
 
ROMANIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAS+D+P+E+M şi resp D+p+e+M 

COMISIA TEHNIC Ă DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM
Calea Moţilor nr.3, Telefon 59 60 30/fax 59 25 66

Nr.299536/ 43/15.12.2011

 Către      
                                   DOREAŢĂ DORINEL 
                                   str  Partizanilor nr 130 
                                         Cluj- Napoca 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 15.12.2011
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:  PUD stabilire distanţe de amplasare  şi regim de înălţime P+M pentru

locuinţă unifamilial ă  str.  Partizanilor nr 130, 
 

AVIZ
Se  avizează   documentaţia  prezentată   pentru   PUD stabilire  distanţe  de  amplasare  pentru

locuinţă unifamilial ă  P+M, str. Partizanilor  nr 130.  pe parcelă proprietate particulară, de 241mp,pentru
intrare în legalitate a lucrărilor executate. 

 Lucrările de construire  autorizate cu AC nr 1012/22.06.2005 au fost executate fără respectarea
amplasării clădirii faţă de limita posterioară, şi cele laterale, motivat de  configuraţia în pantă accentuată a
terenului şi învecinarea cu incinta   Societăţii agricole Unirea. şi  s- a renunţat la executarea nivelului demisol.

Prin PUD se stabilesc cotele de amplasare pe parcelă la: min 1,5m de la limita posterioară-nordică,
min 3m faţă de limita laterală estică şi respectiv min 2m faţă de cea vestică şi min 4m de limita sudică. 
Accesul  auto  este  rezolvat  dinspre  str  Partizanilor  prin   alee  carosabilă  reglementată  prin  PUZ,PUD
beneficiar Doreaţă , Moldovan, Rus  aprobat cu HCL nr 206/2004, care în zona intrării are lăţime de min.
3m. Proprietarii vecini  îşi dau acordul notarial pentru realizarea  de goluri pe faţada  nordică la distanţa mai
mică de 2m de limita de proprietate. 

Indicii urbanistici se încadrează în  valorile maxime ale zonei stbilite prin PUZ:Doreaţă: 
 POT max=40%, CUT max=1,2 
Pentru lucrări executate fără respectarea AC a fost  întocmit  PVC nr.156/14.12.2011 de către Poliţia Locală
-Serviciul control urbanism şi disciplină în construcţii, cu  dispunerea  intrării în legalitate.   

Beneficiarii lucrarii: DOREAŢĂ DORINEL 
Certificat de Urbanism nr: 3447/04.10.2011

        VICEPRIMAR                                                                          DIRECTOR URBANISM,
      cu atribuţii delegate de                                                             Ing. CORINA CIUBAN
             PRIMAR 
       RADU MOISIN 
                                                                                                                             SECRETARIAT

                      Arh.DOINA ZAHARIA
                     Ing.DOINA TRIPON

3ex/DZ
Achitat taxa de 12 lei  conform chitanţei nr .................................din .....................

NOTA: În vederea aprobării PUD  în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cererea şi documentaţia vor fi însoţite de
avizele şi acordurile prevăzute de legislaţie:
gestionarii reţelelor edilitare:-Comp.Ape"Someş", SC ELECTRICA SA, SC E.ON GAZ, ROMTELECOM SA
Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj,
Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară ( documentaţia va conţine inventarul de coordonate) 
documentaţia pe suport informatic (CD) , 
anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru  studiu de urbanism
PVC nr 156/14.12.2011 şi dovada achitării amenzii 


