două drumuri de pământ, dezvoltate pe direcție nord-est sud-vest, 

rezultate din parcelările anterioare (au fost rezervate trei parcele cu destinația de drum -nr. CF.267618,  nr. CF. 

284988, nr. CF.  257483). Aceste drumuri au o lățime de 6 metri și sunt greu practicabile datorită lipsei unui strat 

de uzură corespunzător – în prezent sunt parțial balastate pe zona adiacentă străzii Romul Ladea.  

2.5 Ocuparea terenurilor  

Terenurile care fac obiectul prezentei documentații se găsesc în proprietatea beneficiarilor, după cum rezultă 

din tabelul anterior și Extrasele de Carte Funciară anexate. Trei dintre aceste parcele sunt destinate pentru 

drumuri.  

În zona propusă pentru studiere prin PUZ, utilizarea predominantă a terenului este cea agricolă. 

Parcelele din zona studiată sunt libere de construcții, cu excepția a două construcții anexe agricole temporare 

– barăci improvizate. Un număr mic de parcele, preponderent situate în proximitatea străzii R. Ladea sunt 

împrejmuite, celelalte fiind neîmprejmuite. Pe coltul de nord al zonei studiate se găsește o construcție demisol și 

parter cu destinație rezidențială. 

Atât pe parcela studiată, cât și în zona în care aceasta este poziționată nu au putut fi identificate dotări care 

să asigure serviciile necesare populației din zonă.  

De asemenea, în arealul de studiu nu au fost identificate spații verzi publice amenajate.  

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt: 

• Lipsa unei coerențe a modului de ocupare a terenului.  
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• Lipsa spațiilor verzi publice 

• Lipsa dotărilor și a serviciilor din zona.  

2.6 Echiparea edilitara  

2.6.1 Rețele de apă potabilă și canalizare – situația existentă 
Conform avizului de amplasament emis de Compania de Apă Someș cu nr. 19349/DD/BA/18.09.2016 

rețeaua de distribuție a apei potabile din zona studiată este formată din: 

▪ Conducta magistrală de distribuție montată în lungul străzii Romul Ladea, având un diametru nominal 

de 125 mm; 

▪ Conductă de distribuție a apei potabile de interes local montată în lungul străzii Cezar Bolliac, pe o 

distanță de , având un diametru nominal de 100 mm pentru realizarea branșamentelor la parcelele 

adiacente pozată pe o distanță de aproximativ 250m; 

▪ Parcelele cu nr. CF.  290047, respectiv nr. CF.284978 dispun de branșamente la rețeaua de distribuție 

a apei potabile.  

Rețeaua de colectare a apelor este realizată pe strada Romul Ladea, având un diametru nominal de 30cm. 

Pe amplasamentul studiat s-a identificat un branșament la rețeaua de canalizare pe parcela cu destinație de 

drum cu nr. CF.267618 / CF. vechi 156193.  

2.6.2 Rețele de distribuție a energiei electrice - situația existentă  
Conform avizului de amplasament favorabil cu nr. 60101623345/03.08.2016 eliberat de către SC 

ELECTRICA DISTRIBUȚIA TRANSILVANIA NORD S.A. amplasamentul în zona studiată se regăsesc: 

▪ Rețeaua de distribuție la nivel municipal tip LEA 110 KV poziționată pe latura sud-estică a străzii Cezar 

Bolliac și pe latura sud-vestică a străzii Romul Ladea. Conform avizului de specialitate se stipulează o 

zonă de protecție având lățimea de 37 m cu interdicție de construire și plantare (Ordin ANRE nr. 

49/2007).  

▪ Rețeaua de distribuție de interes local – tip LEA 0,4 KV dezvoltată pe strada Cezar Boliac, pe latura 

sud-estică.  

▪ Rețeaua de distribuție de interes local – tip LES 0,4 KV dezvoltată în lungul străzii Romul Ladea, pe 

latura nord-estică. 

▪ În interiorul zonei studiate există un branșament la rețeaua de distribuție pentru parcela ocupată de 

construcții.  

2.6.3 Telecomunicații - situația existentă 
Conform Avizului de amplasament cu nr.1616/09.08.2016 emis de SC TELEKOM SA, amplasamentul nu 

este tranzitat de instalații de telecomunicații, acestea fiind prezente doar pe latura sud-vestica, în lungul străzii 

Romul Ladea. Rețelele existente sunt montate aerian, pe stâlpii de iluminat.  

2.6.4 Rețele de gaze naturale – situația existenta 
Conform avizului de amplasament cu nr. 209866021 / 10.08.2016 emis de S:C. Eon Gaz S.A. (devenit S.C. 

Delgaz S.A. ulterior emiterii avizului), pe amplasamentul studiat nu există rețele de distribuție a gazelor naturale, 

acestea fiind prezente pe latura sudică a străzii Romul Ladea. Adâncimea la care sunt pozate rețelele este de 0,6-

0,9 m.  

2.7 Probleme de mediu  

2.7.1 Relația cadrul natural - cadrul construit  
Conform studiului geotehnic anexat, nu sunt necesare masuri de reabilitare ale terenului, neexistând din 

acest punct de vedere disfuncții majore.  
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2.7.1.1 Poluarea aerului 

 Sursele de poluare ale aerului sunt gazele arse de la centralele termice a clădirilor din proximitate. 

Noxele evacuate sunt nesemnificative.  

2.7.1.2 Poluarea fonică și vibrații  

Principala sursă de zgomotul produs de circulația autovehiculelor pe străzile adiacente, în special strada 

Romul Ladea. O altă sursă de zgomot cu caracter temporar o reprezintă lucrările de construcții ce se desfășoară 

pe parcelele din proximitate. Nivelul zgomotului este în limitele admise. 

2.7.1.3  Poluarea solului și subsolului 

Sursele de poluare ale solului și subsolului sunt activitățile umane specifice spectrului rezidențial.  

În zona studiată, principala sursă de poluare a solului este depozitarea temporară, și abuzivă, de deșeuri 

rezultate din lucrările de construcții ce se desfășoară în zonă.  

2.7.1.4 Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice 

 Pe amplasamentul studiat nu s-au identificat ecosisteme protejate.  

2.7.1.5 Protecția așezărilor umane şi a obiectivelor de interes public 

 Caracterul destructurat al zonei este principalul factor de poluare vizuală din zonă, dublat imaginea 

defavorabilă generată de depozitarea ilegală a deșeurilor pe unele parcele și în zona adiacentă drumurilor 

principale.  

Zona are o orientare bună față de punctele cardinale, permițând noilor funcțiuni respectarea normelor 

sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. 

2.7.2 Evidențierea riscurilor naturale si antropice  
Nu este cazul  

2.7.3 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicații si din categoriile echipării 

tehnico edilitare, ce prezinta riscuri in zona  
Nu este cazul  

2.7.4 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  
Nu sunt prezente valori de patrimoniu pe terenul studiat. 

2.8 Opțiuni ale populației  

2.8.1 Puncte de vedere ale populatiei 
Consultarea s-a realizat in procedura de emitere a Deciziei etapei de încadrare, emisă de către Agenția 

pentru Protecția Mediului Cluj. Totodată se va realiza si consultarea si informarea publica, pentru acest tip de 

documentație urbanistica, potrivit O.M.D.R.L. nr. 2701/2010, cu modificările si completările ulterioare.  

2.8.2  Puncte de vedere ale administrației publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare 

urbanistica a zonei : 
In ultimii ani s-a evidențiat intenția administrației locale de a promova o creștere a calității vieții urbane prin 

îmbunătățirea imaginii fondului construit și a spațiului la nivelul întregului oraș, prin remedierea zonelor 

destructurate, precum și printr-o îmbunătățire a condițiilor de desfășurare a traficului auto și pietonal.  

2.8.3 Punct de vedere al elaboratorului documentației privind solicitările beneficiarului si felul cum 

urmează a fi soluționate acestea in cadrul PUZ : 
 In urma analizei situației existente si a prevederilor PUG existent, precum si a tendințelor de dezvoltare 

identificate, considerăm că în zona aplicarea procedurii de urbanizare a zonei reprezintă o necesitate. Aplicarea 

acesteia va determina ameliorarea imaginii zonei. 
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3 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA  

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare  

3.1.1 Circulații: 
Din analiza circulațiilor din zona studiată s-au constatat următoare disfuncționalități: 

1. Străzile din zona studiată, în special Strada Cezar Bolliac au în prezent un profil și un strat de uzură 

necorespunzător pentru desfășurarea traficului în bune condiții. În plus, traseul străzi C. Bolliac este 

întrerupt la jumătatea distanței între străzile Romul Ladea și Calea Borhnaciului. Prin P.U.Z.-ul aprobat 

cu HCL nr. 571/30.06.2017 se reglementează traseul străzii C. Boliac începând de la limita nord-estică 

a zonei studiate prin prezentul P.U.Z. 

