
 
 

1 

 
 

PLAN URBANISTIC ZONAL 

pentru obiectivul 

 
CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE P+7E+Er 

(COMERCIAL/SERVICII– PARTER ; REZIDENTIAL - ETAJE) 
 

str. Tineretului, 8A, mun Turda, jud.Cluj 
 

 
 
 

Beneficiari:      PTA GLOBAL INVESTMENTS SRL 

sediul in mun. Turda, str.Mihai Viteazu , nr.2,Ap.25A Jud. Cluj 
    

LUMAVI SOLUTIONS SRL 
sediul in mun. Turda, str.Mihai Viteazu , nr.2,Ap.25A Jud. Cluj 

 
Proiectant:  S.C. SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 

       Cluj -Napoca, str. Doinei.13 
    
  Simbol proiect:   31 / 2018 

 
  Faza proiect:   PUZ 

 
iulie 2019 

 



 
 

2 

 
 
 

Fişa proiectului 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiar  :  PTA GLOBAL INVESTMENTS SRL 

sediul in mun. Turda, str.Mihai Viteazu , nr.2,Ap.25A Jud. Cluj 
    

LUMAVI SOLUTIONS SRL 
sediul in mun. Turda, str.Mihai Viteazu , nr.2,Ap.25A Jud. Cluj 

 
 
Obiectiv :   Plan Urbanistic Zonal – pentru obiectivul     
    

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE P+7E+ER 
(COMERCIAL/SERVICII– PARTER ; REZIDENTIAL - ETAJE) 

 
str. Tineretului, 8A, mun Turda, jud.Cluj 

 
 
Lista de semnături: 
 
 
         sef proiectat : 
 ing. Paul Marius Sarbu                                           …………… 
 
 
 
 
 proiectat : 
 arh. urb. Cosmin Chisu     ……………… 
 
 
 
 
 desenat: 
 arh. Claudiu Piper      ……………… 
  
 
   
 



 
 

3 

 
 

 
 

BORDEROU 
 

PLAN URBANISTIC ZONAL 
 
 
A.  PIESE SCRISE: 
 
FOAIA DE TITLU  
 
FIŞA PROIECTULUI 
 
BORDEROU 
 
vol. I - MEMORIU GENERAL 
 

1. INTRODUCERE 
1.1. Date de recunoastere a documentaţiei  
1.2. Obiectul lucrării  
1.3. Surse documentare – Baza topografică 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1. Evolutia zonei 
2.2. Incadrare in localitate 
2.3. Elemente ale cadrului natural 
2.4. Circulatia 
2.5. Ocuparea terenurilor 
2.6. Echipare edilitara 
2.7. Probleme de mediu 
2.8. Optiuni ale populatiei 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
3.2. Prevederi ale P.U.G. 
3.3. Valorificarea cadrului natural existent 
3.4. Modernizarea circulatiei 
3.5. Zonificarea functionala 
       - reglementari, bilant territorial, indici urbanistici 
3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 
3.7. Protectia mediului 
3.8. Obiective de utilitate publica 

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE 
 



 
 

4 

 
 
 
vol. II – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. (R.L.U.) 

 
 
  
  
vol. III - DISPOZITII GENERALE 
 
 
 
 
 
B. ANEXE 
 

1. C.U. 
2. Extras CF 
3. CUI Beneficiari 
4. Aviz oportunitate 
5. Avize  
6. Studiu geotehnic 

 
 

 
 

 
C. PIESE DESENATE: 
 
 

PLANSA A.01 – Plan de incadrare in zona / PUG   
 PLANSA A.02 – Plan situatie existenta  
 PLANSA A.03 – Plan zonificare UTR-uri 
 PLANSA A.04 – Plan reglementari 

PLANSA A.05 – Plan mobilare urbanistica propusa    
PLANSA A.06 – Plan situatia Juridica      
PLANSA A.07 – Plan retele  edilitare      
PLANSA A.08 – Plan analiza urbaistica zonala  
 
