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Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 19.11.2009; 
Analizând documentaŃia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare,  
Acordă pentru lucrarea: Consultare pentru oportunitate întocmire PUZ str Romul Ladea (la 

Borhanci tarla 19) 
 

AVIZ DE OPORTUNITATE 
 

Se avizează oportunitatea întocmirii unei documentaŃii PUZ pentru  reglementarea urbanistică a zonei cu 
modificarea incadrării funcŃionale şi stabilirea indicilor urbanistici în vederea construirii şi amenjării terenului 
situat în zona cu toponimicul „arător la Borhanci”( tarla 19) 
 Teritoriul de studiat este delimitat de str Romul Ladea la Sud- Sud-Vest  iar pe restul laturilor de limitele 
cadastrale ale unor parcele, din care unele construite.  
SuprafaŃa  de studiat este de cca 1,3ha , constituită din proprietăŃi particulare adiacente srăzii. 

Conform PUG încadrarea funcŃională este UTR=CB3, poli terŃiari principali ( zona de servicii, instituŃii, 
expo, hoteluri, restaurante, activităŃi productive manufacturiere,.... locuinŃe cu partiu special pt profesiuni 
liberale, parcaje multietajate. Pe o partea a acestui teritoriu au fost întocmite PUD-uri  şi  s-au realizat locuinŃe 
familiale. 

Se propune studierea unei părŃi a zonei, cu restrângerea funcŃiunilor admise la locuinŃe familiale,  
corespunzător  încadrării funcŃionale în UTR=L3a1 pentru a face posibilă parcelarea şi reglementarea construirii 
de locuinŃe. 

Se vor integra documentaŃiile PUD anterior aprobate pentru parcele vecine privind traseul şi ampriza 
circulaŃiilor, alinierea, tipologia caselor, regimul de înălŃime D+P+E(M), max 2E.  Reglementările se vor stabili 
în baza studiul geotehnic. Indicii urbanistici propuşi : POTmax=35% CUTmax=0,9.  

În vederea aprobării documentaŃia PUZ se va supune consultării populaŃiei în conformitate cu 
prevederile legii 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare 
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SECRETARIAT, 
Arh.DOINA ZAHARIA 

Ing.DOINA TRIPON 
 NOTĂ 
In vederea analizării în  Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi  urbanism documentaŃia va fi întocmită  cu respectarea normelor 
metodologice GM 010-2000 şi va conŃine cel puŃin piesele scrise şi desenate conform Anexei 1 
 
 

 ANEXA 1 
 



 
1. Pentru P.U.Z. (elaborat conform Metodologiei de elaborare şi conŃinutul 
cadrul – Indicativ GM 010 – 2000, emis de M.L.P.A.T.) 
 
1.1. Piese scrise 

� Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse în P.U.Z 

� Memoriu de prezentare 

� Studii de fundamentare 

� Regulamentul local de urbanism 

� AnunŃ în ziar privind inten Ńia studierii zonei prin P.U.Z 
 
1.2. Piese desenate 

� Plan de amplasare a zonei studiate, în teritoriu (sc. 1 : 10.000), vizat de O.C.P.I Cluj  
     (în original) 

� Plan de încadrare a zonei studiate în P.U.G. (sc. 1 : 10.000) 

� Plan cu situaŃia existentă pe suport topografic actual (sc. 1 : 5.000; 1 : 2.000) 

� Plan cu proprietatea asupra terenurilor şi circulaŃia terenurilor 

� Plan reglementări pe suport topografic actual (sc. 1 : 5.000; 1 : 2.000) 

� Plan reglementări echipare edilitară 
 