2. În arealul delimitat de străzile Romul Ladea, Cezar Boliac, Calea Borhanciului și Regina Maria, trama 

stradală este difuză, există un număr mici de drumuri de acces la parcele. Acestea nu facilitează accesul 

la toate parcelele din zonă. De asemenea, unele dintre ele fiind de tip fundătură fără a fi prevăzute cu 

spațiile de întoarcere necesare. În plus, aceste drumuri se găsesc într-o stare proastă (drumuri de 

pământ) și nu au un profil suficient pentru desfășurarea optimă a circulației. În arealul studiat, doar Strada 

Romul Ladea are un profil și un strat de uzură corespunzător desfășurării traficului în bune condiții. 

3. Dimensiunea mare a cvartalului rezultant între străzile Romul Ladea, Cezar Bolliac, Calea Borhanciului 

și Regina Maria determină o un grad redus de accesibilitate la parcele. 

4. Lipsa unei rețele de mijloace de transport în comun distribuite uniform: unica linie de transport călători 

funcționează pe strada Calea Borhanci, stațiile proxime fiind inaccesibile pentru locuitorii din zona 

adiacentă străzii Romul Ladea.  

5. Lipsa unor trasee publice pentru deplasarea auto sau pietonală care să conecteze strada Romul Ladea 

de Calea Borhanci.  

Considerăm că în zona studiată, trama stradală existentă este insuficientă, fiind necesară o creștere a 

gradului de „vascularizare” a teritoriului prin realizarea de noi străzi, precum și prin interconectarea celor existente. 

De asemenea, profilul stradal al străzilor din zona studiată, cu excepția străzii Romul Ladea este insuficient pentru 

desfășurarea fluentă a traficului. Accesibilitatea la anumite parcele, precum și accesibilitatea dinspre oraș spre 

zona studiată este dificilă. 

Lipsa unei rețele de mijloace de transport în comun distribuite uniform, corelată cu lipsa de dotări în zonă 

generează o dependență crescută a locuitorilor de deplasarea cu mijloace de transport proprii determinând 

supraîncărcarea sistemului de străzi în anumite momente ale zilei.  

3.1.2 Starea fondului construit 
În urma analizei fondului construit din zona studiată s-au constatat următoare disfuncționalități: 

1. În zona studiată se constată o utilizare mixtă a terenurilor, fiind juxtapuse terenuri agricole si terenuri 

pentru curți-construcții fără o regulă. Terenurile agricole (în special teren arabil și fânețe) sunt sub-

utilizate, marea majoritate fiind lăsate în paragină, conferind zonei o imagine defavorabilă.  

2. Dintr-o analiză a parcelarului și a planurilor cadastrale rezultă că pentru anumite terenuri situația 

proprietății nu este foarte clară, fiind întâlnite două categorii principale de situații: numeroase suprapuneri 

ale proprietăților precum și existența unor terenuri a căror situație cadastrală nu este actualizată – 

terenuri necadastrate, terenuri ce fac subiectul unor succesiuni și/sau litigii, sau terenuri a căror 

proprietar nu este identificabil.  

3. Fondul construit este edificat dispers, cu o densitate inegală. Se identifică zone cu o densitate tipic 

urbană ce se învecinează cu zone needificate. 

4. În proximitatea zonei studiate, frontul străzii Romul Ladea este inegal dezvoltat, fiind identificate zone 

construite anterior, zone în curs de edificare și zone libere de construcții, conferindu-i o imagine 

destructurată.  
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5. Zona studiată este în curs de dezvoltare, fiind remarcată existența unui număr mare de construcții în 

curs de edificare; construcțiile deja edificate sunt într-o stare medie și bună. 

Zona Borhanci este un areal aflat într-o etapă de evoluție rapidă, reprezentând una dintre principalele zone 

de urbanizare ale municipiului. În ansamblu, dispersia fondului construit este inegală și neuniformă, datorită 

fragmentării proprietății, lipsei unei bune accesibilității datorită unei trame stradale incomplete (dar în curs de 

dezvoltare), precum și datorită contrastului rezultat între zone proxime în baza unor regulamente urbanistice din 

etape diferite. Existența unui mare număr de șantiere, precum și a unor străzi încă nefinalizate/ neasfaltate face 

ca percepția zonei să fie defavorabilă.  

3.1.3 Funcțiuni 
În urma analizei funcțiunilor din zona studiată s-au constatat următoare: 

1. Utilizarea preponderenta a terenurilor pentru funcțiunea rezidențială. 

2. În proximitatea zonei studiate se remarcă lipsa unor dotări specifice de cartier – administrative, sociale, 

de educație sau de cult. 

3. De asemenea, se remarcă lipsa unor spații care să desfășoare activități economice sau servicii. Se poate 

remarca coagularea unei zone de comerț și servicii în zona intersecției străzii Brâncuși cu străzile Calea 

Bronhicului și Romul Ladea. Această zonă este dezvoltată ad-hoc prin reconversia unor apartamente la 

parterul unor imobile de locuințe. Ca urmare spațiile comerciale nu sunt prevăzute cu un număr suficient 

de parcaje pentru clientelă.  

4. Se remarcă lipsa unor dotări de loisir. În zona studiată, în proximitatea Căii Borhanciului s-a identificat  

Bază de Agrement TCI în curs de finalizare.  

Considerăm că dezvoltarea zonei cu un profilul preponderent rezidențial este benefică. Totuși, lipsa dotărilor, 

în special comerț și servicii minimale pentru această zonă determină o scădere a confortului ocupanților. Lipsa 

unei rețele de mijloace de transport în comun distribuite uniform, corelată cu lipsa de dotări în zonă generează o 

dependență crescută a locuitorilor de deplasarea cu mijloace de transport proprii determinând supraîncărcarea 

sistemului de străzi în anumite momente ale zilei.  

3.1.4 Condiții geo-morfologice  
Conform Studiului Geotehnic realiuzat de SC Cirus Comimpex S.R.L., s-au identificat următoarele: 

Din punct de vedere geologic terenul este constituit dintr-un fundament devârstă neogenă reprezentat prin 

argile marnoase cenușii cu intercalații de tuf (badenian)sau nivele de argile , argile marnoase sau nisipuri în care 

pot fi înglobate concrețiuni grezoase sferoidale (sarmaţian). Complexul de strate de bază este acoperit de 

depozitele cuverturii deluvio-coluviale formate în urma unor alunecări vechi , consecvente stabilizate, ar putea să 

apară , în zonele cu declivitate mare sau medie, glisări de strate. Ele sunt alcătuite din alternanţe de strate 

argiloase, argiloase-prăfoase, argiloase-nisipoase consistente sau vârtoase cu nisipuri sau nisipuri argiloase. 

Grosimea cuverturii deluviale este de 7-11 metri. în general stratele deluvio-coluviale se încadrează în categoria 

terenurilor medii de fundare, conform normativului NP 074 / 2014. 

Conform normativului NP 074-2014, lucrarea cumulează un punctaj de 9-12 puncte, încadrând-o în 

• categoria 1 de risc - risc geotehnic redus (strate puţin active) - 9 puncte 

• categoria 2 de risc- risc geotehnic moderat (PUCM) - 12 puncte 

Potenţialul seismic al localităţii Cluj-Napoca se caracterizează printr-o valoare de vîrf a acceleraţiei orizontale 
a  terenului ag = 0,10 şi o valoare de control a spectrului de răspuns Tc - 0,7 sec, conform normativului P100-
1/2013. Terenul aparţine zonei de gradul 6 de intensităţi macroseismice conform STAS 11.100-1/1993 

Apa subterană un a fost interceptată în cele două foraje geotehnice executate în perimetrul studiat . In 

perioadele   bogate în precipitaţii sau în cele de topire a zăpezilor apa subterană poate să apară, sub formă de 

infiltraţii, la orice cotă, pînă la nivelul terenului. 
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3.1.5 Riscuri naturale și antropice 
În zona studiată s-au identificat următoarele problematici: 

• Principala sursă de zgomot este circulația autovehiculelor pe străzile adiacente. 

• Poluarea antropica lenta a zonei - terenurile studiate sunt utilizate in mod abuziv ca zona de 

depozitare a pământului rezultat din săpături si de deșeuri rezultate din demolări. 

