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MEMORIU GENERAL 
1. INTRODUCERE 

 
1.1  Date de recunoastere a documentaţiei 

 
Denumirea obiectivului:  CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL- 3 CLADIRI Dp+P+4E 

imprejmuire proprietate,amenajari exterioare, 
bransamente si racorduri utilitati 

 
 

Amplasamentul obiectivului:  mun. Turda, Piata Romana , nr. 30A, jud. Cluj 
 

Proiectantul lucrãrii:   S.C. SS  CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 
 str. Doinei nr.13, Cluj Napoca,jud. Cluj 

 

Beneficiarul lucrãrii:   IMOBILIAR MKS INVEST SRL 

                                   mun.Campia Turzii,str.Pictor Nicolae Grigorescu, nr 3 ,jud. Cluj 

 

Simbol proiect:         03 / 2018 
 
Faza de proiect:        puz 

 

1.2 Obiectul lucrarii  

 Solicitari ale temei-program: 

  Elaborarea unei documentaţii care să evidenţieze posibilitatea de dezvoltare a zonei reprezintă o 

necesitate pentru beneficiari în contextul abordării fenomenelor de dezvoltare locală.  

Suprafata studiata prin documentaţia urbanistica este de 6321,00  mp 
Suprafaţa de studiu reglementată destinata investitiei, aflată în proprietatea privată a 

beneficiarului este de 6321,00 mp.  

 
  Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii  pentru zona studiata:  
 Zona se af la in intravi lanul municipiului Turda, in zona de centrala.  

 
1.1 Surse documentare 

  Prevederi le preluate din PUG municipiu Turda. :  
 

DENUMIREA U.T.R. exisntent : LM12 
 LOCALIZARE: CARTIERUL CENTRAL 

DELIMITĂRI: INTRAREA ŞOIMILOR, STR. CETATEA COLŢEŞTI, STR. CETATEA ROMANĂ, STR. 
ROMANĂ, LIMITA PROPRIETĂŢILOR DE PE LATURA SUDICĂ A STR. SÂNDULEŞTI, DN 1 VARIANTĂ, STR. 
ROMANĂ, STR. TRAIAN, STR. POTAISSA. 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: LOCUIRE INDIVIDUALĂ DE TIP URBAN  
 FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE: CULTURI AGRICOLE 
 DISPONIBILITĂŢI DE TEREN: TEREN SLAB CONSTRUIT 
 CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT: REGIM DE ÎNĂLŢIME PREPONDERENT P, 
P+1, STARE BUNĂ 
 



 

 

6 

 ELEMENTE PROTEJATE: 

MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ COD             ZONA DE PROTECŢIE 
 CASA TRAIAN NR.73       PROPUNERE PARCELA CASEI 
MONUMENTE ARHEOLOGICE       
ORAŞUL ROMAN POTAISSA                2.g.6(L5/2000) CONFORM STUDIU 
VALORI AMBIENTALE 
TRAMA STRADALĂ        PROPUNERE   

REGLEMENTĂRI PROPUSE: 
  PERMISIUNI: 

SE POT ELIBERA CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU  CONSTRUIRE PRIN COMPLETAREA 
SAU EXTINDEREA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICARE DE FUNCŢIUNI; 
SE POT AUTORIZA LOCUINŢE INDIVIDUALE, DOTĂRI AFERENTE ZONEI DE LOCUIT, ANEXE 
GOSPODĂREŞTI CU EXCEPŢIA ADĂPOSTURILOR PENTRU ANIMALE .  
  RESTRICŢII: 

U.T.R. APARŢINE ZONEI PROTEJATE CU VALOARE AMBIENTALĂ ŞI ESTE AFECTAT PARŢIAL 
DE ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE ARHEOLOGICĂ.  

SE VOR MENŢINE ALINIAMENTUL ŞI PARCELARUL EXISTENT. 
 ORICE LUCRĂRI LA CONSTRUCŢIILE MONUMENTELOR VOR FI AVIZATE DE C.Z.M.A.S.I. 
ÎN TOATE FAZELE DE PROIECTARE. 
 SE VA RESPECTA REGULAMENTUL PENTRU ZONELE PROTEJATE CU VALOARE 
ARHEOLOGICĂ. 