     
PLANSA 01 – Studiu de insorire 
PLANSA 02 – Studiu de insorire 
PLANSA 03 – Studiu de insorire 

 
 
 
 
 



 
 

5 

 
 

- VOLUM I - 
 

MEMORIU GENERAL 
 
1. INTRODUCERE 

 
1.1  Date de recunoastere a documentaţiei 
 
Denumirea obiectivului:          CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE P+7E+Er 

         (COMERCIAL/SERVICII– PARTER ; REZIDENTIAL - ETAJE) 
         imprejmuire si amenajari exterioare 

 
Amplasamentul obiectivului:        str. Tineretului, 8A, mun Turda, jud.Cluj 
 
Proiectantul lucrãrii:           SS  CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 

         str. Doinei nr.13, Cluj Napoca,jud. Cluj 
 
Beneficiarul lucrãrii:            PTA GLOBAL INVESTMENTS SRL 
                                                     str.Mihai Viteazu  nr.2,Ap.25A, Turda, Jud. Cluj 

    
                                                     LUMAVI SOLUTIONS SRL 
                                                     str.Mihai Viteazu  nr.2,Ap.25A, Turda, Jud. Cluj 
  
Simbol proiect:         31/2018 
 
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 prezentul P.U.Z. este de 2088 mp iar suprafata reglementata prin 
prezentul P.U.Z. este de 1500 mp Suprafata reglementata este proprietatea beneficiarilor 
conform extrase CF anexate. Suprafata de 1500,00 mp se compune din 3 extrase CF : CF 
56912 - St=864 mp //CF 55087 - S=293 mp; CF 63725- S=343 mp 

 
 Prevederi ale programului de dezvoltare a localitati i pentru zona 

studiata: 
 Zona se af la in intravi lanul municipiului Turda, in zona de centru de cart ier 
Oprisani.  
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1.3. Surse documentare 
 

  Prevederi le preluate din PUG municipiu Turda. :  
 

DENUMIREA U.T.R.: C8 
 LOCALIZARE: CENTRU CARTIER OPRIŞANI 

DELIMITĂRI: LIMITA VESTICĂ A PROPRIETĂŢILOR DE PE STR. AMURG, STR. 
ZAMBILELOR, ALEEA CAROSABILĂ LA EST DE BLOCURILE V1, A1, STR. PANSELUŢELOR, STR. 
TINERETULUI, STR. MACILOR, CALEA VICTORIEI. 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: ZONĂ CENTRALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEXE DE 
INTERES PUBLIC 
 FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE: LOCUINŢE COLECTIVE 
 DISPONIBILITĂŢI DE TEREN: TEREN PARŢIAL NECONSTRUIT 
 CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT: REGIM DE ÎNĂLŢIME 
PREPONDERENT P+4, STARE BUNĂ 
 ELEMENTE PROTEJATE: -  

REGLEMENTĂRI PROPUSE: 
  PERMISIUNI: 
SE POT ELIBERA CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU CONSTRUCŢII NOI, COMPLETAREA 
ŞI EXTINDEREA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICARE DE FUNCŢIUNI, AMENAJĂRI. 

SE POT AUTORIZA DOTĂRI DE INTERES ORĂŞENESC ŞI TERITORIAL, COMERŢ DE 
TOATE CATEGORIILE, DOTĂRI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, SERVICII NEPOLUANTE, MOBILIER 
STRADAL. 
  RESTRICŢII: 
 CONSTRUCŢIILE NOI SE VOR AUTORIZA NUMAI PE BAZA C.U. SAU P.U.D. CU ANALIZA 
VECINĂTĂŢILOR, CARE SĂ OFERE SOLUŢII CORESPUNZĂTOARE DE AMENAJARE A SPAŢIULUI 
PUBLIC. 