• Din studiile de teren realizate, concretizate în Studiul geotehnic anexat nu s-a identifica riscul 

producerii unor alunecări de teren.  

• Lipsa unui sistem de spatii verzi amenajate cu caracter public in zona studiată. 

• La strada Romul Ladea s-a identificat un front vegetal dezvoltat necontrolat subutilizării parcelelor 

neocupate de construcții.  

3.1.6 Echiparea edilitara 
În zona studiată s-au identificat următoarele problematici: 

1. O dezvoltare inegală a rețelelor edilitare: doar parcelele cu acces la strada Romul Ladea dispun 

de posibilitatea branșării la rețelele de utilități din zonă.  

2. Configurația terenului, cu o declivitate mică și medie dinspre sud-vest spre nord-est face dificilă 

dezvoltarea unei rețele de canalizare care să deservească întreaga parcelă.  

3. Extinderi locale, necoerente in ansamblu, ale rețelelor edilitare pentru asigurarea utilităților pentru 

cate o parcela izolata. 

4. Existenta in zona a liniei electrice aeriene de 110 kV. 

3.1.7 Concluzii 
Din majoritatea analizelor rezultă existența unor probleme legate de lipsa unei dezvoltări uniforme și coerente 

a zonei, reflectând caracterul de tranziție al acesteia dintr-un areal agricol spre un nou cartier al Clujului. 

Considerăm că prin promovarea procesului de urbanizare al terenurilor din  acest cartier poate asigura eliminarea 

a majorității disfuncționalităților identificate.  

3.2 Prevederi ale P.U.G.  

În prezent, terenurile din zona studiată, sunt libere de construcții (cu excepția a două barăci provizorii datând 

din perioada anilor 90 când terenul era exploatat agricol) și au destinație agricolă sau de drum. Conform PUG 

aprobat, prin HCL nr. 493/22.12.2014, aria studiată face parte din UTR-ul ULiu – „ Zonă de urbanizare - Locuinţe 

cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban”.  

Amplasamentul studiat este grevat de o serie de servituți: 

• Servitute aeriana – zona II cu Hmax = 12 m; 

• Servituți de utilitate publică pentru modernizarea infrastructurii rutiere – amplificarea străzii Romul 

Ladea de la un profil actual de 9m la profil tip III.B-18m, retrasarea și amplificarea străzii Cezar 

Boliac, în prezent, drum de pământ cu lățimea între 6 și 9 m la un profil tip III.F-lățime 15m;  

• Servitute de utilitate publica pentru crearea de noi infrastructuri rutiere – construirea unui drum 

colector nou cu un profil tip III.F și o lățime de 15m. 

Pe laturile de sud-est și sud-vest, terenul este de asemenea grevat de o zonă de protecție a liniei electrice 

aeriene – medie tensiune.  

3.3 Valorificarea cadrului natural  

Urbanizarea zonei studiate și edificarea ei conform regulamentului de urbanism anexat va conduce la 

creșterea calității zonei prin combaterea fenomenului de destructurare a imaginii urbane. Se propune de asemenea 
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completarea cadrului natural cu plantații de aliniament de-a lungul străzilor și scuaruri verzi, dintre care o parcelă 

va fi amenajată ca loc de joacă pentru copii.  

Sistemul verde propus va fi completat de plantațiile realizate de riverani în interiorul parcelelor proprietate 

privată.  

3.4 Modernizarea circulației  

În concordanță cu prevederile PUG Cluj-Napoca în vigoare, se propune modernizarea circulațiilor principale 

– amplificarea străzii Romul Ladea de la un profil actual de 9m la profil tip III.B-18m, precum și retrasarea și 

amplificarea străzii Cezar Boliac, în prezent, drum de pământ cu lățimea între 6 și 9 m la un profil tip III.F-lățime 

15m, corelat cu propunerile PUZ „Str. Cezar Bolliac f.n.” inițiat de Morocazan Zsuzsa și asociații, aprobat cu HCL 

nr. 571/30.06.2017. Pentru aceasta s-au prevăzut dezmembrarea și cedarea în domeniul public a unor suprafețe 

de teren adiacente drumurilor, urmând ca acestea să fie realizate în viitor de administratorul domeniului public.  

Conform prevederilor Regulamentului de Urbanism din cadrul P.U.G., se propune realizarea de noi 

infrastructuri rutiere prin construirea unui drum colector nou cu un profil tip III.F și o lățime de 15m – Strada D.  

Prin prezenta documentație se propune mutarea traseului acestei străzi spre nord-est cu 5 m pentru a asigura 

posibilitatea realizării acestei artere: pe traseul propus în P.U.G. pentru această arteră, la o distanță de aproximativ 

100 de m de limita sud-estică a PUZ, strada se suprapune cu două parcele edificate. Mai mult, reamplasarea 

acestei circulații a permis configurarea unei insule urbane între stradă și limita nord-estică a arealului de intervenție, 

cu o adâncime de aproximativ 22 m, ce cuprinde zona cu destinație rezidențială și de agrement (spații verzi cu 

acces public). Se propune realizarea unei străzi de tip rezindetțial (tip IV.2 – lățime 9m) care servește la realizarea 

accesului în arealului situat la NV de parcela studiată de drumul colector (Strada D).  

Pentru a se asigura accesul la zona situată la nord-vest față de zona studiată se propune realizarea unui 

acces rutier spre parcelele cu nr. cad. 12106/3 și 16953, ambele parcele cu destinație de drum 

Amplasamentul va fi subîmpărțit în patru insule distincte prin intermediul a trei drumuri perpendiculare pe 

strada R. Ladea – Străzile A, B și C – având un profil de tip IV.2 și o lățime de 9,0m. Două dintre acestea vor fi 

amplasate pe aceiași poziție ca si cele existente, al treilea traversând median parcela cu nr. CF. 264936. Străzile 

propuse vor avea panta variabilă, acesta fiind cuprinsă între 3 și 9%. În conformitate cu Anexa 6 din RLU PUG, 

aceste străzi vor fi realizate cu sens unic cu o bandă de circulație rutieră și o bandă de vegetație în care se 

intercalează accese și locuri de parcare. Prin proiectele tehnice se vor prevedea măsuri pentru limitarea vitezei de 

deplasare a autovehiculelor la 30 km/h. Aceste străzi vor funcționa în tandem ca inele de circulație cu sens unic, 

Aceste străzi vor avea un strat de uzură în concordanță cu prevederile legale (dale de beton, asfaltat sau beton 

rutier, în funcție de categoria și caracteristicile de calitate necesare). În zona benzii de vegetație se vor prevedea 

plantații în aliniament cu vegetație înaltă.  

Toate străzile propuse permit buna desfășurare a circulației pietonale. Trasee cu benzi dedicate pentru 

bicicliști au fost propuse, în concordanță cu reglementările RLU PUG, pe strada Romul Ladea. Pe străzile nou 

propuse – Strada A,B,C și D – circulația bicicliștilor se va desfășura pe benzile de circulație rutieră.  

Deoarece în zona studiată nu există trasee ale mijloacelor de transport în comun nu s-au propus stații, dar 

prin conformarea generală a tramei stradale este posibilă realizarea ulterioară a unor stații atât pe strada 

colectoare, în zona scuarurilor verzi, cât și în zona intersecției străzilor Romul Ladea cu Cezar Bolliac.  

3.5 Zonificare funcționala - reglementari  

În arealul studiat se propune realizarea Procedurii de urbanizare, prin reparcelarea și realizarea a trei 

subzone funcționale: 
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1. O subzonă destinată construirii de locuințe cu regim redus de înălțime, dispuse pe un parcelar de 

tip urban . Această subzonă se dezvoltă pe cele patru insule rezultate între străzile Romul Ladea, Cezar 

Boliac și străzile propuse A,B,C și D.  

2. O subzonă cu destinația de Zonă destinată realizării de dotări de cartier(D1).  

Deoarece pe o rază de 500 m față de amplasamentul studiat s-a constatat lipsa oricăror dotări de cartier, 

se propune realizarea unei zone având suprafața de 921,5 mp, care să regrupeze funcțiuni de servicii și 

comerț. Această parcelă va fi amplasată în zona intersecției străzilor Cezar Bolliac și Romul Ladea, în 

proximitatea unei zone de scuar verde amenajat. Poziționarea acestei dotări pe acest amplasament 

permite realizarea unei bune deserviri a zonei studiate prin PUZ, cât și a zonelor limitrofe. 