 
INDICI DE CONTROL: 

H MAXIM         =  3 NIVELE 
P.O.T. MAXIM =  35% 

 C.U.T. MAXIM =  0,3 
 
 NOTĂ: SE INSTITUE INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUCŢIE PE ZONA DE PROTECŢIE A 
MAGISTRALEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE PÂNĂ LA DEVIEREA ACESTEIA PE NOUL TRASEU. 

 
a)  Studii si  proiecte elaborate anterior : 
   Aducerea la zi a suportului topograf ic /  cadastral. Studiu Geotehnic  
b) Proiecte de investiti i  elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea 
urbanistica a zonei  
 Posibile proiecte de investit i i  in zona 
  

                    2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2.1.Evolutia zonei  

  Date privind evolutia zonei  

Zona are puternic potential economic si  in acelasi t imp vecinatatea cu imobi lele 

de locuinte colect ive  fac potr ivita si functiunea de locuire.  

Strada Piata Romana se invecineaza la sud est  s i asigura accesul la terenul 

studiat  af lat in proprietatea benef icarului.  I nspre nord vest si nord est  si  sud vest  

trenul se invecineaza cu propr ietat i pr ivate. La sud est terenul se invecineaza cu  

strada Piata Romana, cu teren privat si cu  domeniul publ ic al  Mun. Turda.  

   

 Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitatii  
  Zona cu dotar i aferente acesteia , este un obiect iv  in stransa interdependenta cu 

dezvoltarea municip iului.  Terenul este cuprins in zona centrala a Orasului  s i  este 

amplasat pe axa orasului marcata de drumul european E81 care se af la in imediata 

apropiere.  
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2.2.Incadrare in localitate  

 Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii  

  Zona studiata se af la in intravi lanul municipiului Turda, in zona centrala a 

municipiului,  cu acces de la strada Piata Romana, in apropiere de intersectia cu 

drumul european E81.  

 

 Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei,  accesibilitatii,  
cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general.  
 

  Asezata pe axa de dezvoltare marcata de drumul european E81 a municipiului  

Turda zona anal izata este perfect racordata cu municipiul atat din punct de vedere al 

accesibi ltat i i  f i ind amplasata la strada Piata Romana, in imediata vecinatate a 

intersectiei cu drumul european E81  cat si al cooperar i i  in domeniul edi l i tar.  

 

2.3.Elemente ale cadrului natural  

  Relieful este in panta, elemente privind morfologia si geograf ia terenului sunt 

detal iate in studii le de special itate anexate (studi i topo,etc).  

  Terenul este l iber de construct i i .  

 

2.4.Circulatia 

  Circulat ia in zona este f luenta . 

  Traf icul este preluat de strada Piata Romana care asigura accesul direct la teren 

si apoi de drumul european E81 cu care strada se intersecteaza in apropiere.  

 

2.5.Ocuparea terenurilor  

 

  Principarele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata  

  In prezent terenul  destinat investit ie i cu o suprafata de 6321,00 este l iber de 

functiuni.  In zona mai exista case unifamil iale, imobi le de locuinte colect ive, precum si 

cladirea Judecator iei  mun. Turda.   

 

  Relationari intre functiuni  

  Functiunile existente in zona sunt compatibile cu propunerea de locuire pentru amplasamentul 

studiat. 

  

  Aspecte calitative ale fondului construit  

  In prezent terenul  destinat investit ie i cu o suprafata de 6321,00 este l iber de 

functiuni,  insa in zona exista un fond puternic construit .  In zona mai sunt atat case 

individuale cu regi de inalt ime P si D+P+E cat s i imobile rezident iale cu locu inte 

colect ive cu regim de inalt ime S+P+2E si respectiv D+P+E.  

