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ROMANIA 
JUDE�UL CLUJ 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA 
NR. 7947 din 05/04/2021 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr: 24 din 14 1 04 1 2021 

ÎN SCOPUL: ELABORARE P.U.D. - EXTINDERE FABRIC� DE PLÄCI DE GIPS-CARTON �i 
AMENAJ�RI EXTERIOARE **) 

Ca urmare a cererii adresate de*1) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA SRL 
(CUI: 6194577), cu domiciliul*2) sediut-în judetul, municipiul /-era_ut-/ eemne BUCURE�TI, satul -, sector 2, 
cod po_tal -, strada $OSEAUA PIPERA, nr. 43, bl. CLÄDIREA FLOREASCA PARK, sc. CORP A, et. IlI, ap. 
BIROURILE 25-41, telefon/fax , e-mail -, înregistrat� la nr. 553 din 06/04/2021, dep. S.U.A.T.C., 

pentru imobilul a teren �i/sau constructii situat în jude�ul CLUJ, municipiul / erage-/ eemme TURDA, 

satul , sector , cod po_tal -, strada TRASCÄULUI, nr. 2, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin*3) CARTEA 
FUNCIAR� NR. 50951, PLAN CADASTRAL/PLAN TOPOGRAFIC se 1:1000, NR. CADASTRAL 50951, 

în temeiul reglementärilor Documenta�iei de urbanism faz� PUG/PUZ/PUD, aprobat� prin hot�rârea 
Consiliului local TURDA nr. 160/1999 prelungit cu HCL Turda nr. 242/14.12.2020.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de constructi, 
republicat�, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, 

SE CERTIFIC�: 

1. REGIMUL JURIDIC: 
Imobilul se afl� situat în intravilanul municipiului Turda, find proprietate privat�. 
Imobilul a fost introdus în teritoriu intravilan al mun. Turda prin PUZ -Str, Fabricii EN. Turda, aprobat prin HCL 

31/26.02.2004. 
Suprafa�a studiat� (S=135.780mp) prin PUZ a fost delimitat� în urmatoarele zone functionale: 
-18-2on� construc�ii cu caracter industrial (unde sunt edificate construc�ile Fabricii de pläci de gips-carton) 
-19-zon� construc�ii cu caracter industrial 
-DT6 -zon� cu destina�ie special� _i de echipare teritorial� 
-Zon� circula�ii -domeniu public. 
Imobilul cu nr cad. 50951 se suprapune cu zonele func�ionale 18 _i 19 (Stotal�=109.334mp). 

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA AFLATE IN ZONA, ALTE RESTRICTI: 
Servitu�i pentru obiective de utilitate public� aflate în zon�: - nu e cazul; 

Alte restric�ii: nu e cazul.

2. REGIMUL ECONOMIC: 
Conform P.U.Z. zona apartine UTR Intravilan, fiind destinat� activit��ilor economice cu caracter industrial, 

respectiv func�iunilor social administrative, de depozitare �i tehnico-edilitare. 

Folosinta actualä: teren par�ial ocupat. 
Zona de impozitare: D. Rang localitate: II. Coeficient de corectie: 2,10. 
Se vor respecta reglement�rile fiscale specifice localit��ii sau zonei, stabilite prin acte administrative de c�tre 

Consiliul Local Turda. 

3. REGIMUL TEHNIC: 
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Imobilul este inscris in CF nr. 50951 Turda. prevâzut la Al cu nr cad. 50951 si la pozi�ile Al.I + Al.13 _i Al.15 cu 

numere cadastrale 50951-C1 +509s1-C13, respectiv 50951-C15 
Terenul are categoria de folosintä: cur�i constructii. Construc�ii: Corpurile CI + C13 _i CI5 cu destina�ia construc�ii 
industriale _i edilitare. 
Suprafa�� imobil in acte: 110.045 mp. 
Suprafat� construit� : 14.633 (= 649+546+415+124+3.630+6.627+1.675+214+30+48+165+ 207+231+72) mp. Exist� o 
linie de cale ferat� industrial� cu suprafata de 602,82mp. 
*Se vor respecta prevederile Codului civil referitoare la amplasamentul cl�dirilor, vederea în proprietatea vecinului _i a 

scurgerii apelor pluviale ( art. 611, 612, 615 )si ale Legii locuintei 114/1996, republicatá. 
*Accesul carosabil în interiorul parcelei va avea o lä�ime de minimum 3,0 m, în afar� de cazul în care, prin avizul unit��ii 

teritoriale de pompieri, se solicit� alte gabarite. 
REGLEMENTÄRI URBANISTICE: 
ZONA CONSTRUC�ILOR CU CARACTER INDUSTRIAL (18 _i 19): 

1.Func�iune dominant�: activit��i economice cu caracter industrial. 
2.Functiuni complementare: social administrative, de depozitare �i tehnico-edilitare. 
3.Utilizäri permise / interzise: Contfom regulamentului aferent PUZ. 
4. P.O.T.max = 40%, C.U.T.max -nespecificat. 