3. O subzonă cu destinația de Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri publice (V1)  

Se propune un număr de patru parcele amenajate ca scuar verde: 

• una amplasată în proximitatea intersecției străzilor Romul Ladea și Strada C 

• a două situri cu destinația de loc de joacă amenajat – pe strada C și pe strada D 

• o parcelă cu destinația de scuar verde și parc pentru animale de companie pe Strada D. 

4. Subzona cu destinație de circulație rutiere si pietonale (C). 

 

ZONE FUNCTIONALE 
UTILIZAREA 
TERENULUI 

SUPRAFATA SUPRAFATA TOTALA 

% mp mp % 

UTR U1 - Liu- 
LOCUINTE CU REGIM 
REDUS DE INALTIME, 
DISPUSE PE UN 
PARCELAR DE TIP 
URBAN 

Ac 35.00% 9473.85 mp 

27068.14 mp 69.99% 

Circulatie auto si 
pietonala de incinta 25.00% 6767.03 mp 

Spatii verzi 40.00% 10827.25 mp 

SUBZONA D1 (UTR Et) 
- DOTARI DE CARTIER  
CU ACTIVITATI 
ECONOMICE DE TIP 
TERTIAR 

Ac 50.00% 450.49 mp 

900.98 mp 2.33% 
Circulatie auto si 
pietonala de incinta 20.00% 180.20 mp 

Spatii verzi 30.00% 270.29 mp 

UTR V1 (UTR VE)- 
ZONA VERDE - 
SCURARURI, GRADINI, 
PARCURI CU ACCES 
PUBLIC NELIMITAT 

Ac 5.00% 59.74 mp 

1194.77 mp 3.09% 
Circulatie auto si 
pietonala de incinta 20.00% 238.95 mp 

Spatii verzi 75.00% 896.08 mp 

SUBZONA 
CIRCULATIILOR 
RUTIERE SI 
PIETONALE 

Ac 0.00% 0.00 mp 

9507.74 mp 24.59% 
Circulatie auto si 
pietonala de incinta 81.37% 7736.33 mp 

Spatii verzi 18.63% 1771.41 mp 

 Total 38671.63 mp 38671.63 mp 100.00%       
INDICATORI SPATIALI       

Utilizarea terenului 
Existent Propus 

% mp mp % 

Curti constructii 1.09% 422.00 mp 27969.12 mp 72.32% 

Circulatii 4.63% 1791.00 mp 7736.33 mp 20.01% 

Spatii verzi amenajate cu acces public nelimitat 0.00% 0.00 mp 2966.18 mp 7.67% 

Teren viran 94.28% 36458.63 mp 0.00 mp 0.00% 

Total 100.00% 38671.63 mp 38671.6258 100.00%       
Numar parcele 26 70 

UTR uLiu Liu, Ve, Et 

POT  0.34% 24.50% 

CUT  0.003 0.43746764 

Regim de inaltime S+P+E D+P+M ( R)/ S+P+1E+M ( R) 
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3.5.1 SUBZONA L1 – LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME, DIPUSE PE UN PARCELAR 

DE TIP URBAN 
Subzonă destinată dezvoltării de locuințe, cu o densitate mică și medie și un regim redus de înălțime. Arealul 

studiat permite construirea de locuințe individuale și semicolective (multifamiliale cu 2 unități). Funcțiunea 

predominantă este locuirea, fiind acceptate și funcțiuni conexe cu pondere redusă – servicii cu acces public având 

maxim 80 mp / parcelă, servicii profesionale sau manufacturiere. Orice utilizări care prin natura lor perturbă locuirea 

sunt interzise.  

Parcelele cu acces direct din stradă, de formă regulată, având fronturi cuprinse între 5 și 22 m și suprafețe 

cuprinse între 150 și 360 mp sunt considerate ca fiind construibile.  

Alinierea construcțiilor este obligatorie, retragerea minimă din aliniament fiind de 3 m. Retragerile față de 

limitele laterale sunt de 3 m sau jumătate din înălțimea la cornișă măsurată la cota terenului, iar retragerea față de 

limita posterioară este de 6m. Garajele vor fi retrase la 6 m din front. Se permite construirea pe limita de proprietate, 

cu o adâncime maximă a calcanului de 12m. Distanța minimă între două clădiri amplasate pe aceiași parcelă este 

de minim 6 m sau înălțime maximă la cornișă măsurată de la cota terenului.  

Accesul auto se va face din stradă, lățimea maximă a accesului fiind de 6 m, pentru platformele de parcare 

pentru două autovehicule, respectiv 3 m pentru cele destinate unuia singur. Se va prevedea minim un loc de 

parcare pentru construcțiile având aria utilă mai mică de 100 mp, respectiv minim două pentru cele cu aria utilă 

mai mare de 100 mp. Pentru celelalte activități se vor respecta prevederile din Anexa 2 din RLU PUG.  

Regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter şi etaj sau demisol şi parter). 

Suplimentar faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. 

Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, 

D+P+M, D+P+R (S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).  

 Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel 

neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m.  

 Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în 

punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.  

Indicatorii urbanistici propuși sunt:  

• POT maxim = 35%, pentru toate utilizările admise, cu excepția locuințelor covor pentru care POT 

maxim = 60%. 

• CUT maxim = 0,9. 

  Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 

realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Acoperișurile cu șarpantă vor avea forme simple, 

în două sau patru ape, cu pante egale și constante ce nu vor depăși 60o, sau cu terasă. Cornișele vor fi de tip 

urban.  Raportul plin-gol va fi cel specific programului.  Materialele de finisaj vor fi cele specifice programului – ţiglă 

ceramică sau tablă lisă fălțuită pentru acoperişurile înclinate, tencuieli pentru fațade, placaje din piatră sau tencuieli 

pentru socluri și alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uși și ferestre) se recomandă lemnul.  

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor 

saturate, stridente, la toate elementele construcției. Serviciile profesionale ale ocupanților vor putea fi marcate prin 

plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara 

domeniului public.  

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafața totală 

şi vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie şi înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt 

cuprinse în categoria spațiilor libere. 
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3.5.2 SUBZONA S1 – DOTĂRI DE CARTIER - SUBZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU 

CARACTER TERŢIAR 
Deoarece pe o rază de 500 m față de amplasamentul studiat s-a constatat lipsa oricăror dotări de cartier, se 

propune realizarea unei zone având suprafața de 920 mp, care să regrupeze funcțiuni de servicii și comerț. 

Această parcelă va fi amplasată în zona nordică a parcelei, în proximitatea zonelor de scuar verde amenajat și a 

drumului colector (strada D).  

Se propune realizarea unei dotări având o structură funcțională complexă, generată de diversitatea 

activităților economice de tip terțiar:  

(a) administrative – birouri, sedii de companii, servicii publice descentralizate etc  

(b) financiar-bancare  

(c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, showroom, comerț en-detail, alimentație publică  

(d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere  

(e) cazare turistică  

(f) cercetare științifică  

(g) culturale  

(h) funcțiuni de sănătate în regim de zi (dispensare, clinici cu un profil de servicii medicale redus) 

Parterele orientate spre spațiile publice vor avea, de regulă, funcțiuni de interes pentru public.  

Acestea vor fi completate cu spații pentru dotări tehnice și spații pentru garaje, fiind interzisă realizarea de 

unități locative sau de alte funcțiuni care să pericliteze confortul funcțiunii rezidențiale din proximitate. 

Retragerea din aliniament va fi de minim 5m, față de limitele laterale de 4.5m, iar față de cea posterioară de 

minim 6 m.  

In cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele acestora se va asigura o 

distanta minimă egală cu două treimi din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații 

în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate).  

Staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei, în garaje subterane.  

Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje / garaje, garaje colective) pe 

terenuri aflate în coproprietate cu ceilalți deținători de imobile din zonă, situate la distanțe de maximum 150 m de 

cel mai îndepărtat imobil deservit.  

Înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv 

un regim de înălțime de (1-3S)+P+1+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 2,4 

m. Se admit nivele parțiale (suspante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată.  

Indicatori urbanistici: Pentru parcelele comune POT maxim = 50%  

 CUT maxim = 2,0 

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin dublă faţă de 

necesarul stabilit la punctul 9:  POT maxim = 60%  

 CUT maxim = 3,0  

 

3.5.3 SUBZONA V1 – ZONA VERDE –  SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC 

NELIMITAT  
Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.  

Sunt admise orice amenajări peisajere - plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru 

circulații pietonale și vela, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber 
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compatibile și edicule. De asemenea se permite construirea de spații pentru activități culturale și alimentație 

publică, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întreținere. 

Acces auto pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme pietonale şi 

velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, 

cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un 

impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.  

