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MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 

 
COMISIA TEHNIC Ă DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

Calea MoŃilor nr.3, Telefon 59 60 30/fax 59 25 66 
 

 Nr. 67112/43/22.04.2010 
 
 Către       
                 VELCHEREAN VASILE  
                 str.  BistriŃei nr 46 ap 18 

                                                       Cluj-Napoca  
 

 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 22.04.2010 
 Analizând documentaŃia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Acordă pentru lucrarea: PUZ – str Al. Vaida -Voevod - Slănic 
 

 AVIZ  
 
 Se avizează documentaŃia prezentată pentru PUZ – str Al Vaida-Voevod – Slănic, în scopul stabilirii 
reglementărilor urbanistice necesare organizării, amenajării şi construirii de dotări / servicii /locuinŃe. 
Teritoriul  studiat în suprafaŃă de 68400mp este alcătuit din parcele  aparŃinând atât proprietarilor privaŃi, cât si Statului 
Român. Zona este situată  la intersecŃia străzilor Al Vaida-Voevod  şi Slănic, fiind delimitată pe latura vestică de incinta 
Colegiului Energetic iar la Nord de prelungirea str. Sarmisegetuza.  
  Prin PUZ pe  zona respectivă, incadrată conform PUG în UTR=CB4 zona campusului universitar şi UTR= F 
activităŃi legate de culte,  se propune  nuanŃarea, in sensul introducerii pe parcelele dinspre colŃ a încadrării  funcŃionale 
UTR=CA6,  de activităŃi complexe ce grupează  funcŃiuni de importaŃă supramunicipală şi municipală, instituŃii, 
servicii şi echipamente publice, servicii de interes general, managariale, tehnice, profesionale, sociale, colective şi 
personale, comerŃ, hoteluri, restaurante, loisir, activităŃi productive mici, nepoluante şi locuinŃe.  
 Organizarea teritoriului respectiv se face prin marcarea parcelelor A, B, C, D, trasarea zonei construibile a 
acestora şi marcarea alinierii minime. FaŃă de străzile Slănic şi Al Vaida- Voevod alinierea minimă la nivelul parterului 
va fi de 13 m, cu posibila  ieşire în consolă a etajelor, iar faŃă de breteaua carosabilă retragerea va fi de min 4m . 
Regimul de înălŃime se  va incadra în condiŃia  H max= distanŃa dintre  aliniamente, cu recomandarea creşterii spre zona 
intersecŃiei.  
 Organizarea circulaŃiei se face prin propunerea unui nod giratoriu, la intersecŃia str. Al Vaida- Voevod  cu 
Slănic, precum şi în trasarea unei bretele carosabile de 7m plus trotuare de 1m, care rezolvă accesele la parcelele B, C, 
D .   
În vederea autorizării se va prezenta dezmembrarea topo şi înscrierea cu titlu de „ drum” a suprafeŃelor de teren ce se 
cedează pentru corecŃia sau  trasarea circulaŃiilor şi rezolvarea bretelei carosabile.    
Indicii urbanistici : POT max=40%, CUT max=3.2;  
 Beneficiarul lucrarii: VELCHEREAN VASILE  
 Certificat de Urbanism nr: 5190/27.11.2008 
Anterior s-a avizat  oportunitatea PUZ cu nr 75891/433/21.05.2009 aprobat cu HCL nr 279/23.06.2009 
 
      PRESEDINTE,   ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR URBANISM, 
      PRIMAR              Arh LIGIA SUBłIRICĂ                    Ing. CORINA CIUBAN   
   SORIN APOSTU  
 

SECRETARIAT, 
Arh.DOINA ZAHARIA 

Ing.DOINA TRIPON 
3 ex./ DZ 
Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________ 
 
NOTA: În vederea aprobării PUZ  în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cererea şi documentaŃia vor fi însoŃite de avizele şi 
acordurile prevăzute de legislaŃie: 

• gestionarii reŃelelor edilitare:-Comp.Ape"Someş", SC ELECTRICA SA, SC E.ON GAZ, ROMTELECOM SA 
• AgenŃia de Sănătate Publică a JudeŃului Cluj, 
• studiu geotehnic 
• AgenŃia NaŃională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară 
• Serviciul de siguranŃa circulaŃiei 
• DocumentaŃia pe suport informatic (CD) , 
• AnunŃ de iniŃiere şi consultarea populaŃiei pentru studiu de urbanism 
• acordul proprietarilor cuprinşi  în zona reglementată  


