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 Către       
               
                     ASOCIAłIA DE PROPRIETARI  
                          str MehedinŃi- Câmpului  
                        prin proiectant SC BOGART SRL  
                               bd 1 Decembrie 1918 nr 38  

                                                                   Cluj-Napoca  
 

 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 04.03.2010 
 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: Consultare pentru oportunitate  PUZ str MehedinŃi - Câmpului  
                                                           
                                                            AVIZ de oportunitate  
 
 Se avizează oportunitatea intocmirii documentaŃiiei PUZ  str MehedinŃi – Câmpului  în scopul 
stabilirii reglementărilor urbanistice necesare organizării, amenajării, modernizării şi construirii  conform  
normelor specifice actuale, în concordanŃă cu situaŃia reală din teren  . 
 Teritoriul de studiat este  delimitat de străzile MehedinŃi şi Câmpului , de la intersecŃia acestora şi 
până la blocurile P+4E  de pe str MehedinŃi.   
  Categoria funcŃională de incadrare conform PUG este UTR= L3a  :zona locuinŃelor individuale şi 
colective mici , cu max P+2E  cu indicii urbanistici POT max=35%, CUTmax=0.9ADCmc/mp teren 
În conformitate cu tema de proiectare se propune schimbarea incadrării funcŃionale in UTR=CM5 zonă 
mixtă de instituŃii, servicii, activităŃi productive mici, nepoluante şi  locuinŃe. Aceasta corespunde cu 
realitate, întrucât zona este deja construită cu clădiri pentru dotări-servici, cu regim de înălŃime  variabil de 
la P+E la P+4E. 
 Se recomandă  reglementarea aliniamentului, astfel încât profilul str MehedinŃi să fie corectat, 
începând din zona  intersecŃiei. 
              Indicii urbanistici  propuşi: POT max= 45%, CUT max= 1.8 
  În vederea aprobării documentaŃia PUZ se va supune consultării populaŃiei in conformitate cu 
prevederile Legii 350/2001 cu modificările şi completatările ulterioare. 
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