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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.238203/ 43/15.12.2011

 Către      
                               PÎGLIŞAN  CĂLIN 
                                str Madach Imre nr 23    
                                         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  pentru locuinţă unifamilial ă

S+P+M, şi corp anexă parter,  str.  Madach nr 23
 

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

locuinţă unifamilial ă  S+P+M, şi corp anexă parter (bucătărie de vară şi magazie)  str.  Madach nr 23
pe parceleă proprietate particulară de  723mp.  

 Lucrările de construire  au fost autorizate cu A.C. nr 1081/2004 şi au fost executate fără respectarea
amplasării clădirii faţă de limitele  laterale şi posterioară, motivat de dorinţa amenajării incintei dintre corpul
locuinţei care s-a retras în partea posterioară şi corpul de garaj executat cu AC nr 155/2010  înspre  stradă,
pecum şi de majorarea suprafeţei de teren. 

Prin PUD pentru locuinţa S+P+M se stabilesc distanţe de amplasare pe parcelă la: min 2m de la
limitele laterală şi  limita posterioară (conf. Cod Civil). 
Corpul anexă se poziţionează în zona extinsă prin achiziţionarea unei suprafeţe suplimentare de 93mp de
teren din parcela vecină de la nr 21, pînă pe   limitele laterale şi  posterioară ale acesteia.  
Accesul auto este rezolvat direct şi se asigură parcarea/ gararea  auto în  incintă.

Indicii urbanistici se încadrează în  valorile maxime ale zonei  UTR=L3a: POT max=35%, 
CUT max=0,9
Pentru lucrări executate fără respectarea AC a fost  întocmit  PVC nr.162/2011, de Direcţia Poliţia locală-
Serviciul control urbanism şi disciplină în construcţii , cu  dispunerea  intrării în legalitate.   

Beneficiarii lucrarii: PÎGLI ŞAN CĂLIN 
Certificat de Urbanism nr: 3834/29.10.2010

        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 162/2011şi dovada achitării amenzii 