 Pentru clădiri noi înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 9 m și un regim de înălțime (D)+P+1. Se admit 

nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată.  

Indicatori urbanistici: 

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spatii interioare, de orice tip)  

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de 

clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.  

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spatii interioare, de orice tip)  

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare  

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele 

lucrări cu caracter tehnico-edilitar:  

3.6.1 Rețele de apă potabilă: 
Se propune realizarea unei rețele de distribuție pe parcela studiată dezvoltată inelar, prin racordarea la 

conducta magistrală de distribuție montată în lungul străzii Romul Ladea (diametru nominal de 125 mm) a unor 

ramificații prevăzute sub străzile A-D propuse. 

3.6.2 Rețeaua de canalizare 
Se propune realizarea unei rețele de distribuție pe parcela studiată dezvoltată inelar, prin racordarea la 

conducta magistrală de distribuție montată în lungul străzii Romul Ladea (diametru nominal de 300 mm) a unor 

ramificații prevăzute sub străzile A-D propuse. 

Soluția de realizare a racordului la rețelele publice de apa și canalizare se va realiza pe baza unui proiect de 

specialitate, cu acordul administratorului acestora . 

3.6.3 Rețele de distribuție a energiei electrice  
Distribuția energiei electrice la parcelele propuse prin PUZ se va realiza prin extinderea rețelei electrice din 

zonă, pe baza unor proiecte tehnice de specialitate agreate de administratorul rețelei. Extinderea rețelei, precum 

și branșamentele vor fi realizate subteran.  

În eventualitatea necesității amplasării unui post de transformare, acesta se va amplasa îngropat, pe parcela 

cu destinația de spațiu verde situată în proximitatea intersecției străzilor Romul Ladea și Cezar Bolliac.  

Pe străzile propuse – străzile A-D – se va extinde rețeaua de iluminat public, conform prevederilor legale și 

a punctului de vedere al administratorului acesteia.  

3.6.4 Telecomunicații 
Conform aviz de amplasament cu nr.1616/09.08.2016 emis de SC TELEKOM SA, amplasamentul nu este 

tranzitat de instalații de telecomunicații, acestea fiind prezente doar pe latura sud-vestica, în lungul străzii Romul 

Ladea. Rețelele existente sunt montate aerian, pe stâlpii de iluminat public.  

3.6.5 Rețele de gaze naturale – situație existenta 
Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racordarea la rețeaua prezentă în lungul străzii Romul Ladea, 

pe latura sudică a acesteia, pe baza proiectelor de specialitate și cu acordul administratorului rețelei. Adâncimea 

la care sunt pozate rețelele este de 0,6-0,9 m.  
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3.6.6 Salubritate  
Colectarea deșeurilor menajere se va face cu europubele, pe tipuri de deșeuri (sticla, deșeuri metal, materiale 

plastice, textile, hârtie, gunoi menajer). Acestea vor fi preluate pe baza de contract de firme specializate si 

transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale refolosibile. Punctele de colectare a deșeurilor se vor realiza 

pe fiecare parcelă în parte, în zona adiacentă străzii. Platformele de depozitarea a deșeurilor vor fi realizate în așa 

fel încât nu vor polua vizual și olfactiv zonele adiacente.  

3.7 Protecția mediului  

În zona studiată nu s-au identificat zone de protecție.  

Înlocuirea actualei folosințe a terenurilor – teren agricol – cu funcțiunea de locuire conduce inevitabil la o 

scădere a factorilor de risc. 

Principala sursă de poluare, deșeurile, vor fi administrate centralizat. Deșeurile menajere vor fi depozitate in 

cadrul platformei ecologice in pubele speciale, sortate pe tipuri de deșeuri, fiind preluate pe baza de contract de 

firme specializate, urmând a fi transportate, la firme de reciclare a diferitelor materiale refolosibile. 

3.7.1 Prevenirea producerii riscurilor naturale 
Nu este cazul, deoarece în zonă nu s-au identificat factori de risc. 

3.7.2 Epurarea si preepurarea apelor uzate 
În zona studiată există rețele de canalizare, iar funcțiunile propuse nu creează ape ce necesită măsuri de 

preepurare sau epurare a apelor.  

3.7.3 Depozitarea controlata a deșeurilor 
Prin Regulamentul de Urbanism General, locuitorii zonei vor fi obligați sa colecteze deșeurile in pubele si sa 

încheie contract cu o firma de salubritate pentru acestea.  

3.7.4 Recuperarea terenurilor degradate, plantari de zone verzi, etc 
În zona studiată nu este cazul de aplicare de măsuri de recuperare a terenurilor degradate.  

După cum s-a menționat anterior, se prevede realizarea de scuaruri verzi publice, prevăzute cu plantații în 

subzona V1. De asemenea, toate parcelele sunt prevăzute cu curți ce vor fi plantate. 

In accepțiunea prezentului PUZ si Regulament se considera spațiu verde tot ce nu este construit, betonat 

sau dalat, indiferent daca este vorba despre peluza sau spatii gradina.  

3.7.5 Organizarea sistemelor de spatii verzi 
Zonele plantate sunt evidențiate in planșa de reglementari urbanistice. Se prevede realizarea a trei parcele 

cu destinație de scuar verde, dintre care una va fi amenajată ca loc de joacă pentru copii. 

3.7.6 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate 
Nu este cazul 

3.7.7 Refacerea peisagistica si reabilitare urbana 
Nu este cazul 

3.7.8 Valorificarea potențialului turistic si balnear după caz 
Nu este cazul  

3.7.9 Eliminarea disfuncționalităților din domeniul cailor de comunicație si a rețelelor edilitare majore 
Considerăm că introducerea străzii colectoare amplasate pe latura nord-vestică a parcelei, ce facilitează 

accesul între străzile Regina Maria și Cezar Boliac se creează premisele unei bune accesibilități în cadrul insulei 

cuprinse între străzile Romul Ladea, Cezar Boliac, Calea Borhanciului și Regina Maria. 
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Extinderea rețelelor edilitare conform prevederilor de la punctul 3.6 și a tramei stradale conform punctului 3.4 

va produce o ameliorare a calității spațiului urban, creându-se astfel un mediu propice unei dezvoltări coerente a 

țesutului urban.  

3.8 Obiective de utilitate publica 

În zona studiată nu s-au identificat obiective de utilitate publică, cu excepția tramei stradale. De asemenea, 

pe o rază de 250 m față de amplasamentul studiat au fost identificate un număr restrâns de obiective private care 

oferă servicii publice: 

• Spații comerciale situate la parterul imobilului situat la intersecția străzii Antim Ivireanu cu Calea 

Borhanci 

• Cazare și alimentație publică – Pensiunea Caramell – strada Regina Maria nr. 15 

• Clubul sportiv Ming Dao – Strada Regina Maria nr. 7 

• Studio Foto – strada Borhanciului 74B 

3.9 Etapizarea implementării 

Se propune realizarea a trei subzone independente: 

1. Subzona 1 – delimitată la sud-est de strada Cezar Bolliac, 

la sud-vest de strada Romul Ladea, la nord-est de limita PUZ 

și la nord vest de limita posterioară de proprietate a 

parcelelor de pe strada C. Aceasta include parcele cu 

destinație de locuințe, dotări de cartier și un scuar verde cu 

destinație de loc de joacă pentru copii. 

2. Subzona 2 - delimitată la sud-est de limita posterioară de 

proprietate a parcelelor de pe frontul vestic al străzii C și la 

sud vest de de limita posterioară de proprietate a parcelelor 

de pe pe frontul vestic al străzii B și de frontul vestic al străzii 

E, respectiv de limita nordică a PUZ și de strada Romul 

Ladea. Aceasta include parcele cu destinație de locuințe și 

un scuar verde cu destinație de loc de joacă pentru copii. 

3. Subzona 3 - delimitată la sud-est de limita posterioară de 

proprietate a parcelelor de pe frontul vestic al străzii B și pe 

celalte laturi de limitele PUZ. Aceasta include parcele cu destinație de locuințe și un scuar verde plantat. 

 

4 CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE 
Prevederile prezentului Planul urbanistic zonal si ale Regulamentului Local aferent vor deveni parte 

integrantă a P.U.G.-ului și a regulamentelor aferente ale municipiului Cluj-Napoca, după aprobarea de către 

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 

 

 

Întocmit, 
Arh. Călin Spânu 

 
______________________________ 

Coordonator urbanism, 
Arh. Radu Spânu 

 
______________________________ 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
 

UTR 1 - Zonă de urbanizare - Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un 

parcelar de tip urban (ULiu) 

   

Secțiunea 1 – Caracterul zonei 

Caracterul actual  

 Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere situate în intravilanul municipiului  

Caracterul propus  

 Zonă cu funcţiune rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale de divese tipuri – izolate, 

cuplate, înşiruite, covor – grupate tipologic în teritoriu), cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de 

urbanizare.   

