
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. 301161/ 43/15.12.2011

           Către      
                                        POP PETRIŞOR IONUŢ
                              str. Andrei Mureşanu nr 9 /ap 3
                                       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 – Imobil de locuinţe şi servicii  D+P+3E+et. 
tehnic retras,  str. Abrudului nr 17.

AVIZ 

Se avizează documentaţia prezentată pentru PUD  Imobil de locuinţe şi servicii  
cu regim de înălţime D+P+3E+ et. tehnic retras, cu locuinţe la etaje  şi servicii/birouri la 
parter,  pe teren proprietate particulară de 773 mp, după desfiinţarea construcţei existente 
parter. 
Amplasamentul este situat în spatele blocurilor D10 şi D11 de pe str Dâmboviţei, 
respectiv T11 şi T12 de pe str Cojocnei, fiind un imobil rezidual rămas nedemolat cu 
ocazia realizării cartierului Aurel Vlaicu. Accesul pe parcelă se face direct, atât din str 
Abrudului - actuală alee pietonală, cât şi dinspre aleea  carosabilă existentă în partea de 
Nord, care serveşte blocurile vecine. 
        Amplasarea pe parcelă  a construcţiei  se va face aliniat cu clădirea vecină de la nr 
19, în regim cuplat cu aceasta. Faţă de limita laterală Nord-vestică se asigură distanţa de 
min Hcornişă/2 iar faţă de  limita posterioară distanţa de min 5m. 
 Parcarea/gararea auto se rezolvă în incinta proprietate corespunzător funcţiunilor din 
imobil.  
  Indicii de ocupare a terenului se înscriu în valorile maxim admise pentru zona de 
încadrare UTR=CM3  POT max=85%, CUTmax=2.2.
 În vederea autorizării se va prezenta planul de amenajări a parcelei în conformitate cu 
HCL nr 96/22.03.2011

Beneficiarul lucrarii: POP PETRIŞOR IONUŢ
Certificat de Urbanism nr: 3694/31.10.2011

            VICEPRIMAR                                                     DIRECTOR URBANISM,
       cu atribuţii delegate de                                                   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
- studiu geotehnic
- Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
- Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară (inclusiv inventarul de coordonate) 
- Serviciul de siguranţa circulaţiei
- documentaţia pe suport informatic (CD) ,- anunţ de iniţiere şi consultare a populaţiei pentru studiu de urbanism