NU SE VOR AMPLASA LOCUINŢE INDIVIDUALE, IAR CONSTRUCŢIILE DE LOCUINŢE VOR 
AVEA ÎN MOD OBLIGATORIU PARTERUL DESTINAT FUNCŢIUNILOR PUBLICE. 
  INDICI DE CONTROL: 

H MINIM          =  3 NIVELE 
P.O.T. MAXIM =  40% 

  C.U.T. MAXIM =  0,8 
 

a)  Studii si proiecte elaborate anterior PUZ: 
   Studiu topographic, studio geotehnic , studio de oportunitate. 
  
b) Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea 
urbanistica a zonei 
 Posibi le proiecte de investi t i i  in zona 
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  2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 

2.1.Evolutia zonei 

 Date privind evolutia zonei  
  In ult imii ani zona centrului de cart ier Oprisani a inregistrat o evolut ie la 
nivelul invest it i i lor,  acestea avand un impact puternic in zona, otinandu-se 
revital izata din multe puncte de vedere.  

Zona are puternic potent ial economic dar in acelasi t imp vecinatatea 
blocuri lor de locuinte existente fac potrivi ta si functiunea de locuire.  

Terenul care  a generat PUZ-ul, aflat in proprietatea beneficarilor,  se 
invecineaza pe latura  est ica cu strada Tineretului s i cu proprietati  private/ale 
statului roman, pe latura sudica cu strada Tineretului si cu proprietati  ale statului  
roman, pe laturile nord si  vest se invecineaza doar cu proprietati private/ale 
statului roman.  
   
 Caracteristici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitati i 
  Zona cu dotari aferente acesteia, este un obiectiv in stransa 
interdependenta cu dezvoltarea municipiului. Terenul este cuprins in centrul  
cart ierului Oprisani si este amplasat in imediata apropiere de axa orasului  
marcata de drumul national DN15/E60 (Calea Victoriei) cu care strada 
Tineretului se intersecteaza la capatul nordic. 
   
2.2.Incadrare in locali tate 

 Pozitia zonei fata de intravilanul locali tatii  
  Zona studiata se afla in intravi lanul municipiului Turda, in centrul de 
cart ierului Oprisani. 
 
 Relationarea zonei cu locali tatea sub aspectul pozitiei,  accesibilitatii ,  

cooperarii in domeniul edil itar, servirea cu insti tutii  de interes general.  
  Asezata pe axa estica de dezvoltare a municipiului Turda zona analizata 
este perfect racordata cu municipiul atat din punct de vedere al accesibiltat i i  
f i ind amplasata cu acces direct prin strada Tineretului la drumul nat ional  
DN15/E60 (Calea Victoriei) cat si al cooperarii in domeniul edi l itar.  
 
2.3.Elemente ale cadrului natural 

  Relieful este relat iv plat,  elemente privind morfologia si geograf ia terenului  
sunt detal iate in studi i le de special itate anexate (studi i  topo,etc).  
 
2.4.Circulatia 
  Circulatia in zona este f luenta pe toata suprafata luata in studiu.  
  Traf icul este preluat de strada Tineretului care asigura acces direct si apoi  
drumul national DN15/E60 (Calea Victoriei).  
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2.5.Ocuparea terenurilor 
 
 Principarele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 
  In prezent terenul dest inat invest it iei cu o suprafata de 1500,00 este l iber 

de funct iuni, insa in perimetrul zonei studiata exista un fond puternic construit.In 

zona mai sunt inserti i cu caracter economic pe tot f rontul vestic al strazii  

Tineretului pana la intersectia cu strada Calea Victor iei precum si blocuri de 

locuinte cu regim de inalt ime P+4 sau blocuri cu funct iuni mixte inspre capatul  

nordic strazi i Tineretului cu regim de inalt ime P+Mezanin+7(8) etaje unde 

parterul si mezaninul este ocupat de spatii comerciale. Acestea au un impact 

puternic in zona, care va f i vitalizata din multe puncte de vedere.  

