
ROMANIA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

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

Nr. 347560/ 43/ 22.12.2011

 Către      

                                   ALBU DUMITRA 
                                  aleea Vidraru nr 9 -11 

                                                                                  Cluj-Napoca 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de
22.12. 2011

Analizând  documentaţia  tehnică  prezentată  de  Dumneavoastră,  în  conformitate  cu
prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi
modificările ulterioare, 

Acordă pentru lucrarea: PUD–două locuinţe  individuale P+M,  str Ştefan Cicio Pop
nr 13 
                                                                             AVIZ 

Se avizează documentaţia prezentată  PUD două locuinţe  individuale  P+M,  pentru
stabilirea condiţiilor de amplasare  pe parcela proprietate particulară de 874mp. În vecinătate
sunt construite case cu regim de înălţime similar.
Accesul  se face  direct din str Stefan Cicio Pop, anterior reglementată prin documentaţii de
urbanism aprobate la profilul de 7m carosabil + trotuare de 1m. 
În  vederea autorizării  se a prezenta dezmembrarea topo şi  înscrierea cu titlu de ”drum„  a
suprafeţei de teren necesare pentru regularizarea străzii. 

Amplasarea  pe parcelă se va face cu respectarea distanţelor minime de 5m de la limita
spre drumul de acces şi posterior şi 3m de la limitele laterale.
 Accesul auto şi pietonal se face direct iar parcarea/ gararea auto se rezolvă în incintă.

Indicii urbanistici  se înscriu în prevederile UTR=L3c :POT max= 35%., CUTmax=0,6
la P+1

În vederea autorizării   se va prezenta  planul de amenajări exterioare  a  parcelelor
conform HCL nr 96/22.03.2011 

Beneficiarii lucrarii:  ALBU DUMITRA 
Certificat de Urbanism nr: 3521/18.10.2011

          VICEPRIMAR ,     ARHITECT ŞEF               DIRECTOR URBANISM,
   cu atribuţii delegate de                Arh LIGIA  SUB ŢIRIC Ă    Ing. CORINA CIUBAN
              PRIMAR   
      RADU MOISIN 

                                                                                        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 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 ( inclusiv inventarul de coordonate)
• studiu geotehnic
• Serviciul siguranţa circulaţiei 
• documentaţia pe suport informatic (CD) 
• anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiu de urbanism


