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Situaţia spațiilor special amenajate pentru plimbat câinii,  

conform HCL 575-2001 

I. Zona Centrală 

1. Strada Traian  

Zona verde de lângă podul peste Someșul Mic (intersecția cu str. Decebal și Dacia).  

! In prezent zona verde nu mai există, aici desfăşurându-se un şantier de construcţii. 
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2. Terenul de lângă Turnul parașutiștilor 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

 

 zonă verde, întindere mare, îngrijită 

 nu există zonă delimitată pentru câini 

 Coșuri de gunoi numai în zona parcului de copii 

 

OBS: Lângă turn există un spațiu îngrădit al unei școli de dresaj canin, nu spațiu public 
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3. Terenul de pe malul drept al Someșului Mic 

între Baza sportivă Dr. Iuliu Hațieganu (Parcul V. Babeș) până la podul Garibaldi 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat da 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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II. Cartierul Grigorescu 

4. Terenul de pe malul stâng al Someșului Mic. 

de la garajul RATUC (CTP) până la Podul Garibaldi (de-a lungul Bulevardului 1 Decembrie 1918) 

zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă da 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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5. Terenul de pe malul drept al Someșului Mic 

terenul de pe malul Someșului Mic de podul de pe Varianta Grigorescu-Mănăștur, în amonte 

zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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6. Zona „Sun” 

terenul de-a lungul variantei Grigorescu-Mănăștur (partea stânga spre Grigorescu), de la Ștrandul 

„Sun” până la nodul N  

OBS: In prezent acolo se află Hypermarketul Cora. Zonele din fotografii sunt periferice strandului 

SUN. 

zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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7. Pădurea Hoia 

delimitarea unei zone în vecinătatea Muzeului Satului - secție a Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei 

- Spațiu verde nedelimitat și fără nici un fel de dotare  
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III. Cartierul Mănăștur 

8. Nodul N 

zonele Verzi (insulele) din zona Nodului N 

 

zonă îngrijită da 

Îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă da 

bănci da 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 

 

OBS: Există și zonă de spațiu verde pe partea  dreaptă, înainte de podul Mănăștur spre Grigorescu, 

unde se află o pancartă, bănci, coș de gunoi, cu precizarea că spaţiul este neingrădit şi localizat în zona de 

trafic rutier intens. 

Zona din poze e însă cea mai mare și este pe partea stângă. 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă da 

bănci da 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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9. Parcul Colina 

Aleea care coboară spre DN1/E60 

zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 

 

10. Str. Bucegi 

Zona din spatele bisericii reformate (din spatele stației Petrom) 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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11. Mehedinți 

zona din spatele imobilului Mehedinți 43-45 

Zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 

 

OBS. In prezent în zona verde respectivă se construiește o biserică 

. 
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12. Str. Primăverii (Mareșal Ion Antonescu) 

 taluzul de pe partea stângă a str. Primăverii (Mareșal Ion Antonescu) (spre ieșirea din oraș), în 

porțiunea str. Clăbucet 

 

Nu există nici un fel de delimitare sau spațiu marcat ca și loc pentru plimbat câinii. 

 

 

13. Pădurea Făget  

 liziera dinspre cartierul Mănăștur.  

 Nu există nici un fel de delimitare sau spațiu marcat ca și loc pentru plimbat câinii. 
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IV. Cartierul Mărăști 

14. Strada Răsăritului 

Zona cuprinsă între terasamentul căii Cerate și trotuar.  

   Nu există nici un fel de delimitare sau spațiu marcat ca și loc pentru plimbat câinii. 

 

15. Expo Transilvania 

delimitarea unei porțiuni de teren la est de Expo-Transilvania (spre garajul RATUC). 

zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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V. Cartierul Gheorgheni 

16. Între Lacuri – Lacul 1 

Delimitarea unei zone pe terenul de lângă Lacul 1(între lac și str. Teodor Mihali – fosta 

Cehoslovaciei) 

In această zonă plimbarea câinilor este interzisă iar în rest s-a construit din 2001 până acum. 