 

 Relationari intre functiuni 

  Functiunile existente in zona sunt compatibile cu propunerea de locuire si functiuni 
complementare pentru amplasamentul studiat. 
  
 Aspecte calitative ale fondului construit  

   In prezent terenul destinat investi tiei cu o suprafata de 1500,00 este 

l iber de functiuni,  insa in perimetrul zonei studiata exista un fond puternic 

construit. In zona mai sunt inserti i cu caracter economic pe tot frontul est ic al  

strazii  Tineretului pana la intersect ia cu strada Calea Victoriei precum si blocuri  

de locuinte cu regim de inalt ime P+4 sau blocuri cu funct iuni mixte inspre 

capatul nordic strazii Tineretului cu regim de inalt ime P+Mezanin+7(8) etaje 

unde parterul si mezaninul este ocupat de spati i  comerciale. Acestea au un 

impact puternic in zona, care va f i vitalizata din multe puncte de vedere. 

 

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine 

  Zona benef iciaza de toate servicii le in imediata apropiere a 
amplasametului.  
 

 Asigurarea cu spatii verzi 
  Este necesara refacerea de zone verzi aflate pe terenul studiat.  
 
2.6. Echipare edilitara 
  Asigurarea cu servici i nu este def icitara acestea aflandu-se in imediata 
vecinatate ( la strada Tineretului).  Obiectivul  propus se va racorda la retelele 
edil i tare existente in zona dupa intocmirea proiectelor pe speciali tati.  
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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 protective: nu e cazul  

 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 negativ mediul inconjurator si nu vor fi 

afectate negativ 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 negative 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 a fost intocmit 

planul urbanistic zonal. 
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    3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1.Concluzii  ale studiilor de fundamentare 

Anterior Planului urbanistic zonal s-a intocmit studiul de oportunitate prin care s-a 
analizat functiunea dorita a se realiza pe  parcela studiata.  

S-au propus reglementari urbanistice privind realizarea acceselor , 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, 
tinand cont de studiile urbanistice preliminare. 
 

DENUMIREA U.T.R. propus: C8* 
 LOCALIZARE: CENTRU CARTIER OPRIŞANI 

DELIMITĂRI: LIMITA VESTICĂ A PROPRIETĂŢILOR DE PE STR. AMURG, STR. 
ZAMBILELOR, ALEEA CAROSABILĂ LA EST DE BLOCURILE V1, A1, STR. PANSELUŢELOR, STR. 
TINERETULUI, STR. MACILOR, CALEA VICTORIEI. 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: ZONĂ CENTRALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEXE DE 
INTERES PUBLIC 
 FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE: LOCUINŢE COLECTIVE 
 DISPONIBILITĂŢI DE TEREN: TEREN PARŢIAL NECONSTRUIT 
 CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT: REGIM DE ÎNĂLŢIME 
PREPONDERENT P+4, STARE BUNĂ 
 ELEMENTE PROTEJATE: -  

REGLEMENTĂRI PROPUSE: 
  PERMISIUNI: 
SE POT ELIBERA CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU CONSTRUCŢII NOI, COMPLETAREA 
ŞI EXTINDEREA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICARE DE FUNCŢIUNI, AMENAJĂRI. 

SE POT AUTORIZA DOTĂRI DE INTERES ORĂŞENESC ŞI TERITORIAL, COMERŢ DE 
TOATE CATEGORIILE, DOTĂRI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, SERVICII NEPOLUANTE, MOBILIER 
STRADAL. 
  RESTRICŢII: 
 LA AUTORIZAREA CONSTRUCŢIILOR SE VA EVITA OCUPAREA TERENURILOR 
AMENAJATE CA SPAŢII VERZI, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, PARCAJE EXISTENTE. 