  Asigurarea cu servicii  a zonei, in corelare cu zonele vecine  

  Zona benef ic iaza de toate servici i le in imediata apropiere a amplasametului  

  Asigurarea cu spatii  verzi  

  Este necesara refacera zonelor verzi af late pe terenul studiat .  
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2.6. Echipare edilitara  

  Asigurarea cu servic ii nu este def ici tara acestea af landu-se in imediata 

vecinatate ( la strada Piata Romana). Retelele edil i tare necesare invest it iei  se vor 

racorda la retelele edi l i tare ex istente in zona dupa intocmirea proiectelor specif ice.  

  

2.7. Probleme de mediu 

 

Analize de evaluare a problemelor existente de mediu :  

 Relatia cadru natural-cadrul construit : terenul nu prezinta eroziuni ale cadrului natural. 
Terenul este stabil din punct de vedere geotehnic 

 Evidentierea riscurilor natural si antropice: Nu sunt riscuri in mediul natural sau construit 
existent  

 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile 
echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: nu e cazul  

 Evidentierea valorilor de partimoniu ce necesita protectie: s-a obtinut avizul Directiei 
Judetene pentru Cultura si Patrimoniu Cluj.  

 Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul  

 Terenul nu prezinta eroziuni ale cadrului natural si conform studiului geotehnic este 
stabil.  

 Functiunile propuse nu produc noxe ce depasesc valorile admise. Se impune ca 
deseurile menajere sa fie depozitate in pubele inchise si transportate de firma de 
salubritate la rampa de gunoi a localitatii in baza unui contract de servicii cu aceasta.  

Prin realizarea constructiei propuse , nu va fi afectat mediul inconjurator si nu vor fi afectate 
vecinatatile. 

 

2.8. Optiuni ale populatiei  

 Optiuni ale populatiei si puncul de vedere al administratiei publice locale : Orice activitate 
desfasurata pe raza localitatii aduce venituri bugetului local. Aceasta investitie nefiind 
investitie publica sau de interes public, optiunile populatiei sunt reduse, atata timp cat 
aceasta investitie nu-i afecteaza negativ.  

 Administratia locala incurajeaza investitiile, iar aceasta investitie se realizeaza pe teren 
propriu cu cheltuieli proprii, fara sa afecteze vecinatatile sau zonele rezidentiale ale 
localitatii.  

 Punctul de vedere al elaboratorului : La solicitarea beneficiarului se doreste reglementarea 
urbanistica si edilitara a zonei in vederea construirii investitiei pentru care s-a intocmit 
documentatia. 
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                                        3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1.Concluzii ale studiilor  de fundamentare 

S-au propus reglementari urbanistice privind realizarea acceselor,crearea de spatii verzi 
amenajate si locuri de joaca , aliniamente, alinierea fondului construit, retrageri fata de strada, 
inaltime maxima, functiuni permise. 

 

3.2.Prevederi ale PUG 

  In prezent, zona studiata se incadreaza in intravi lanul  municipiului Turda.  

Solutia propusa vine in intampinarea necesitatilor actuale ale zonei prin revitalizare 
 
PROPUNERE modificarea zonei LM12 in LI1*   

DENUMIREA U.T.R.: LI1* 
  LOCALIZARE: CARTIERUL CENTRAL 

DELIMITĂRI: STR. PICTOR THEODOR AMAN, STR. TRAIAN, PIAŢA ROMANĂ, STR. LIBERTĂŢII, 
ALEEA NICOLAE TITULESCU, LIMITA VESTICĂ A PROPRIETĂŢILOR DIN PIAŢA 1 DECEMBRIE 1918, 
PÂRÂUL COPĂCENI, STR. AUGUSTIN BUNEA. 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: LOCUIRE COLECTIVĂ ÎN BLOCURI. 
 FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE: DOTĂRI ALE ZONEI DE LOCUIT 
 DISPONIBILITĂŢI DE TEREN: TEREN DENS CONSTRUIT 
 CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT: REGIM DE ÎNĂLŢIME PREPONDERENT 
P+3,4, STARE BUNĂ 

ELEMENTE PROTEJATE: 

MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHIT.     COD   ZONA DE PROTECŢIE 
CASA ARMATEI        PROPUNERE PARCELA CASEI 
CLUBUL COPIILOR       PROPUNERE PARCELA CASEI 
SIT ARHEOLOGIC 
ÎNTREAGA ZONĂ        PROPUNERE 

REGLEMENTĂRI PROPUSE: 
  PERMISIUNI: 

SE POT ELIBERA CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU  COMPLETAREA SAU MODIFICAREA 
CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, AMENAJĂRI, CONSTRUCŢII DEMONTABILE DE MICI DIMENSIUNI.  

