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Nr. 66653/43/15.03.2012
Către
                           FRENŢIU CIPRIAN

CĂTINAŞ R., WAGNER IOAN şi ALŢII
                            str. Constantin Brâncuşi nr. 188 bl. 11 ac. 8 ap. 128

Cluj-Napoca

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 15.03.2012,
Analizând documentaţia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare 
Acordă pentru lucrarea: Consultare pentru oportunitate PUZ -  str Bicaz (Col Borhanci )

AVIZ DE OPORTUNITATE 

Se avizează oportunitatea intocmirii documentaţiiei PUZ -  str Bicaz ( Col Borhanci)  în scopul
clarificării condiţiilor de organizare urbanistică,  parcelare, amenajări, pentru  construirea de  locuinţe pe
teren proprietate particulară.

Teritoriul de studiat este alcătuit din parcelele situate  pe latura estică şi vestică a str. Bicaz între
zona reglementată prin PUZ aprobat cu HCL nr 464/2007, beneficiar Silagi Cornel(pe latura est) şi PUZ
aprobat cu HCL nr. 234/2010, beneficiară SC GROSS&GROSS SRL - la Sud  şi traseul unui drum de
exploatare, propus pentru dezvoltare şi regularizare - la Nord. Conturul studiului spre est şi vest este dat de
limite cadastrale.

Categorii  funcţionale: Încadrarea funcţională conform PUG aprobat  cu HCL nr  792/1999 este
UTR= L3c, zona de locuinţe individuale şi colective mici  în noile extinderi, 

Reglementările  urbanistice:  conform temei  de  proiectare  se  propune  menţinerea   incadrării
funcţionale  UTR=L3c, şi organizarea circulaţiilor, stabilirea condiţiilor de parcelare/ reparcelare  pentru
locuinţe,   accesele,  alinierea , regimul de construire, în corelare şi cu  documentaţiile de urbanism aprobate
pentru zonele  învecinate. 

Indicii urbanistici propuşi menţin POT max=35%, CUTmax=0,9   
Reglementări obligatorii: Elaborarea de PUZ-uri se va face etapizat  în  funcţie  de  reglementarea

situaţiei juridice a terenurilor.
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: FRENŢIU CIPRIAN, CĂTINAŞ R., WAGNER IOAN şi ALŢII
Certificat de Urbanism : 194975/3401/17.09.2010
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