NU SE VOR AMPLASA LOCUINŢE INDIVIDUALE, IAR CONSTRUCŢIILE DE LOCUINŢE VOR 
AVEA ÎN MOD OBLIGATORIU PARTERUL DESTINAT FUNCŢIUNILOR PUBLICE. 
  INDICI DE CONTROL: 

H MAXIM  =  10 NIVELURI SUPRATERANE 
P.O.T. MAXIM =  40% 

  C.U.T. MAXIM =  3 
 

3.3. Valorificarea cadrului natural 
 Analizand politica socio-economica a administratiei locale, dorintele investitorului si 
posibilitatile concrete de punere in valoare a potentialului zonei, se conluzioneaza ca zona este 
propice pentru amplasarea de imobile cu functiuni mixte (servicii/locuire). Valorificarea cadrului 
natural existent se va realiza si prin intretinerea spatiilor verzi existente precum si prin crearea 
de altele noi. 
 
3.4.Modernizarea circulatiei 

Circulatia majora in zona este asigurata de drumul national DN15/E60 (Calea Victoriei). 
Prin lucrarile propuse nu se afecteaza integritatea circulatiei existente.  
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3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial,  indici 
urbanistici 
  Se propune aplicarea regulamentului C8*. Conform temei program, intocmite de catre 
beneficiar urmeaza ca terenul studiat care a generat PUZ-ul sa fie folosit pentru construirea 
unei cladiri cu functiune mixta: parter-spatii comerciale/servicii, etaje - rezidential. 
Procentul de ocupare al terenurilor – conform prevederilor UTR C8* 

In cadrul zonei se va respecta urmatorul POT (procentul de ocupare a terenului) maxim: 
 POT MAXIM = 40%  

Posibilitati maxime de utilizare a terenurilor CUT – conform prevederilor UTR C8* 
In cadrul zonei , avand in vedere procentele de ocupare a terenurilor stabilte, precum si regimul 
de inaltime propus P+7E+Eretras etaje, coeficientul de utilizare maxim admis va fi de 3.00 

 CUT MAXIM = 3 
3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 
 Asigurarea cu servicii nu este deficitara acestea aflandu-se in imediata vecinatate (la 
strada Tineretului-a se vedea avize regii). 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 zona studiata se propune reamenajarea zonei verzi, 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  
 

3.8.Obiective de utilitate publica 

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 terenuri in vecinatatea vestica, 
estica si nordica a zonei studiate .  
Teren proprietatea privata de interes national: nu e cazul.  
Teren proprietati private : Terenul destinat investitiei care a generat PUZ-ul si alte terenuri 
private din 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.  
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      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 total itatea lor, propunerile din prezentul P.U.Z. se inscriu in prevederile 
P.U.G. pentru municipiul Turda, cu respectarea regulamentului aferent acetuia si  
a indicatori lor urbanist ici maximali, etc., inclusiv cu respectarea normelor care 
guverneaza proiectarea in amenajarea teri toriului. Din analiza conditi i lor 
existente se poate concluziona ca terenul are toate caracteristic i le necesare 
amplasarii funct iuni lor propuse. 
 
 Categorii principale de interventie care sa sustina materializarea 

programului de dezvoltare 
  Investit ia privata in aceasta zona va sust ine materializarea programului de 
dezvoltare a localitat i i  
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- VOLUM II - 
 
 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 
(R.L.U.) UTR propus C8* 

 
 

DENUMIREA U.T.R. propus : C8* 
 
 LOCALIZARE: CENTRU CARTIER OPRIŞANI 

DELIMITĂRI: LIMITA VESTICĂ A PROPRIETĂŢILOR DE PE STR. AMURG, STR. 
ZAMBILELOR, ALEEA CAROSABILĂ LA EST DE BLOCURILE V1, A1, STR. 
PANSELUŢELOR, STR. TINERETULUI, STR. MACILOR, CALEA VICTORIEI. 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: ZONĂ CENTRALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEXE DE 
INTERES PUBLIC 
 FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE: LOCUINŢE COLECTIVE 
 DISPONIBILITĂŢI DE TEREN: TEREN PARŢIAL NECONSTRUIT 
 CARACTERISTICILE FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT: REGIM DE ÎNĂLŢIME 
PREPONDERENT P+4, STARE BUNĂ 
 ELEMENTE PROTEJATE: -  

