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COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

Calea MoŃilor nr.3, Telefon 59 60 30/fax 59 25 66 
 

Nr.  145284/ 43/ 24.09.2009 
 

      Către 
LICEUL pt DEFICIENłI DE VEDERE  
             Calea  DorobanŃilor  nr. 31 
                       Cluj-Napoca 
 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 24.09.2009; 
Analizând documentaŃia tehnică prezentată de Dvs, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, republicată, 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
Acordă pentru lucrarea: PUD extindere cu clădire D+P+4E+et retras, pentru internat, cantină, sala mese, 

cabinete medicale, Calea DorobanŃilor nr 31 
 

AVIZ 
 

Se avizează documentaŃia prezentată pentru realizarea unei extinderi - corp de clădire cu D+P+4E+et.retras – în 
incinta Liceului pentru deficieŃi de vedere, cu funcŃiuni aferente învăŃământului special . SuprafaŃa de 6960mp  aparŃine 
domeniului public al judeŃului Cluj, cf HG nr 969/17.09.2002. 

Amplasarea corpul nou de clădire se propune înspre  partea posterioară a curŃii, la distanŃa de min 5m de a limita 
nordică , la 1.9m de limita vestică , la min 3m de o porŃiune a limitei laterale estice . Amplasarea faŃă de  corpul existent  C3 
se face la cca. 4m, cele două fiind legate printr-o articulaŃie.  

Se menŃin accesele existente în incinta care este amenajată cu alei , platforme, teren de sport, spatii de joacă . 
Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare UTR=CP4 : POTmax =40%, CUTmax=0,8; spaŃii 
verzi :1573mp( 22,6%) 
 
Beneficiarul lucrarii: LICEUL pt DEFICIENłI DE VEDERE  
Certificat de Urbanism nr. 1135/08.04.2009 

 
        PRESEDINTE,  ARHITECT ŞEF                  DIRECTOR URBANISM, 
            PRIMAR             Arh LIGIA SUBłIRICĂ  Ing CORINA CIUBAN 
       SORIN APOSTU 
 

SECRETARIAT, 
Arh.DOINA ZAHARIA 

Ing.DOINA TRIPON 
 
Achitat taxa de 10 lei conform chitantei nr.__________din______________ 
3 ex./ DZ 
NOTA: În vederea aprobării PUD în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cererea şi documentaŃia vor fi însoŃite de avizele şi 
acordurile prevăzute de legislaŃie: 
- gestionării reŃelelor edilitare:-Comp.Ape"Someş", SC ELECTRICA SA, SC E.ON GAZ, ROMTELECOM 
- AgenŃia de Sănătate Publică a JudeŃului Cluj,  
- AgenŃia NaŃională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară 
- Serviciul SiguranŃa CirculaŃiei din Primărie 

-AnunŃ de iniŃiere şi consultarea populaŃiei pentru studiu de urbanism 
- Comisia monumentelor CZMI - 8 Transilvania Vest 
- Consiliul JudeŃean Cluj 

- DocumentaŃia pe suport informatic (CD)-  