SE POT AUTORIZA DOTĂRI PENTRU COMERŢ DE TOATE CATEGORIILE, DOTĂRI DE ALIMENTAŢIE 
PUBLICĂ, SERVICII NEPOLUANTE, FUNCŢIUNI SOCIALE, SEDII DE FIRME. 
  RESTRICŢII: 
U.T.R. APARŢINE ZONEI PROTEJATE CU VALOARE AMBIENTALĂ ŞI ARHEOLOGICĂ.  

MODIFICĂRILE ŞI EXTINDERILE LA CLĂDIRILE MONUMENT DE ARHITECTURĂ VOR FI AVIZATE DE 
C.Z.M.A.S.I. ÎN TOATE FAZELE DE PROIECTARE. 
 LA AUTORIZAREA CONSTRUCŢIILOR SE VA EVITA OCUPAREA TERENURILOR AMENAJATE CA 
SPAŢII VERZI, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, PARCAJE EXISTENTE. 
 SE INSTITUIE ZONA DE PROTECŢIE A VĂII COPĂCENI  PE FÂŞIA DE TEREN CU LĂŢIMEA DE 15M 
DE O PARTE ŞI DE ALTA A FIRULUI APEI. 
 ORICE LUCRĂRI SE VOR AUTORIZA CU DESCĂRCAREA DE SARCINA ARHEOLOGICĂ. 
  INDICI DE CONTROL: 
La H MINIM  =  4 NIVELE  (Dp+P+3) /  P.O.T. MAXIM =  35 % / C.U.T. MAXIM =  1,1 
La H MAX  =  6 NIVELE  (Dp+P+4) /  P.O.T. MAXIM =  25 % / C.U.T. MAXIM =  1,4 
 

3.3. Valorificarea cadrului natural  

 In urma analizei zonei avand: scurgerea apelor pluviale, politica socio-economica a 
Primariei, dorintele investitorului, posibilitatile concrete de punere in valoare a potentialului zonei 
se concluzioneaza ca zona este propice pentru amplasarea de locuinte si se impune colectarea 
apelor de ploaie si deversarea lor in canalizarea pluviala.   

Valorificarea cadrului natural existent se va realiza si prin intretinerea spatii verzi 
existente precum si prin crearea de altele noi. 
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3.4.Modernizarea circulatiei  

Circulatia majora in zona este asigurata de strada Piata Romana si de drumul european 
E81 cu care se intersectaza in apropiere. Prin lucrarile propuse nu se afecteaza integritatea 
circulatiei existente.  

 

3.5. Zonificarea functionala –  reglementari, bilant teritorial,  indici 

urbanistici  

   

Se propune aplicarea regulamentului LI1.Conform temei program, intocmite de catre 
beneficiar urmeaza ca terenul studiat care a generat studiulsa fie folosit pentru construirea a 3 
corpuri  de cladire Dpartial+P+4E cu functiune integral rezidentiala. 
 

Procentul de ocupare al terenurilor – conform prevederilor UTR LI1* 

In cadrul zonei se va respecta urmatorul POT (procentul de ocupare a terenului) maxim: 

 La H MINIM  =  4 NIVELE  (Dp+P+3) /  P.O.T. MAXIM =  35 %  

 La H MAX  =  6 NIVELE  (Dp+P+4) /  P.O.T. MAXIM =  25 %  
 

Posibilitati maxime de utilizare a terenurilor CUT – conform prevederilor UTR LI1 

In cadrul zonei , avand in vedere procentele de ocupare a terenurilor stabilte, precum si regimul 

de inaltime propus Dpartial +P+4 etaje, coeficientul de utilizare maxim admis va fi de : 

 La H MINIM  =  4 NIVELE  (Dp+P+3) / C.U.T. MAXIM =  1,1 

 La H MAX  =  6 NIVELE  (Dp+P+4)  / C.U.T. MAXIM =  1,4 

 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare  

 Asigurarea cu servicii nu este deficitara acestea aflandu-se in imediata vecinatate (la 
strada Piata Romana). Retelele edilitare necesare investitiei se vor racorda la retelele edilitare 
existente in zona dupa intocmirea proiectelor specifice. 
 