 A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE  

  

În arealul studiat se propune realizarea Procedurii de urbanizare, prin reparcelarea și realizarea a trei subzone 

funcționle: 

1. O subzonă destinate construirii de locuinţe cu regim redus de înălţime, dipuse pe un parcelar de tip urban (UTR 

L1) 

2. O subzonă cu destinația de Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri publice (V1)  

3. O subzonă cu destinația de Zonă destinată realizării de dotări de cartier(D1). 

 

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE 

RESTRICTII  

   

1. Pe traseul străzilor Romul Ladea și Cezar Boliac se întemeiază o servitute cu interdicție de construire a terenurilor 

generată de prezența în zona studiată a Liniei Electrice Aeriente de 110 KV. Această servitute se constituie ca un 

culoar de protecție cu lățimea totală de 37m (conform prevederilor legii) având axul pe conductorul central al rețelei 

electrice.  

În această zona de servitute se interzice autorizarea oricăror lucrări construcții cu excepția: realizării de 

căi de comunicație (străzi, drumuri, alei, benzi de biciclete, etc.), platforme destinate parcării autovehiculelor, lucrări 

de amenajare a domeniului public – amplasarea de mobilier urban, organizarea de stații pentru transportul în comun 

cu copertine având înălțimea maximă de 3,5 m), realizarea de plantații cu vegetație medie și joasă (plante 

ornamentale, boschete, arbuști).  

2. Se instituie servitute de utilitate publică pe latura sudică a străzii Romul Ladea având cu scopul modernizării străzii 

Romul Ladea la profilul specificat în Planșa de Reglementări din cadrul P.U.G. aprobat – profil III.B, cu o lățime 

totală de 18 m. 

 

 C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC  

  

Pentru amenajarea spațiului public se vor realiza proiecte tehnice de specialitate ce vor fi supuse procedurii de 

avizare de către forurile abilitate și autorizării de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca.  

Realizarea circulațiilor din zona studiată de va realiza după cum urmează: 

• Strada Romul Ladea se va moderniza la un profil de tip III.B, lățime de 18 m, conform prevederilor 

Regulamentului Local de Urbanism din cadrul P.U.G. Cluj-Napoca în vigoare. 

• Străzile A, B și C – străzi cu sens unic, cu un profil tip IV.2, cu lățimea de 9 m; 

• Strada D – stradă colectoare având un profil de tip III.F – lățime 15m, conform Anexa 6 din Regulament 

P.U.G. 
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• Strada Cezar Boliac se va extinde pe sectorul cuprins între strada D și intersecția cu strada Romul Ladea 

la un profil de tip III.F – lățime 15m,, Anexa 6 din Regulament P.U.G. 

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 şi a 

reglementărilor de mai jos.  

Pentru trama stradală se vor aplica profile transversale unitare, specific rezidențiale (conf. Anexei 6 a prezentului 

Regulament), ce vor determina caracterul spaţiului public şi al zonei.  

 Profilele transversale vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, 

trotuare de minimum 1,50 m lăţime, trasee pentru biciclişti comune cu cele pentru vehicule cu excepţia străzilor colectoare pe 

care acestea vor fi separate.  

  Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare.  

 Pentru străzile de interes local se recomandă limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h.  

 In cadrul spaţiilor verzi / libere publice se vor organiza locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi odihnă.  

 Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu.  

 

 

SUBZONA LOCUINȚE – UTR Liu 
SECŢIUNEA 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  

   

 1. UTILIZĂRI ADMISE  

  

Locuinţe individuale (unifamiliale) de tip izolat, cuplat, înşiruit, covor. Diferitele tipologii vor fi distribuite în teritoriu 

prin PUZ de urbanizare.  

Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum două unități locative (apartamente).  

Pe terenurile în pantă se pot amplasa locuințe semicolective în cascadă având o unitate locativă pe nivel şi un 

număr de maximum patru niveluri. 

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

  

Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea 

să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.   

Servicii cu acces public, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu 

următoarele condiţii:  

(a) să se adreseze preponderent locuitorilor zonei  

(b) suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp  

(c) să implice maximum 5 persoane  

(d) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii  

(e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine  

(f) pentru activități ce nu se conformează prevederii anterioare se va obține acordul vecinilor de parcelă  

(g) pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, 

pe toate direcţiile  

In cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu 

acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  

  Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, 

prestate de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii:  

(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire  

(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp  

(c) să implice maximum 5 persoane  

(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală  

(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii  
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 In cazul locuinţelor semicolective acestea se vor amplasa exclusiv la parterul clădirilor, în partea dinspre stradă, cu 

acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior.  

Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:  

(a) să nu includă alimentaţie publică;  

(b) să se obţină acordul vecinilor  

  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE  

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  

Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiilor publice 

sau de pe parcelele adiacente.  

  

SECŢIUNEA 2. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
  

 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI   

 Sunt considerate construibile parcelele care îndeplini cumulativ următoarele condiții:  

(a) vor avea front la stradă  

(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 5 m pentru locuințele înșiruite, mai mare sau egală 

cu 12 m pentru locuințele cuplate sau covor, mai mare sau egală cu 15 m pentru locuințele izolate, mai mare sau egală cu 22 

m pentru locuințele în cascadă  

(c) suprafața va fi mai mare sau egală cu 150 mp pentru locuințele înșiruite, covor sau în cascadă, mai mare 

sau egală cu 300 mp pentru locuințele cuplate, mai mare sau egală cu 360 mp pentru locuințele izolate  

(d) vor avea formă regulată  

  5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

Alinierea clădirilor e obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi de 3 m.  

Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente, inclusiv în cazul clădirilor înșiruite sau 

covor.  

Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.  

Toate construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului cu adâncimea 

de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filegorii / pavilioane, depozite 

pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.  

  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

   

(a) în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuințe cuplate, înșiruite, covor) adâncimea 

calcanului va fi de maxim 12m. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima 

clădire dintr-un șir se va retrage de la limita laterală de proprietate  

(b) în cazul construirii în retragere față de limita / limitele laterale de proprietate (locuințe izolate, cuplate, capetele de 

șiruri ale locuințelor înșiruite sau covor), clădirile se vor retrage de la aceasta / acestea în mod obligatoriu cu o 

distanță minimă de 3 m. In cazul locuințelor în cascadă, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu 

o distanță minimă de 4,5 m  

(c) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu 

mai puţin decât 6 m, cu excepţia celor de tip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate  

(d) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția 

ca înălțimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,8 m  

(e) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limita posterioară a parcelei.  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

Distanta minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la 

cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 6 m.  
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 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, în 

mod direct. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil, pentru locuințele unifamileale, 

respectiv a două accese pietonale și a două accese auto, pentru locuințele semi-colective(familiale). Accesul carosabil va 

avea lățimea de maximum 5 m, iar a porții de acces nu va depăși 6 m.  

 Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației de construire, eliberate de administratorul 

acestora.  

 Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile.  

  

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

 Staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei.  

 Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje/garaje, garaje colective) pe terenuri 

aflate în coproprietatea locatarilor, la distanțe de maximum 150 m de cea mai îndepărtată locuință deservită.  

 Necesarul de parcaje:  

 Locuințe individuale (unifamiliale) izolate sau cuplate, inclusiv în cazul în care ocupanții 

desfășoară activități liberale sau manufacturiere:  

(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100 mp  

(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu AU mai mare de 100 mp  

 

Locuințe individuale (unifamiliale) înșiruite şi covor, sau semicolective (familiale):   - un 

loc de parcare pentru fiecare unitate locativă  

Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate):  două locuri de parcare  

Alte activităţi:  - conform Anexei 2  

  

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

  

Regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supraterane (parter şi etaj sau demisol şi parter). 

Suplimentar faţă de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Totalizat, 

regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (S – subsol, 

D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).  

 Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în 

punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m.  

 Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul 

cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.  

 Prin excepție, pentru clădirile de locuit de tip covor, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele 

configurații: D+P, (S)+P+R (nivel parțial), (S)+P+M, respectiv două niveluri supraterane.  Pentru clădirile de locuit de tip 

cascadă regimul de înălțime maxim admis este de cinci niveluri supraterane (demisol, parter şi trei niveluri / etaje), cu condiția 

ca în nici un punct al construcției să nu se suprapună pe verticală mai mult de trei niveluri. Demisolul va fi destinat în 

exclusivitate garajelor şi altor funcțiuni conexe, nu locuirii.  

