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 Către      
           

PAROHIA ORTODOX Ă „SF. IOAN GURĂ DE AUR”
str. Porţile de Fier nr. 52

                                  Cluj-Napoca
                                   

În urma analizării în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din
data de 28.03.2012,

Analizând documentaţia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

Se acordă pentru lucrarea: Consultare pentru oportunitate PUZ – Construire lăcaş de cult
ortodox  str. Porţile de Fier nr. 52

AVIZ DE OPORTUNITATE 

Se avizează oportunitatea intocmirii documentaţiiei PUZ - Construire lăcaş de cult ortodox , str.
Porţile de Fier nr. 52  –   în scopul clarificării  condiţiilor de organizare urbanistică,  amenajări, pentru
construirea unei bisericii otodoxe.

Teritoriul de studiat, este situat pe o zonă situată între str. Porţile de Fier, taluzul Canalului Morii şi
zona sitematizată cu blocuri de locuinţe (spre sud).

Categorii funcţionale: Încadrarea funcţională conform PUG aprobat cu HCL nr 792/1999 este :
-   UTR= L5 – subzona locuinţelor colective medii sau medii şi înalte cu P+3 – P+10 niveluri

situate în ansambluri preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate.
Reglementările  urbanistice:  Conform temei  de  proiectare  se  propune  modificarea  incadrării

funcţionale, în  UTR= F - zona activităţilor legate de culte, care să permită construirea unui lăcaş de cult,
stabilirea alinierilor, regimului de construire, accesele, modalitatea de parcare. 

Indicii urbanistici propuşi : Conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.
Reglementări  obligatorii: Zona  din  faţa  intrării  se  va  amenaja  pentru  buna  desfăşurare  a  ritualurilor

religioase in incintă, fără afectarea circulaţiei publice.
Accesele: organizarea circulaţiilor conform normelor.

 În vederea aprobării  documentaţia  PUZ se va supune consultării  populaţiei  in  conformitate cu
prevederile  Legii  350/2001  cu  modificările  şi  completatările  ulterioare  şi  Ordinului  MDRT  nr.
2701/19.01.2011.  

Beneficiarul lucrarii:  PAROHIA ORTODOX Ă „SF. IOAN GURĂ DE AUR”
Certificat de Urbanism nr: 357266/4288/16.12.2011
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