3.7.Protectia mediului  

 Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari, etc.):  
Toate deseurile se depoziteaza selectiv. Prin realizarea investitiei nu va fi afectat mediul 
inconjurator si nu vor fi afectate vecinatatile  

 Prevenirea producerii riscurilor naturale  
In timpul realizarii investitiei si a utilizarii, nu sunt cazuri de producere de riscuri naturale.  

 Depozitarea controlata a deseurilor  
Se impune ca deseurile menajere sa fie depozitate in pubele inchise situate la punctul 
gospodaresc propus si transportate periodic de firma de salubritate la rampa de gunoi 
autorizata, in baza unui contract de servicii cu aceasta.  

 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi  
Nu sunt nesesare consolidari de maluri  
Se vor amenaja zone verzi, plantate cu arbori si arbusti.  

 Organizarea sistemelor de spatii verzi  
In incinta se va remenaja zona verde, cu gazon si plantatii de arbori si arbusti  

 Protejarea bunurilor de partimoniu, prin instituirea de zone protejate : nu e cazul  

 Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana : nu e cazul  

 Valorificarea potentialului turistic si balnear : nu e cazul  

 Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si a retelelor edilitare 
majore : nu e cazul  
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3.8.Obiective de utilitate publica  

  Terenul studiat in cadrul studiului de urbanism este in propr ietate privata.  

 

Lista obiectivelor de utilitate publica : nu e cazul  

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona  
Teren proprietatea publica: zona aferenta circulatiei publice si terenul  in vecinatatea sud estica 
terenului studiat  
Teren proprietatea privata de interes national: nu e cazul.  
Teren proprietate privata a persoanelor fizice : Terenul destinat investitiei care a generat studiul 
cu o suprafata de 6321.00 mp, terenuri din imediata vecinatate. 
Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori in vederea realizarii obiectivelor 
propuse : nu e cazul. Nu sunt necesare treceri de terenuri din proprietate particulara in 
proprietatea domeniului public sau invers.  
 

 

                                                      4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE 

 Conform datelor prezentate studiul urbanistic se poate materializa prin grija 
beneficiarului. Din momentul materializarii investitiei, ca in orice zona,creste interesul altor 
beneficiari de a investii in zona. 

 
  Inscrierea amenajarii  si dezvoltarii  urbanistice propuse a zonei in prevederile 

PUG 

  In totalitatea lor, propuner i le din prezentul studiu se inscriu in prevederi le 
P.U.G. pentru municipiul Turda, cu respectarea regulamentului aferent acetuia si  a 
indicatori lor urbanist ic i maximali,  etc.,  inclusiv cu respectarea normelor care 
guverneaza proiectarea in amenajarea teritor iului.  Din anal iza condit i i lor existente se 
poate concluziona ca terenul are toate caracterist ic i le necesare amplasar ii functiuni l or  
propuse. 
 

  Categorii principale de interventie care sa sustina materializarea programului 

de dezvoltare 

  Investit ia pr ivata in aceasta zona va sustine material izarea programului de 
dezvoltare a local itat i i  

 
 
 
 
 
 

colaboratori,         intocmit, 
arh. Claudiu Piper         arh. Cosmin Chisu 
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- vol. II - 
 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.  
R.L.U. propus LI1* 

I. DISPOZITII GENERALE  
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.  
1.1. Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal insoteste , expliciteaza si 
reglementeaza modul de aplicare a prevederilor P.U.Z. |referitoare la zonificare, ocuparea unor 
suprafete de terenuri, amplasarea si amenajarea constructiilor in teritoriul studiat, in 
concordanta cu Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HGRnr.525/1996.  
1.2. Regulamentul local de urbanism constitue un act de autoritate al administratiei  
publice si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor, indiferent de 
proprietarul sau beneficiarul acestora. 
 
