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Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 
12.04.2012,

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: P.U.Z. şi P.U.D. Ansamblu de locuinţe, spaţii comerciale, 
servicii şi birouri 3S+P+M+14E+R, str. Frunzişului,

A V I Z 

Se avizează documentaţia prezentată pentru amplasarea unei ansamblu de locuinţe, spaţii 
comerciale, servicii şi birouri 3S+P+M+14E+R, str. Frunzişului.
Terenul pe care se propune amplasarea construcţiilor este proprietate privată. 
Prin P.U.Z. se stabileşte modificarea încadrării funcţionale din UTR L2 în UTR H5 = subzonă 
mixtă, cu clădiri înalte, cu destinaţia preponderent de locuire, cu posibilitatea realizării de spaţii 
comerciale, servicii şi birouri. Indicii urbanistici propuşi pentru acest UTR sunt: POT max. = 
26% şi CUT max. = 2.
Prin P.U.D. s-a proiectat amplasarea unui ansamblu de locuinţe colective – 3 blocuri – cu regim 
mare de înălţime şi a unui complex comercial. Vor fi realizate locurile de parcare şi garaje cf. 
Regulamentului privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.
Pentru rezolvarea accesului din str. Frunzişului în zona studiată, va fi construit un sens giratoriu 
pe cheltuiala învestitorului.
În vederea autorizării va fi prezentată dezmembrarea topo pentru realizarea drumurilor şi 
înscrierea cu titlu de „drum” a respectivei suprafeţe de teren.
Prezentul P.U.Z. modifică P.U.Z-ul aprobat cu H.C.L. nr. 799/18.12.2007 şi reduce indicii de 
ocupare a terenului aprobaţi ini ţial.
Beneficiarul lucrării:   S.C. Napopark S.R.L.
Certificat de Urbanism nr: 837/2012.
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NOTA: În vederea aprobării PUZ şi PUD, cererea şi documentaţia vor fi însoţite de avizele şi acordurile 
prevăzute de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul actualizată şi republicată.


