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 Ordonator principal de credite  Ministerul Educației 13729380

1 43.499.510

HG nr. 1076/ 

05.09.2007, 

Sentința civilă nr. 

3666/2019

Universitatea 

„Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca                                        

CUI 4305849

Județul Cluj, 

Municipiul 

Cluj-Napoca, 

str. Fântânele 

nr. 30

Imobil 

Institutul de 

Cercetări în 

Chimie 

„Raluca 

Rîpan” Cluj-

Napoca

8.29.06

Se atribuie 

de către 

Ministerul 

Finanțelor 

C1-Clădire Principală cu suprafața construită la sol=4.461 mp, compusă din 6 corpuri: 

Corp A: construcție D+P+E, cu Sc=1020 mp și Sd=3060 mp, pe fundații continue, 

structura zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab; 

Corp B: construcție D+P+E+M, cu Sc=655 mp și Sd=2077 mp, pe fundații continue, 

structura zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab; 

Corp C: construcție D+P+E, cu Sc=808 mp și Sd=2524 mp, pe fundații continue, 

structura zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab; 

Corp D: construcție D+P+E, cu Sc=394 mp și Sd=1182 mp, (cota de 717,5/1182 

parte+cota de 464,5/1182 parte) pe fundații continue, structura zidărie portantă, planșee 

beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab; Corp E: construcție P+2E+M, cu 

Sc=1284 mp, Sd=3949 mp, cota de 3592/3949 parte, fundații continue, structura zidărie 

portantă, planșee beton armat, șarpanta lemn, învelitoare tablă Lindab, Corp F: 

construcție P+2E+M, cu Sc=329 mp și Sd=987 mp, pe fundații continue, structura 

zidărie portantă, planșee beton armat, șarpantă lemn, învelitoare tablă Lindab, nr. 

cadastral 261806-C1, C2- Casa frigorifica, regim înălțime P, Sc=59 mp, fundații 

continue, învelitoare tablă, nr. cadastral 261806-C2, C3-Casa Aer Comprimat, regim 

înălțime P, Sc=87 mp, fundații continue, structura zidărie portantă, planșee beton armat, 

nr. cadastral 261806-C3, C5-Depozit subteran substanțe inflamabile, regim înălțime S, 

Sc=70 mp, structura beton armat, nr. cadastral 261806-C5, C6-Depozit substanțe 

inflamabile și magazie substanțe toxice,  regim înălțime P, Sc=233 mp, cota de 

225,92/233 parte, fundații continue, structura zidărie portantă, învelitoare tablă, nr. 

cadastral 261806-C6, C7-Gospodăria de apa - rezervoare și stații pompe, regim înălțime 

P, Sc=335 mp, fundații continue beton, planșeu beton, nr. cadastral 261806-C7, C9-

Remiza PSI și cabina poartă, regim înălțime P, Sc=99 mp, fundații continue, structura 

zidărie portantă, planșeu beton armat, nr. cadastral 261806-C9, C10-Stații gaz, regim 

înălțime P, Sc=53 mp, cota de 18/53 parte, Stația Gaz 1 cu Sc=18 mp, structură metalică 

ușoară, nr. cadastral 261806-C10, C11-Institutul de Tehnologie, regim înălțime P+2E, 

Sc=423 mp, Sd=677 mp, fundații beton armat, structura cadre, planșee beton armat, 

acoperiș terasă, nr. cadastral 261806-C11, C12-Stație Frig și centrală termică, regim 

înălțime P, Sc=37 mp, fundații continue, structura zidărie portantă, planșeu terasă beton 

armat, nr. cadastral 261806-C12, C14-Rezervor apa subteran, Sc=38 mp,  structura 

beton, nr. cadastral 261806-C14, CF 261806 Cluj-Napoca