2. Baza legala a Regulamentului local de urbanism  
2.1. Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. este intocmit cu respectarea tuturor actelor 
legislative si normativelor in vigoare. 
 

3. Domeniul de aplicare a Regulamentului local de urbanism  
3.1. Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. cuprinde norme obligatorii pentru 
autorizarea executarii constructiilor pe terenul studiat.  

3.2. Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului local de urbanism aferent 
P.U.Z. se va desfasura dupa cum urmeaza:  

a) pe terenuL prevazut pentru construirea investitiilor propuse se va respecta zonarea 
functionala propusa prin P.U.Z. si se vor respecta conditiile de construibilitate prevazute prin 
P.U.Z. si regulamentului local de urbanism.  

 
II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si 
construit.  
4.1. Functiunea principala a zonei studiate este : locuire colectiva in blocuri cu regimul  de 
inaltime 4-6 niveluri 

4.2  Functiuni complementare: gradinita, birouri,cabinete de avocatura,cabinete medicale care 
nu necesita acces auto pentru public in incinta, amenajari platforme terenuri de sport,odihna, 
spatii pentru joaca, constructii usoare din lemn in incinta/gradina ca :pergole 

4.3. Colectarea apelor de pe zonele pavate se face obligatoriu la canalizarea publica.  

4.4. Se vor lua masuri pentru protectia mediului privind evacuarea deseurilor generate pe 
amplasament.  

4.5. Zona verde se va amenaja in procent de min 20%  

4.6. Principalul beneficiar, proprietarul terenului poate instraina parcela in scopul mentionat in 
prezenul regulament. Toate reglementarile vor avea in vedere dezvoltarea durabila a zonei, prin 
pastrarea mediului natural in beneficiul utilizatorilor actuali cat si a generatiilor viitoare.  
4.7. Autorizarea amplasarii constructiilor se va face cu obligativitatea incadrarii constructiei, din 
punct de vedere al volumetriei, materialelor si limbajul arhitectural specific functiunii care o 
poarta. 
4.8 U.t.r. aparţine zonei protejate cu valoare ambientală şi arheologică. Orice lucrări se vor 
autoriza cu descărcarea de sarcina arheologică. 
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5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public  
5.1. Se interzice amplasarea si autorizarea oricarui alt tip de activitate, functiune, inclusiv garaje 
auto, depozite, sau alte anexe construite locuirii curente care presupun sapaturi/fundatii in teren 
exceptie facand obiectele de constructie tehnico-edilitare.  
5.2. Autorizarea executarii constructiilor se poate face numai cu conditia asigurarii minimale a 
dotarilor tehnico-edilitare aferente 
5.3 Toate construcţiile noi şi amenajările se vor autoriza numai pe baza unor studii de urbanism 
(PUD/PUZ dupa caz) avizate de administraţia  locala  
5.4 Construcţiile noi se vor autoriza numai cu condiţia amenajării de spatii verzi aferente  
5.5. Se va acorda atentie sporita colectarii apelor din jurul cladirilor si dirijarea lor spre gurile de 
colectare a apelor pluviale, cladirile vor avea trotuare etanse in jurul constructiei. Scurgerea 
apelor de pe alei carosabile si platformele betonate cu strat impermeabil se face spre 
canalizarea publica.  
 
6. Reguli de amplasare si retageri minime obligatorii  
6.1. Aliniamentul este considerat limita de separare intre domeniul public si domeniul 
particular. 
6.2. Limita alinierii, retrageri  
Se vor respecta prevederile codului civil referitor la amplasarea cladirilor fata de limitele de 
vecinatate precum si referitor la vizibilitatea spre o proprietate invecinata si conditiile privind 
insorirea cladirilor. Toate construcţiile noi şi amenajările se vor autoriza numai pe baza unor 
studii de urbanism (PUD/PUZ dupa caz) avizate de administraţia  locala. 
 