 Înălțimea maximă admisă a clădirilor de tip cascadă, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, 

în punctul cel mai înalt, nu va depăși 15 m, iar cea măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 18 

m. Înălțimea se măsoară de la baza fațadei din aval.  

  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, 

caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.  

 Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu 

aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, 

Art. 32).  

  Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea 

de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
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 Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.  

 Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante ce nu vor 

depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban.  Raportul plin-gol va fi cel specific programului.  

 Materialele de finisaj vor fi cele specifice programului – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru acoperişe 

înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră sau tencuieli pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării 

(uşi şi ferestre) se recomandă lemnul.  

 Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice folosirea culorilor saturate, 

stridente, la toate elementele construcţiei.  

 Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 

30x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public.  

  

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

  Autorizarea executării construcțiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare completă edilitar-

urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare a terenurilor prin PUZ.  

 Toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare edificate, disponibile şi funcționale.  Se interzice conducerea 

apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.  

 Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire.  

 Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).    

Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire) 

destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.  

  

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  

 Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafața totală şi 

vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie şi înaltă). Prin excepție, la locuințele covor, spațiile verzi vor ocupa minimum 

25% din suprafața unei parcele. Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.  

 Pe fâșia de teren cuprinsă  între stradă / spațiu public şi clădirile retrase de la alin imanent (grădina de fațadă), 

minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spatii verzi.  

 Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru 

siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.  

  

14. ÎMPREJMUIRI  

Spre spațiul public aliniamentul va fi închis pe toată lungimea sa prin împrejmuire.  

Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm şi o parte 

transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea 

vegetaţiei. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.  

 Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime şi vor fi de tip transparent sau opac.  

 Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.  

 Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.   

  

 

SECŢIUNEA 3. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  15. 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

POT maxim = 35%  

pentru toate utilizările admise, cu excepţia locuințelor covor pentru care POT maxim = 60%  

CUT maxim = 0,9.  
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SUBZONA D1 (UTR Et) – DOTĂRI DE CARTIER 

Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar 
 

SECŢIUNEA 1. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  

 1. UTILIZĂRI ADMISE  

   Structură funcţională complexă, generată de diversitatea activităţilor economice de tip terţiar:  

(a) administrative – birouri, sedii de companii etc  

(b) financiar-bancare  

(c) comerciale cu ADC de maximum 1000 mp, showroom, alimentație publică  

(d) servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere  

(e) cazare turistică  

(f) cercetare științifică  

(g) culturale  

(h) funcțiuni de sănătate în regim de zi (dispensare, clinici cu un profil de servicii medicale redus) 

Parterele orientate spre spațiile publice vor avea, de regulă, funcțiuni de interes pentru public.  

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

Elemente aferente infrastructurii tehnica-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara 

spațiului public.  

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:  

(a) să nu fie amplasate în aliniament (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni 

sau în retragere din aliniament, ca elemente particulare ale structurii urbane)  

(b) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe 

traficul.  

Activități de mică producție, cu următoarele condiții:  

(a) să fie parte a unei activități de tip comercial – producția să fie desfăcută preponderent în această locație  

(b) spațiile de producție să nu fie dispuse spre spațiile publice  

(c) nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă  

  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE  

  Locuire de orice tip.  

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin 

traficul generat.  

Depozitare en gros.  

Depozitare de materiale refolosibile.  

Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.  Comerţ şi alimentaţie 

publică practicate prin vitrine / ferestre.  

Garaje în clădiri provizorii amplasate în interiorul parcelelor.  

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare.  

Constructii provizorii de orice natură.  

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, calcane, 

acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.  Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  

  Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile 

publice sau de pe parcelele adiacente.  

  

SECŢIUNEA 2. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  

  4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI   

   Parcelele se vor considera construibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

(a) vor avea front la stradă  
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(b) lungimea frontului la stradă va fi mai mare sau egală cu 30 m  

(c) adâncimea va fi mai mare sau egală cu frontul la stradă  

(d) suprafața va fi mai mare sau egală cu 900 mp  

(e) vor avea formă regulată  

  

 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

  Retragerea de la aliniament va fi de minimum 5 m. Prin PUZ de urbanizare se vor stabili regulile de aliniere şi 

dimensiunea retragerii pentru fiecare situație în parte.  

Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.  

  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

  Retragerea clădirilor faţă de limitele laterale ale parcelei va fi mai mare sau cel mult egală cu 4,5 m.  

  Retragerea clădirilor faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau cel mult egală cu jumătate din 

înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. Este admisă 

retragerea în trepte, cu condiția asigurării la fiecare cornișă sau atic intermediar a regulii de retragere menționate mai sus.  

  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

In cazul coexistenței pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele acestora se va asigura o distanţă 

minimă egală cu două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri 

transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).  

  

 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, în mod 

direct. Se vor prevedea accese pietonale și carosabile pentru personal şi vizitatori, pentru colectarea deșeurilor menajere şi 

pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizației 

de construire, eliberate de administratorul acestora.  

 Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile.  

   

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

  Staționarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei, în garaje subterane.  

Alternativ, parcajele / garajele pot fi organizate în comun (pachete de parcaje / garaje, garaje colective) pe terenuri 

aflate în coproprietate cu ceilalți deținători de imobile din zonă, situate la distanțe de maximum 150 m de cel mai îndepărtat 

imobil deservit.  

 Se admite staționarea / parcarea autovehiculelor în incintele clădirilor, cu condiția asigurării distanței de minimum 

5 m de la cel mai apropiat parcaj la limitele laterale şi posterioare de proprietate, în cazul în care vecinătățile au funcțiune 

rezidențială şi de minimum 3 m în cazul în care acestea au alte funcțiuni. Pentru vizitatori pot fi amenajate locuri de parcare 

în zona de retragere faţă de aliniament, cu condiţia asigurării distanţei de minimum 3 m de la platformele de parcare la limitele 

laterale de proprietate, la aliniament şi clădiri. Suprafeţele reglementate ca spaţii verzi la punctul 13. Spaţii libere şi spaţii 

plantate nu pot fi diminuate pentru amenajarea de spaţii de parcare.  

Pe străzile de acces local se vor organiza suplimentar parcaje în lung, pentru folosinţă publică.  

   Necesarul de parcaje: conform Anexei 2  

Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele / imobil, necesarul de parcaje va fi determinat 

prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.  

 

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

   Înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 10 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 15 m, respectiv un 

regim de înălțime de (1-3S)+P+1+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 2,4 m.  

Se admit nivele parțiale (suspante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată.  
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  11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, 

caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.  

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicție cu 

aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, 

Art. 32).  

  Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului . Se interzice realizarea de 

pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  

 Pentru a determina un imagine urbană unitară prin PUZ de Urbanizare se va reglementa în mod detaliat aspectul 

exterior al clădirilor în ceea ce priveşte volumetria, plastica arhitecturală, materialele de finisaj ale fațadelor, culorile etc.  

 Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul 

regulament.  

  

 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

 Autorizarea executării construcțiilor este admisă numai după finalizarea procesului de echipare completă edilitar-

urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ.  

 Toate construcțiile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare edificate, disponibile şi 

funcționale.  

 Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.  

 Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri / împrejmuiri.  

 Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).  

 Fiecare parcelă va dispune de un spațiu integrat în clădire destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil direct 

sau indirect din spațiul public. Alternativ, se pot prevedea puncte de colectare a deșeurilor comune pentru mai multe clădiri, 

organizate în edicule independente, caz în care distanta de la acestea până la cea mai îndepărtată clădire deservită va fi de 

maximum 75 m. Distanta până la cea mai apropiată fereastră va fi de minimum 15 m.  

 

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

  Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafaţa totală şi 

vor uprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria 

spaţiilor libere.  

 Pe fâşia de teren cuprinsă  între stradă / spațiu public şi clădirile retrase de la alin imanent (grădina de fațadă), 

minim 50% din suprafețe vor fi organizate ca spatii verzi.  

 Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru 

siguranța persoanelor sau a bunurilor sau împiedică realizarea construcțiilor.  

  

14. ÎMPREJMUIRI  

Imprejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, 

realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. 

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.  

 Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime şi vor fi de tip transparent sau opac.  

 Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.  Tratamentul arhitectural al 

împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.  

 SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI   

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) ȘI COEFICIENT MAXIM DE 

UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

Pentru parcelele comune POT maxim = 50%  

 CUT maxim = 2,0 

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puţin dublă faţă de necesarul 

stabilit la punctul 9:  POT maxim = 60%  

 CUT maxim = 3,0  
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SUBZONA V1 – UTR UVa - ZONA VERDE –  SCUARURI, 

GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT  

  
Spaţii verzi – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.  

   

  
 Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu 

poate fi schimbată prin PUZ.  

 Pentru intervenţii ce vizează restructurarea acestui tip de spaţii se vor elabora un plan director (masterplan) şi un 

PUD.  Tema de proiectare pentru elaborarea PUD va fi avizată în prealabil de către CTATU.  Autorizarea lucrărilor de reabilitare 

se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu sunt acceptate derogări. Teritoriul de studiu al PUD este zona verde 

în cauză în integralitatea sa. Amenajarea zonelor verzi se va realiza pe baza autorizațiilor de construire. 

 Nu se admit intervenţii care permanentizează corpurile parazitare (reparaţii capitale, extinderi etc).  

 Intervenţiile vor urmări în primul rând conservarea coerenţei ansamblului, reabilitarea construcţiilor, amenajărilor, 

plantaţiilor, ameliorarea elementelor peisagere şi de mediu.  

 

  
 Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la 

prezentul Regulament.  

    

 1. UTILIZĂRI ADMISE   

  

(a) plantaţii înalte, medii şi joase  

(b) sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo  

(c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile  

(d) edicule, componente ale amenajării peisagere  

(e) construcţii pentru activităţi culturale şi alimentaţie publică  

(f) grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere  

  

Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu 

necesităţile actuale.  

  

 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  

  Acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, 

cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.  

  Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de asemenea din 

categoria activităților admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente.  

  Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie 

amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.  

  

 3. UTILIZĂRI INTERZISE  

   Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.  

  Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de 

pe parcelele adiacente.  

 

 

 

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI     

  A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE     

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ   
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  

  4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI  

  Se conservă structura cadastrală existentă.  

Este admisibilă extinderea teritoriului zonelor verzi, caz în care, pentru conservarea coerenței de ansamblu se vor 

elabora un plan director (master plan) şi un PUZ.  

  

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT   

  

 Se va stabili, după caz, prin PUD.  

  

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 

PARCELELOR  

  
 Se va stabili, după caz, prin PUD.  

  

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ  

  

 Se va stabili, după caz, prin PUD.  

  
 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE  

  Se vor conserva, de regulă, accesele actuale, rețeaua existentă de alei, pofilele transversale și tipul de îmbrăcăminte 

ale acestora, ca parte esențială a imaginii urbane și a compoziției.  

 Sunt admise, pe baza unui plan director (masterplan) şi PUD, modificări ale tramei în scopul integrării acesteia în 

sistemul general urban al traseelor pietonale şi velo, cu condiția conservării compoziției de ansamblu.  

 Accesele la drumurile publice adiacente se vor reabilita / realiza conform avizului eliberat de administratorul 

acestora.  

 Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice – agregate 

compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice permeabile, cu tratamente 

superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.  

  

 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  

Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa în vecinătatea 

zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.  Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 

2 la prezentul regulament.  

  

 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR  

Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 9 m şi respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale 

(supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată.  

  

 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  

  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, 

caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.  

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu 

aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, 

Art. 32).  

  Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe 

arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  

 Firmele comerciale / necomerciale şi vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul 

regulament.   
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 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR  

   Zona e echipată edilitar complet.  

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice.  

 Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.  

 Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.  

 Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.  

 Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.  

 Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).  In zona de întreţinere se 

va organiza un spaţiu destinat colectării deşeurilor, accesibil din spaţiul public şi unul pentru resturi vegetale (compost).  

 

 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

   Se conservă, de regulă, actuala structură a spaţiilor verzi, a sistemului de alei şi platforme.  Intervenţii importante 

asupra spaţiilor verzi şi a sistemului de alei şi platforme se vor realiza numai pe bază de studii dendrologice şi peisagere, în 

contextul conservării caracterelor specifice, pe baza unui PUD.  

 Suprafaţa spaţiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală a zonei 

verzi şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse 

în categoria spaţiilor libere.  

 Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru 

siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.  

  

14. ÎMPREJMUIRI 

Ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea perimetrală a unor 

garduri vii.  

 Imprejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăţi private vor fi de tip opac, cu înălţimea maximă de 2,20 m, de 

regulă din zidărie de cărămidă aparentă sau tencuită.  

  

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI   

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) ȘI COEFICIENT MAXIM DE 

UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)  

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, 

calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.  

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)  

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al 

adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.  

  

  

  

  

  
 



PLAN DE ACTIUNE 

Pentru implementarea investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – „ELABORARE P.U.Z. ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROCEDURII DE URBANIZĂRE PENTRU 

CONSTRUIRE LOCUINȚE” situat in localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Romul Ladea f.n. 

identificat prin: nr. Cad. 264936, nr. Cad. 313432, nr. Cad. 303462, nr. Cad. 290047, nr. Cad. 303688, nr. Cad. 303704, nr. Cad. 8380/6, nr. Cad. 303607 (nr. Topo: 

13711/15/2/2/7, 13711/17/2/2/7,   13711/18/2/2/7) , nr. Cad. 303707, nr. Cad. 314432, nr. Cad. 257428, nr. Cad. 8380/11, nr. Cad. 293324, nr. Cad. 263050, nr. Cad. 

282626, nr. Cad. 282627, nr. Cad. 267642, nr. Cad. 267644, cad nou 308038 nr. Cad. 7904/5 nr. TOPO 13711/2/4/3/2/5, nr. Cad. 304440, nr. Cad. 304455, nr. Cad. 

304409, nr. Cad. 291637, nr. Cad. 284978, nr. Cad. 267718, nr. Cad. 284988, Nr. Cad. 256553 

Beneficiar: Asociatia de Proprietari Pro PUZ-PUD Borhanci, reprezentata de Horia Frățilă 

Conform Avizului de Oportunitate nr. 703/22.07.2016 

 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI 
CADASTRALE SI NOTARIALE 

 Denumire obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale 
si notariale 

Evaluare estimativă 
costuri 

Responsabil 
finanțare 

Etape de realizare a investițiilor și operațiunilor 
cadastrale/ notariale  

(perioada preconizată) 

1.  Obtinere certificate de urbanism pentru operatiuni notariale 200 ron Beneficiarul investitiei Noiembrie 2017 

2.  Comasare parcele cuprinse în P.U.Z. (27 parcele) 2700 ron  Beneficiarul investitiei Noiembrie-Decembrie 2017 

3.  Dezmembrare parcele – parcele cu destinație de curti-construcții 
și parcele pentru drumuri și alte obiective de utilitate publica – 72 
parcele 

7200 ron Beneficiarul investitiei Ianuarie-Martie 2018 

4.  Elaborare Certificat de Urbanism pentru realizarea lucrărilor de 
construcții infrastructură si proiectare drumuri si instalatii edilitare 

5000 euro Beneficiarul investitiei Februarie 2018 

5.  Realizare infrastructure edilitare – lungime 980 ml – extidere 
retele de apa, canalizare, energie electrică și gaze naturale 

140000 euro Beneficiarii investiției Martie-Mai 2018 

6.  Realizare infrastructură rutieră la faza de strat de fundare, 
terasamente, etc. 

60000 euro Beneficiarii investiției Mai 2018 

7.  Recepție parțială drum pentru autorizare immobile  Beneficiarul investiției  

8.  Obținere autorizații de construire pentru imobilele propuse  Beneficiarul investiției Mai-Iunie 2018 

9.  Edificare construcții autorizate  Beneficiarul investiției Iunie 2018 – Iunie 2020 

10.  Realizare strat de uzură drumuri  200000 EURO  Beneficiarul investiției Iunie – Iulie 2020 

11.  Cedarea parcelelor în domeniul public – surprafata 7180 mp 34000 ron Primăria Cluj-Napoca Iulie 2020 

 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca,         Beneficiar, 

  Primar,         Asociatia de Proprietari Pro PUZ-PUD Borhanci 

             reprezentata de Horia Frățilă 

………………………………………        …….……………………………………… 


	0 MEMORIU DE PREZENTARE - Puz borhanci foaie de capat.pdf
	1 MEMORIU DE PREZENTARE Puz borhanci.pdf
	MEMORIU DE PREZENTARE Puz borhanci - REGULAMENT.pdf
	2 PLAN DE ACTIUNE.pdf