REGLEMENTĂRI PROPUSE: 
  PERMISIUNI: 
SE POT ELIBERA CERTIFICATE DE URBANISM PENTRU CONSTRUCŢII NOI, 
COMPLETAREA ŞI EXTINDEREA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, MODIFICARE DE 
FUNCŢIUNI, AMENAJĂRI. 

SE POT AUTORIZA DOTĂRI DE INTERES ORĂŞENESC ŞI TERITORIAL, COMERŢ 
DE TOATE CATEGORIILE, DOTĂRI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, SERVICII NEPOLUANTE, 
MOBILIER STRADAL. 
  RESTRICŢII: 
 LA AUTORIZAREA CONSTRUCŢIILOR SE VA EVITA OCUPAREA TERENURILOR 
AMENAJATE CA SPAŢII VERZI, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, PARCAJE 
EXISTENTE. 

NU SE VOR AMPLASA LOCUINŢE INDIVIDUALE, IAR CONSTRUCŢIILE DE 
LOCUINŢE VOR AVEA ÎN MOD OBLIGATORIU PARTERUL DESTINAT FUNCŢIUNILOR 
PUBLICE. 
  INDICI DE CONTROL: 

H MAXIM  =  10 NIVELURI SUPRATERANE  
P.O.T. MAXIM =  40% 

  C.U.T. MAXIM =  3 
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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 
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 terenurile prevazute 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.  
b) Se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii din structuri demontabile, 
completarea construcţiilor existente, modificări de funcţiuni la construcţiile existente, amenajări;  
se pot autoriza dotări de interes public de mici dimensiuni, comerţ de toate categoriile, dotări 
de alimentaţie publică, servicii nepoluante, mobilier stradal şi locuinţe colective cu parterul 
destinat spatiilor comerciale sau serviciilor nepoluante inclusiv pe terenuri retrocedate în 
baza legii nr.10/2001. Construcţiile noi se vor autoriza numai cu condiţia  amenajării şi 
întreţinerii spaţiului public aferent 
 
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 : zonă centrală şi alte funcţiuni complexe de 
interes public 
4.2  Functiuni complementare: locuinte colective 
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 25%  
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. 
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5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public  
 

5.1. Se interzice amplasarea unor constructii cu functiuni cu poluare majora, generatoare de 
riscuri tehnologice sau naturale.  
5.2. Autorizarea executarii constructiilor se poate face numai cu conditia asigurarii minimale a 
dotarilor tehnico-edilitare aferente 
5.3 Construcţiile noi se vor autoriza numai cu condiţia  amenajării şi întreţinerii spaţiului public 
aferent.  
5.4 In cazul trasării noilor construcţii pe terenurile retrocedate în baza legii nr.10/2001 peste 
plantaţiile existente, acestea se vor transplanta pe alt amplasament din vecinătate domeniu 
public sau privat cu destinaţia spaţiu verde  
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 privat 
Se va respecta o retragere de minim 8,00m faţă aliniamentul sudic, strada Tineretului. 
 

6.2. Limita alinierii, retrageri  
- minim 4 m fata de limita vestica 
- minim 3 m fata de limita nordica 
- minim 2 m fata de limita estica 
- minim 8 m fata de limita sudica 
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.  
 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
7.1. Accesul carosabil este existent asigurat din str. Tineretului 
7.2.Se va asigurarea accesului mijloacelor de interventie in caz de incendiu, la toate 
constructiile principale din interiorul parcelei.  
 