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
7.1. Accesul carosabil este existent si asigurat din Piata Romana.  
7.2.Se va asigurarea accesului mijloacelor de interventie in caz de incendiu, la toate 
constructiile principale din interiorul parcelei. 
7.3 Accesul rutier si pietonal existent la cladirea de locuinte P+2 cu 6 ap de sub adresa P-ta 
Romana nr. 29 se realizeaza pe o fasie de teren care este parte a parcelei nr. cad. 63383 
pentru care se va institui in extras CF drept de trecere. 
7.4 Accesul rutier si pietonal existent la cladirea de locuinte D+P+1 cu 9 ap de sub adresa P-ta 
Romana nr. 28 se realizeaza pe o fasie de teren care este parte a parcelei nr. cad. 63383 
pentru care se va institui in extras CF drept de trecere. 
7.4 Se va institui in extras CF a parcelei nr. cad. 63383 drept de trecere pentru accesul rutier si 
pietonal  la terenul cu nr. cad. 55282. 
 
8. Reguli cu privire la echiperea edilitara  
8.1. Asigurarea dotarilor edilitare ( bransamentele) se face prin grija investitorilor.  
 
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii  
9.1. Forma zonei functionale este determinata de proprietatea terenului, respectiv planurile 
cadastrale.  
 
10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri  
10.1. Terenurile neutilizate pentru constructii, circulatia pietonala sau carosabila vor fi utilizate 
ca spatii verzi si plantate cu arbori, arbusti, sau gazon constituind min 20% din suprafata 
incintei. 

10.2. Pentru crearea unei imagini agreabile, se va constitui intre trotuar si circulatii, zona verde  

10.3. Pentru plantatii se vor utiliza specii autohtone. 
10.4. Pentru realizarea unei bariere fonice si vizuale in vederea protejarii constructiei amplasate 
la sud pe terenul cu nr. cad. 55282 se va planta o bariera din vegatie inalta pe limita dintre 
proprietati. 
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III ZONIFICAREA FUNCTIONALA  
 
11. Unitati si subunitati functionale  
11.1. Terenul studiat cuprinde ca functiune principala: : locuire colectiva in blocuri cu regimul  de 
inaltime 4-6 niveluri 

Functiuni complementare: gradinita, birouri,cabinete de avocatura,cabinete medicale care nu 
necesita acces auto pentru public in incinta, amenajari platforme terenuri de sport,odihna, spatii 
pentru joaca, constructii usoare din lemn in incinta/gradina ca :pergole 

 

11.2. Unitatea functionala cu destinatia : LOCUIRE COLECTIVA   
 
IV PREVEDERILE LA NIVELUL UNITATIOR FUNCTIONALE  
 
12. In cadrul UTR terenul studiat reprezinta unitatea functionala LI1* 
Delimitare:  
la nord – gradini aferente locuirii individuale de tip urban  accesibile din Piata Romana 
la sud – gradini si locuire individuala de tip urban (P+1) accesibile din str. Romana si Alba Iulia 
la est – cladiri de locuit  de pe frontul P-tei Romane (parter,D/P+1, P+2,P+1+M) 
la vest – gradini ale caselor individuale de tip urban (parter,D+P) accesibile din strada Cetatea 
Romana. 
 
12.1.Destinatia unitatii functionale: locuire colectiva 
- Functiuni complementare admise: gradinita, birouri,cabinete de avocatura,cabinete medicale 
care nu necesita acces auto pentru public in incinta, amenajari platforme terenuri de 
sport,odihna, spatii pentru joaca, constructii usoare din lemn in incinta/gradina ca :pergole 

- Se interzice amplasarea si autorizarea oricarui alt tip de activitate, functiune, inclusiv garaje 
auto, depozite, sau alte anexe construite locuirii curente care presupun sapaturi/fundatii in teren 
exceptie facand obiectele de constructie tehnico-edilitare. 

 
12.2.Reglementari:  
- Pentru functiunile enumerate se pot acorda Certificate de urbanism si Autorizatii de construire 
pe baza prezentului P.U.Z.  
 
