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Către
                         APOPEI COCA 
                         Str Dunării nr 151 
                             Cluj – Napoca              

Comisia  tehnică  de  amenajare  a  teritoriului  şi  urbanism,  întrunită  în  şedinţa  din  data  de
12.10.2011

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 – zona str Liviu Rusu - Sud 
( Fânaţ la Surpătura)

AVIZ DE OPORTUNITATE 

Se avizează oportunitatea intocmirii documentaţiiei PUZ zona str Liviu Rusu -Sud ( Fânaţ
la  Surpătura)–  în  scopul  clarificării  condiţiilor  de  organizare  urbanistică  şi  amenajări,  pentru
construirea de  locuinţe unifamiliale pe teren proprietate particulară.  Amplasamentul este situat  în
zona cu toponimicul Fânaţ la Surpătura.

Teritoriul de studiat  este delimitat la Nord de str Liviu Rusu, la Sud de cursul unui pârâu,  la
Vest de parcelele de la frontul str Făgetului, pe care este construit complexul de cazare şi alimentaţie
Vila Tuşa -Tulip Inn- Suny Hill, iar la Est de alte parcele cadastrale private.

Încadrarea funcţională conform PUG aprobat cu HCL nr 792/1999 este  în UTR=B2 case de
vacanţă, iar conform PUZ Făget aprobat cu HCL nr 226/1999 în UTR22 zona dotărilor turistice 

Reglementările urbanistice:  se propune stabilirea condiţiilor urbanistice pentru realizarea  de
locuinţe  unifamiliale  pe  parcelele  proprietate,  reglementarea  circulaţiilor,  stabilirea  indicatorilor
urbanistici.   Se va avea în vedere posibilitatea de realizare a unei alei pe malul pârâului 
 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:  APOPEI COCA şi  asociaţii
Certificat de Urbanism nr:  623/ 23.02.2010

        PRESEDINTE,        ARHITECT ŞEF                                 DIRECTOR URBANISM,
             PRIMAR                        Arh. LIGIA SUB ŢIRIC Ă                              Ing.CORINA CIUBAN
       SORIN APOSTU       
       

SECRETARIAT,
Arh.DOINA ZAHARIA
Ing.DOINA TRIPON

3 ex. DZ

NOTA :In vederea analizării în  Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi  urbanism documentaţia va fi
întocmită  cu respectarea normelor metodologice GM 010-2000 şi va conţine cel puţin piesele scrise şi desenate
conform Anexei 1