5. Construc�iile se vor amplasa astfel: a) 10m retragere fa�� de limita de la strad� a propriet��ii, b) distan�a între clädirile 

independente va fi egal� cu cel pu�in 1/2 din înäl�imea la corni_� a cl�dirii mai înalte, dar nu mai pu�in de óm. 
*Pentru asigurarea însoririi înc�perilor, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 994/2018 al Ministerului S�nät��ii, 
respectiv distan�a dintre fa�adele cu goluri a dou cl�diri învecinate va fi cel putin egal� cu în�l�imea la corni_� a celei 
mai înalte. 

6. Echiparea edilitar�: Conform regulamentului aferent PUZ. 
7. Spa�ii verzi: min. 30% din suprafa�a total� a terenului. Planta�ii: Conform regulamentului aferent PUZ. 

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat t-peate fi-tilizat în scopul declarat*4) pentru 
"ELABORARE P.U.D. - EXTINDERE FABRIC� DE PL�CI DE GIPS-CARTON �i AMENAJARI 

EXTERIOARE" 

Certificatul de urbanism nu �ine loc de autoriza�ie de construire/desfiin�are �i nu confer� dreptul de a executa lucrari de 

°I REGIM
ACTUALIZARE****asnsunssaue 

Ostructi 

Se solicit� emiterea unui certificat de urbanism pentru "Extinderea Fabricii de pläci gips-carton" 
*In proiect se propune edificarea urm�toarelor construc�ii: 

-Cladiri: extindere hal� lotizare �i expedi�ie (6.000mp), depozit de hârtie (780mp), linie produc�ie (6.984mp), clädire 
transfer produse finite (1.700mp), depozit piatr�(l.410mp), hala morii (596mp). atelier mecanic. vestiare&birou 
(480mp), corp administrativ (480mp) �i boxe reciclare de_eu tehnologic (145mp). 

este 18.575mp. 
Amenajari exterioare:, platform� boxe reciclare (761mp), platform� depozit piatr� (780mp). parcare autorurisme 
(1.600mp), parcare camioane (4.350mp), extindere platformä incärcare camioane (1.655mp). platfom� depozitare 
accesorii (750mp). platform� depozitare pale�i ipsos (733mp). Suprafa�� totalä a amenaj�rilor exterioare propuse 

uprafa�a total� a clädirilor propuse 

10.692mp. 
Drum perimetral: 5.190mp. 
=>Suprafa�a total� construc�ii propuse este 34.394(=18.575+ 10.692+5.190)mp. 
*Imobilul cu nr cad. 50951 se suprapune cu zonele func�ionale 18 _i 19. 

Conform regulamentului aferent PUZ pentru zona functionalá 19 se pot elibera Autoriza�ji de construire numai dupå 
elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (PUD). 

4. OBLIGA�II ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
In scopul elabor�rii documenta�iei pentru autorizarea execut�rii lucrårilor de construc�i - de construire- solicitantul se va adresa autoritä� 

competenie pentru protectia mediului: Agen�ia Pentru Protectia Mediului Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Doroban�ilor, nr. 99, bi. 