12.3.Conditii de amplasare a constructiilor si conformare a constructiilor:  
- Cladirile se amplaseaza in interiorul parcelelor respectandu- se conditiile de la pct. 6.2.  
- Se va respecta prevederile codului civil referitor la vizibilitatea  spre o proprietate invecinata si 
amplasarea cladirilor fata de limitele de proprietate  
- Aspectul exterior al constructiilor: constructiile vor avea o arhitectura simpla, inscrisa 
tendintelor actuale, cu precadere de compozitie volumetrica si mai putin de desen de fatada, 
moderna, sa reflecte functiunea exercitata in cladirea respectiva,  
 
12.4. Indicatori urbanistici  
La H MINIM  =  4 NIVELE  (Dp+P+3) /  P.O.T. MAXIM =  35 % / C.U.T. MAXIM =  1,1 
La H MAX  =  6 NIVELE  (Dp+P+4) /  P.O.T. MAXIM =  25 % / C.U.T. MAXIM =  1,4 
 
13. Cai de comunicatie  
13.1. Destinatia: strazi cu trotuare  
13.2. Reglementari:  
- Caile de acces auto si pietonal de interior se vor proiecta conform Normativelor in vigoare.  
- Parcarile se vor amenaja in interiorul parcelelor si se vor dimensiona conform Normativ P 
132/1993.  
- Se va asigura cate un loc de parcare pentru fiecare apartament 
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14. Spatii verzi  
14.1. Destinatia: spatii verzi plantate  
- Investitorii au sarcina de a amenaja spatii verzi noi 
- Pentru crearea unei imagini agreabile, se va constitui intre trotuar si circulatii, zona verde  

-  Pentru plantatii se vor utiliza specii autohtone. 
- Pentru realizarea unei bariere fonice si vizuale in vederea protejarii constructiei amplasate la 
sud pe terenul cu nr. cad. 55282 se va planta o bariera din vegatie inalta pe limita dintre 
proprietati. 
 
15. Gospodaria deseurilor  
15.1. Destinatia: Punct gospodaresc  
- Investitorii au sarcina de a infiita in incinta punctul gospodaresc cu plarforma betonata , pubele 
ecologice pe sortimente de deseu si imprejmuit corespunzator.  
 
16. Echiparea edilitara  
16.1. Destinatia: Racoruri si bransamente  
- Utilitatile se vor realiza prin grija si cheltuiala beneficiarilor.  
- Dupa executarea utilitatilor beneficiarii au obligatia de a aduce carosabilul si zonele adiacente 
la forma initiala.  
 
 
 
colaboratori,                intocmit, 
arh. Claudiu Piper         arh. Cosmin Chisu 
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vol III 

DISPOZITII GENERALE: 

 

 Rolul R.L.U.  

 –  prezentul R.L.U. ,  dupa avizare P.U.Z., va deveni baza legala a intocmir i i s i  

avizari i documentat i i lor pentru construire in zona reglementata prin prezentul P.U.Z.  

 –  regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentatie de urbanism cu 

caracter de reglementare care cupride preveder i referitoare la modul de ut i l izare a 

terenur ilor pe intreaga suprafata a P.U.Z. Durata de valabil i tate a P.U.Z. si R.L.U. 

este de 10 ani.  

  –  R.L.U. aferent PUZ cont ituie act de autoritate al Administrat iei Publ ice Locale 

a municipiului Turda.  

 –  modif icarea R.L.U. aferent PUZ care detal iaza prevederi le PUG pentru 

municipiul Turda se poate face cu respectarea f i l ierai de avizare –  aprobare pe care 

a urmat-o si documentatia init iala si  pe baza documentati i lor intocmite de 

profesionist i autor izat i.  

 

 Baza legala a elaborarii  

 –  Ghid pr ivind metodologia de elaborare si continutul -  cadru al Planului 

Urbanist ic Zonal, indicat iv GM –  010 –  2000. 

 –  legea nr. 50/1991 (republicata) H.G.R. nr. 525/1996, Ordinul M.L.P.A.T. 

91/1991 

 

  Domeniul de aplicare  –  se va ut i l iza ca baza legala la el iberarea tuturor avizelor 

de construire pentru zona reglementata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colaboratori,         intocmit, 
arh. Claudiu Piper          arh. Cosmin Chisu 

 


