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 Către       
DIRECłIA  REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ  
                                  str.Năvodari nr 2  

                                                                            Cluj-Napoca  
 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 15.07.2010 
Analizând documentaŃia 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: PUD extindere sediu DirecŃie regională de metrologie legală cu corp P+2E, str 
Năvodari nr 2 
                                                                       

AVIZ  
 
 Se avizează documentaŃia prezentată pentru realizarea unei extinderi a sediului DirecŃiei de metrologie, 
in incinta proprie de 1702mp din str Năvodari nr 2, cu regim de înălŃime P+2E. 
           Amplasarea pe parcelă se va face în partea posterioară, în prelungirea clădirii P+2E existente, cu 
parterul până la limita posterioară a parcelei iar etajele retrase la min 2m  pentru  rezolvarea unei faŃade  cu 
goluri şi tratare arhitecturală corespunzătoare.  
Se menŃine acesul existent din str Năvodari iar parcările auto se rezolvă in incintă.  
Indicii urbanistici se încadrează în valorile maxime ale zonei de încadrare UTR=CP4: POTmax=40%, 
CUTmax=0.8; spaŃiu verde amenajat=219mp 
 Beneficiarul lucrarii:  DirecŃie regională de metrologie legală   
 Certificat de Urbanism nr: 4400/15.12.2009 
 
      PRESEDINTE,   ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR URBANISM, 
      PRIMAR              Arh LIGIA SUBłIRICĂ                    Ing. CORINA CIUBAN   
      SORIN APOSTU  
 

SECRETARIAT, 
Arh.DOINA ZAHARIA 

Ing.DOINA TRIPON 
3 ex./ DZ 
Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________ 
 
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: 
• gestionarii reŃelelor edilitare:-Comp.Ape"Someş", SC ELECTRICA SA, SC E.ON GAZ, ROMTELECOM 
SA 
• AgenŃia de Sănătate Publică a JudeŃului Cluj,  
• AgenŃia NaŃională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară 
• DocumentaŃia pe suport informatic (CD) , 
• acord proprietari vecini  
• AnunŃ de iniŃiere şi consultarea populaŃiei pentru studiu de urbanism 


