
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

COMISIA  TEHNICĂ  DE  AMENAJARE  A  TERITORIULUI  ŞI  DE  
URBANISM

Str. Moţilor nr. 3. Telefon: 0264 59 60 30, Fax: 0264 59 25 66

Nr. 361916/43 din 12.01.2012
Nr. 

               C ă t r e,
Dragoş Ovidiu
str. Câmpului nr. 38, ap. 27,
Cluj-Napoca

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 
12.01.2012,

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.D. Construire locuinţă P+2E, Aleea Cisnădie fn.,

AVIZ 

Se avizează documentaţia prezentată pentru amplasarea unei locuinţe cu regim de 
înălţime P+2E şi amenajarea incintei din Aleea Cisnădie fn.
Terenul este proprietate privată şi are suprafaţa de 445 mp. Traseul şi ampriza drumului au fost 
reglementate la 6,0 m. carosabil şi un trotuar de 1,0 m. prin P.U.D. Colonia Borhanci, beneficiar; 
Dimenyi Iosif, aprobat prin Hotărârea nr. 202/2006.
Construcţia va fi amplasată la 4,0 m. de la drum, la distanţa minimă H/2 dar nu mai puţin de 3,0 
m. faţă de limitele laterale şi min. 5,0 m. faţă de limita posterioară. Va fi asigurat acces auto şi 
staţionarea în incintă – se propune amplasarea unui garaj pentru 2 maşini la parter.
În vederea autorizării va fi prezentată documentaţia topo pentru dezmembrarea suprafeţei de 
teren necesară pentru realizarea drumului proiectat şi înscrierea în C.F. cu titlu de „drum” a 
terenului respectiv. Drumului proiectat i-a fost atribuită denumirea „Aleea Cisnădie” prin 
Hotărârea nr. 448/2010. Se va solicita atribuirea unui nr. poştal.
Beneficiarul lucrării:   Dragoş Ovidiu
Certificat de Urbanism nr: 2857/2010.

VICEPRIMAR
cu atribuţii delegate de primar,

Radu Moisin

Arhitect Şef,

Arh. Ligia Subţirică

Director Executiv,

Ing. Corina 

Ciuban

Secretariat;

Ing. Doina Tripon



Redactat: Consilier Ion Buligă
3 exemplare

Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr .__________ din ______________

NOTA: În vederea aprobării PUD, cererea şi documentaţia vor fi însoţite de avizele şi acordurile prevăzute 
de legislaţie:
� gestionarii reţelelor edilitare: Compania de Ape "Someş", S.C. Electrica S.A., S.C. E.ON Gaz, 
Romtelecom 
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
• Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară (inclusiv inventarul de coordonate)
• studiu geotehnic
• documentaţia pe suport informatic (CD) 
• anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiul de urbanism
Se va prezenta extras C.F. actual şi adeverinţa privind adresa poştală.


