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Comisia  tehnică  de  amenajare  a  teritoriului  şi  urbanism,  întrunită  în  şedinţa  din  data  de
08.12.2011

Analizând documentaţia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile
Legii  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul,  cu  completările  şi  modificările
ulterioare din O.U. nr.7 /02.02.2011,

Acordă pentru lucrarea:  Oportunitate întocmire PUZ   str Alverna 

AVIZ  DE  OPORTUNITATE 

Se avizează oportunitatea intocmirii documentaţiiei PUZ str Alverna  în scopul stabilirii unor
noi  reglementări  urbanistice  care  să  permită  valorificarea  mai  eficientă  a  amplasamentului  prin
construire de locuinţe şi dotări.

Teritoriul de studiat este  de formă aproape tiunghiulară, fiind delimitat de străzile Alverna, şi
Aron Pumnul, şi de blocurile de pe str Alverna 63 la 69. 

Categoria  funcţională  de  incadrare conform  PUG  este  UTR=  L3a   zona  de  locuinţe
individuale şi colective 

În  conformitate  cu  tema  de  proiectare  se  propune  schimbarea  incadrării  funcţionale  în
UTR=L6 * pentru a permite construirea  de blocuri de locuinţe cu spaţii de  servicii /dotări la primele
niveluri. 
 Reglementările urbanistice  vor stabili aliniamente, alinieri la străzile limitrofe, accese,  relaţii
volumetrice şi funcţionale cu fondul construit existent. 
Dotările de interes public  vor consta dintr-un număr  cât mai  mare de parcări  supra şi  subterane,
destinate locuitorilor întregii zone şi spaţiu verde amenajat. 
Zona are echipare edilitară  completă  astfel  că  este asigurată  posibilitatea  racordării  la utilităţi  cu
acordul administratorilor de reţele.
 În vederea aprobării documentaţia PUZ se va supune consultării populaţiei in conformitate cu
prevederile Legii 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu cele aprobate prin
Ordinul 2701/2010 al Ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
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