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si privateasupra
9B, telefon 0264 401720. 

mediului, modificat� prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului _i Parlamentului Europcan 2003/35/CE privind 

participarea publicului la elaborarea anumitor planuri _i programe în legatur� cu mediul _1 modificarea, cu privire la participarea publicului si 

accesulla justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanismse comunic� solicitantuluí obligafia de a 
contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta så analízeze �i så decidà, dupa caz, incadrare a/neincadrarea proiectului investi�iei 

publice/private în lista proiectelor supuse evaluári. impactului asupra medulu 
In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desf�_oar� dup� emiterea 

certificatului de urbanism, anterior depunerii documenta�iei pentru autorizarea executärii lucrärilor de construc�ii la autoritatea administra�iei 

publice competente. In vederea satisfacerii cerin�elor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent� pentru protectia mediului 

stabile_te mecanismul asigur�ni consultarii publice, centralizårii optiunilor publicului �i al fomularii unui punct de vedere oficial cu privire la 

realizarea investi�iei în acord cu rezultatele consultärii publice. 
In aceste conditii: 

sannenanee*****e*sssenseaannsenna oaaas** aeaneenausu*nanen** :******a** ******snnsanqa**** Dup� primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obliga�ia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protec�ia mediului 
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in vederea evalu�rii ini�iale a investi�iei �i stabilirii necesitatii evaluâru efectelor acesteia asupra mediului. In urma evalu�rii ini�iale a 

DWesuyie.S.va.emle.NCn, AdmiSraliy.l.arlaj!! cOMPSlnle.Nen!I. PEOIESIlA.MEAN... nenanoseennso****************"ss********* 

In situa�ia în care autoritatca conmpetenta pentni protccia mediului stabilc_te necesilatea evaluárii electelor investi�iei asupra mediului; 
solicitantul are obligatia de a notilica acest iapl aulorita�in administra|iei pubiice compelenie cu privire la men�inerea cererii pentru autorizareca 

In situatia in care, dupå cmilerea certilicatulii de urbanisnm ori pe parcursul derularii proccdurii de evaluare a clectelor investi�iei asupra; 

mediului, solicitantul renun�� la inten�ia de realizare a investi�iei, acesta are obliga�in de a notifica acest fapt autorit�tii administratiei publice; 

*nsnnansmnansuussssannasnssssnnsssnsassssnsasnssssaensasaaeesaananaannn**nnnenaanen**asasanensnn**********.s 

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE /BESPHNFARE 

va fi inso�it� de urm�toarele documente: 
a) certificatul de urbanism (copie); 

b) dovada titlului asupra imobilului, teren _i/sau construc�ii, sau, dup� caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi _i 
extrasul de carte finciar� de informare actualizat la zi, în cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizat�); 
c) documenta�ia tehnic� - D.T., dup caz (2 exemplare originale): 

D.TA.C. D.T.O.E. OD.TA.D. 
d) avizele _i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 

d.1) avize �i acorduri privind utilita�ile urbane �i infrastructura (copie): 

Lalimentare cu ap� gaze naturale 
Dtelefonizare 

Alte avize/acorduri 

Leanalizare 
alimentare cu energie electric� 

alimentare cu energie termic� Dtransport urban 
salubritate- pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate eare gestioneaz� zona 
pentru de_eurile provenite din construc�ii _i demol�ri (Ordin nr.110/2007- M.O. Nr 550/2007) 
d.2) avize _i acorduri privind: 

securitatea la incendiu protectia civil� sänätatea popula�iei 

d.3) avize/acorduri specifice ale administra�iei publice centrale _ilsau ale servicilor descentralizate ale acestora (copie): 

DJ Cultur� Cluj 

lCFR 
MApN C.N.T.E.E. Transelectrica 

aviz Arhitect ^ef . 
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): 

plan de situatie pe suport 
referat verificator de proiecte -A studiu geotehnic cu verificare Af topografic vizat BCPI Turda si PV 

receptie 

. LPUD expertiz� tehnic� 
e)punctul de vedere/actul administrativ al autoritä�ii competente pentru protectia mediului (copie); 

Litera f) a pct. 5 din formularul-model F6 "Certificat de urbanism" din anexa 1 a fost eliminat� de pct. 9 al art. I din 
ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010. 

Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original) 
g) Documentele de plat� ale urmätoarelor taxe (copie): 

taxa autoriza�ie construire taxa timbru arhitectur� taxa Arhitect Sef 
taxa R.U.R. taxa mediatizare tax� organizare _antier 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii. 

/PAMAR 
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI 

SECRETARGENERAL, 
ELENA MIHAELAMARGINEAN 

ARHITECt SEF 0h L.S. 

CLAUDIU &ALAN�AA 
^ef SUATC: Marin Fântáng J d 
Intocmit: Muntean Aua-Maria 
Num�ar exemplare: W 

Achitat taxa de: 1116.47 lei, conform Chitantei/ nr. A2YK din 04/04/2021 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct pPn pe_tå la data de 


