
ROMANIA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

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

Nr.291919/43/15.12.2011
            

                           Către 

                                          KILIN JOSEF 
                                                                                 str. Madach nr 89
                                                                                        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 locuit cu trei apartamente, P+E+M, str
Fagului fn

AVIZ 

Se avizează documentaţia prezentată pentru PUD  Imobil de locuit cu trei
apartamente, P+ E+M, str  Fagului  pe teren proprietate particulară de 498mp ( nr cad
373603).
   Amplasamentul este situat pe latura nord- vestică a str Fagului, cu accesul prin drum
existent de 8m lăţime ( nr cad 273604) aflat în coproprietate particulară. 

Amplasarea construcţiei se va face paralel cu latura lungă a  parcelei, cu asigurarea
retragerii de min 5m anterior, min 3m faţă de limitele laterale, min 5m posterior.
Accesul auto se face direct, pe drumul existent, iar   parcarea /gararea auto se rezolvă în
incintă.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei UTR=L3a cu
POTmax=35%, CUT max= 0,9
 În vederea autorizării se va  prezenta planul de organizare a incintei conf. HCL nr 

96/22.03.2011 şi se va reglementa adresa poştală a imobilului. 
Beneficiarul lucrarii:   KILIN JOSEF 
Certificat de urbanism nr:  1964/08.06.2011

      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  
-Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
-Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară ( documentaţia va conţine şi inventarul de
coordonate)
-documentaţia pe suport informatic (CD) ,
-anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiu de urbanism