 

 

 

17. Casa Tineretului 

delimitarea unei zone pe terenul cuprins intre Casa Tineretului și Colegiul Pedagogic „Gheorghe 

Lazar'” 

In zona respectivă s-a construit Iulius mall 
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18. Cartrodom 

Delimitarea unei zone în Cartodrom (lângă capătul liniei de troleibuze) 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire da 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) da 

pancartă da 

bănci da 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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19. Complex Mercur 

zona verde din spatele Complexului Mercur (lângă gardul Liceului „Lucian Blaga”) 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă da 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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20. Str. Băișoara nr. 9 

delimitarea unei zone pe terenul vis a vis de imobilul Băișoara nr. 9: 

 

Zonă îngrijită da 

îngrădire da 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) da 

pancartă nu 

bănci da 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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21. Str. C. Brâncuși nr. 202 

terenul cuprins între trotuar și spațiul verde din fața imobilului de pe str. C. Brâncuși nr. 202 

 

Zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat da 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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OBS. Zona este total neadecvată: spațiu îngust, zona de trafic rutier intens.  
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VI. Cartierul Zorilor 

22. „La nuc” 

delimitarea unei zone pe terenul de pe str. Observatorului numit „La nuc” 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscuta de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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23. Str. Zorilor nr. 32, 36, 38 

str. Zorilor - delimitarea spațiului din spatele garajelor aferente imobilelor cu numerele 32, 36 și 38 

 

zonă îngrijită nu 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă da 

bănci nu 

cunoscuta de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 

 

zonă verde mică, neîngrijita, vegetație neîngrijită. 
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24. Str. Mestecenilor nr. 3-5 

delimitarea unei zone pe terenul de lângă imobilele situate în str. Mestecenilor nr. 3 și 5 (lângă 

punctul gospodăresc): 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscuta de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 

 

Zonă nedelimitată, necunoscută de cei din zonă, nu există pancarte, coșuri de gunoi etc. 
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25. Str. Pădurii nr. 10 

Terenul din fața imobilului Pădurii nr. 10, lângă centrala termică 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat da 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscuta de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 

 

 



 

 

ADRESĂ: Bd. Eroilor, nr. 2, mun. Cluj-Napoca, Cluj | TELEFON 0264/430.396 | www.pnlcluj.ro 

E-MAIL: pnlclujnapoca@pnlcluj.ro 

Organizația Locală Cluj-Napoca 

 



 

 

ADRESĂ: Bd. Eroilor, nr. 2, mun. Cluj-Napoca, Cluj | TELEFON 0264/430.396 | www.pnlcluj.ro 

E-MAIL: pnlclujnapoca@pnlcluj.ro 

Organizația Locală Cluj-Napoca 

 

26. Str. Gheorghe Dima 

Teren de pe strada Gheorghe Dima spre cimitir. 

 

Zona verde neamenajată pentru plimbat câinii. 
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27. Garaje RATUC/CTP 

Teren în spatele garajului RATUC/CTP de pe varianta Zorilor-Mănăștur 

 

zonă îngrijită da 

îngrădire nu 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) nu 

pancartă nu 

bănci nu 

cunoscuta de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

nu 
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VII. Cartierul Între Lacuri 

28. Str. Tulcea 

Zona garajelor dinspre Lacul 2 (str. Tulcea nr. 7) 

 

zonă îngrijită Nu 

îngrădire Nu 

iluminat Nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) Nu 

pancartă Da 

bănci Nu 

cunoscuta de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

Da 

 

Zonă verde, neîngrijită, nu exista iluminat, coșuri de gunoi. 
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*************************************************************** 

 

Spatiu nou lângă parcul Rozelor (nu există în HCL-ul din 2001) 

 

zonă îngrijită nu 

îngrădire da 

iluminat nu 

coș de gunoi (altul decât containerul blocului) da 

pancartă da 

bănci da 

cunoscută de cei din zonă ca fiind spațiu pentru 

plimbat câini 

da 
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