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Comisia  tehnică  de  amenajare  a  teritoriului  şi  urbanism,  întrunită  în  şedinţa  din  data  de
27.10.2011

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:  PUZ, str Cetăţii, PUD Imobil cu spaţii pentru cercetare ştiin ţifică
şi  birouri, cu regim de înălţime variabil, 5D+P+2E, str Cetăţii nr 41

 
AVIZ  

Se avizează  documentaţia prezentată PUZ, str Cetăţii, PUD Imobil cu spaţii  pentru cercetare
ştiin ţifică  şi   birouri,   în scopul  stabilirii  unor  reglementări  urbanistice  care să  permită  construirea şi
amenajarea terenului din incinta Filialei  Academiei Române, partea dinspre str Cetăţii. 

Prin PUZ,    pe zona studiată,  adiacentă la str Cetăţii, se nuanţează incadrarea funcţională actuală
UTR=CP1b în  UTR=CPM, subzonă pentru funcţiuni mixte  de locuire, servicii, instituţii culturale, şi de
cercetare ştiinţifică,  în perimetrul  zonei centrale protejate, corespunzător  cu încadrarea  ZCP-Et  in PUG
actualizat.  
Indicii urbanistici propuşi sunt în concordaţă cu situaţia reală a zonei centrale: POT max=40%, CUTmax=1,5

Prin PUD  pe parcela de 4000mp se detaliază   amplasarea  a unui corp de clădire cu regim de
înălţime variabil, cu max P+2E faţă de cota str Cetăţii şi cinci niveluri de demisol parţial, care valorifică
panta naturală a terenului pe direcţia Vest – Est. Accesul auto se face direct din str Cetăţii, iar parcarea auto
se rezolvă atât în primul nivel demisol cât şi  pe teren , în faţa clădirii .  
 Amplasarea pe parcelă se face retras la min 5m de la traseul regularizat al str Cetăţii ( 7m carosabil +1,5m
trotuar) iar faţă de limitele laterale se rezervă min 3m 
Accesul pietonal se poate face şi dinspre str Racoviţiă , prin incinta Academiei .    
Beneficiarul lucrarii: ACADEMIA ROMÂN Ă -Filiala Cluj-Napoca
Certificat de Urbanism nr:  291/08.02.2011

        PRESEDINTE,                ARHITECT ŞEF                                                       DIRECTOR URBANISM,
             PRIMAR                          Arh LIGIA SUBŢIRIC Ă                                            Ing.CORINA CIUBAN
       SORIN APOSTU       

       
                                                                                                                                                             SECRETARIAT,
                                                                                                                                                         Arh.DOINAZAHARIA
                                                                                                                                      Ing.DOINA TRIPON

NOTA : În vederea aprobării PUZ, 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 
• Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Ag de Protecţie a Mediului 
• Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară
• studiu geotehnic
• CZMI 8 Transilvania Vest 
• Serviciul siguranţa circulaţiei 
• Documentaţia pe suport informatic (CD) ,anunţ de iniţiere şi consultare a populaţiei