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 terenurilor, 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 fii utilizate 
ca spatii verzi si plantate cu arbori, arbusti, sau gazon constituind min 25% din suprafata 
incintei. 
10.2. Pentru crearea unei imagini agreabile, se va constitui spre strada intre cladire si trotuar, 
zona verde plantata  
10.3. Se interzic imprejmuirile opace de orice fel, delimitarea parcelei se va face prin gard viu 
din vegetie cu inaltime joasa 
10.4. Pentru plantatii se vor utiliza specii autohtone.  
10.5  In cazul trasării noilor construcţii pe terenurile retrocedate în baza legii nr.10/2001 peste 
plantaţiile existente, acestea se vor transplanta pe alt amplasament din vecinătate domeniu 
public sau privat cu destinaţia spaţiu verde 
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III ZONIFICAREA FUNCTIONALA  
 
11. Unitati si subunitati functionale  
11.1. Terenul studiat cuprinde ca functiune principala: zonă centrală şi alte funcţiuni complexe 
de interes public 
Functiuni complementare: locuinte colective , dotări de interes public de mici dimensiuni, comerţ 
de toate categoriile, dotări de alimentaţie publică, servicii nepoluante, mobilier stradal şi locuinţe 
colective cu parterul destinat spatiilor comerciale  
 
11.2. Unitatea functionala cu destinatia: C8* – CENTRU CARTIER OPRISANI  
- Cladiri max 40,0%  
- Circulatii de incinta pavate (parcari,alei pietonale) 35,0%  
- Zone verzi min 25,0% 

IV PREVEDERILE LA NIVELUL UNITATIOR FUNCTIONALE  
 
12. In cadrul UTR terenul studiat reprezinta unitatea functionala C8*  
Delimitare: la est – strada Tineretului,teren proprietatea stalui roman(aferent caza gaz existenta) 
         la vest – teren proprietate privata, teren aferent Liceului Teoretic Liviu Rebreanu 
         la nord – teren proprietate privata, teren aferent Liceului Teoretic Liviu Rebreanu 
                   la sud – str. Tineretului, teren proprietatea stalui roman(aferent caza gaz existenta) 
 
12.1.Destinatia unitatii functionale: zonă centrală şi alte funcţiuni complexe de interes public 
- Functiuni complementare admise: locuinte colective, se pot autoriza dotări de interes 
orăşenesc şi teritorial, comerţ de toate categoriile, dotări de alimentaţie publică, servicii 
nepoluante, mobilier stradal. 
- Functiuni interzise:  

o unităţi productive incomode prin traficul generat sau cu risc tehnologic; 
o unităţi agro-zootehnice; 
o abatoare;  
o depozite de substanţe inflamabile sau toxice / materiale refolosibile; 
o platforme de precolectare a deşeurilor urbane;  
o lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente;  
o orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 

sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
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  

POT max. admis = 40%;  
CUT max.admis  = 3.00 (h max. = 10 niveluri supraterane ) 
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13. Cai de comunicatie  
13.1. Destinatia: strazi cu trotuare  
13.2. Reglementari:  
- Strada existenta face parte din domeniul public este o strada modernizata.  
- Caile de acces auto si pietonal de interior se vor proiecta conform Normativelor in vigoare.  
- Parcarile se vor amenaja si se vor dimensiona conform Normativelor in vigoare 
 
14. Spatii verzi  
14.1. Destinatia: spatii verzi plantate  
- Investitorii au sarcina de a intretine spatiile verzi. 
 
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.  
 
 
 

intocmit,              verificat, 
    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 ii si  
avizar i i  documentat i i lor  pentru constru ire in zona reglementata prin prezentul P.U.Z. 
 – regulamentul  local  de urbanism (R.L.U.) este o documentat ie de urbanism cu 
caracter de reglementare care cupride preveder i refer itoare 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 municip iului Turda. 
 – modif icarea R.L.U. aferent PUZ care detal iaza prevederi le PUG pentru 
municipiul Turda se poate face cu respectarea procedur i i  de avizare – aprobare pe 
care a urmat-o si documentat ia in it iala si pe baza documentat i i lor intocmite de 
profesionist i autor izat i .  
 

 Baza legala a elaborarii 

 – Ghid pr iv ind metodologia de elaborare s i cont inutu l -  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. 

 
 
 
intocmit,              verificat, 
arh. Claudiu Piper         arh. Cosmin Chisu 
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STUDIU DE INSORIRE 
 

    CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE P+7E+ER 

(COMERCIAL/SERVICII– PARTER ; REZIDENTIAL - ETAJE) 
             imprejmuire proprietate,amenajari exterioare, 

 
 

1. Denumirea obiectivului de investiţii :  

CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE P+7E+ER 

(COMERCIAL/SERVICII– PARTER ; REZIDENTIAL - ETAJE) 
imprejmuire proprietate,amenajari exterioare, 
 

2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) : 
str. Tineretului, 8A, mun Turda, jud.Cluj 
 

3. Titularul investiţiei / Beneficiarul investiţiei : 

PTA GLOBAL INVESTMENTS SRL 
sediul in mun. Turda, str.Mihai Viteazu , nr.2,Ap.25A Jud. Cluj 

  LUMAVI SOLUTIONS SRL 
sediul in mun. Turda, str.Mihai Viteazu , nr.2,Ap.25A Jud. Cluj 
 

4. Proiectant : SS CONSTRUCT PROIECT S.R.L., Cluj -Napoca, str. Doinei.13 
 

5. Faza:  studiu de insorire 
 

6. Simbol proiect: 31/2018 
 
Ordinului ministrului sănătăţii, cu nr. 536 din 21 iunie 1997, cu privire la aprobarea Normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, în Anexă la articolul 2, reglementează faptul  că “amplasarea clădirilor 
destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de  minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de 
iarnă, a tuturor încăperilor de locuit.” . 

Prezentul studiu de însorire are scopul de prezentare a variaţiei umbrelor in plan pe amplasamentul studiat la adresa 
str. Tineretului, nr.8A,  si modul in care cladirea propusa afecteaza insorirea cladirii existente din vecinatati. 
Caracteristicile amplasamentului 
            Amplasamentul studiat se află in orasului Turda , situat  in N-V tarii, in zona de legatura a Podisului Somesan cu 
Campia Transilvaniei si cu Muntii Apuseni. Altitudinea minimă e de 310 m în extremitatea estică, pe valea Arieșului, iar cea 
maximă se găsește în nord-estul orașului, pe Dealul Slăninii (436 m). Spre vest, este adăpostit de Dealul Viilor, în prelungirea 
Dealului Cetății (402 m). 
             Coordonatele geografice ale acestui amplasament sunt următoarele: 
     - latitudine N 46°34'15" - longitudine E 23°46'45"           

Orientarea corpului de clădire propus este cu accesul  principal in imobil la parter spre sud-vest. 
Astfel, la întocmirea studiului de însorire pentru cladirea studiata s-au luat în calcul coordonatele geografice ale 

municipiului Turda : latitudine N 46°34'15" - longitudine E 23°46'45"           
Conform imaginilor exemplificative prezentate în partea desenată, s-a studiat umbrirea pe amplasamentul studiat, 

pentru cea mai defavorabilă situaţie, şi anume 22 decembrie (solstiţiul de iarnă) si cea mai favorabila situatie 21 iunie (solstitiul 
de vara). Umbrele sunt poziţionate cronologic din 60 in 60 de minute, de la răsărit până la apusul soarelui.  
  

Concluzii: Analizând fotogramele prezentate în partea desenată, se observă că imobilul propus nu afecteaza cladirile 
rezidentiale invecinate 
 Corpul de cladire propus nu intervine cu nimic in situatia existenta a iluminatului natural al fatadelor blocurilor 
invecinate existente.  
 
                    Întocmit , 

      arhitect Claudiu Piper 
 

 


