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                           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

Calea Moţilor nr.3. Telefon 59 60 30/ Fax 59 25 66

                        
Nr. 245885/43/08.12.2011

                            Către, 
ROMAN TIBERIU
str. Cucului nr. 4
Cluj-Napoca

Comisia  tehnică  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  întrunită  în  şedinţa  din  data  de
08.12.2011,

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

Acordă pentru lucrarea:  PUD – Locuinţă unifamilială P+M, str. Cucului nr. 4A

AVIZ
Se avizează documentaţia prezentată pentru construirea unei locuinţe unifamiliale, cu regim de

înălţime  P+M,  pe  terenul  proprietate  particulară  de  2492mp,  pe  care  mai  există  edificată  o  casă
unifamilială. Propunerea corespunde reglementărilor urbanistice specifice UTR= L2 (asimilat L3a – conf.
HCL nr. 83/2005, cu privire la condiţiile de fundare).

Parcela, de formă neregulată, este situată pe latura sudică a str. Cucului, din care are acces propriu
prin prelungirea parcelei . 

Amplasarea pe teren a  clădirii  se face în în zona în care parcela are cca. 15,30 m lăţime, la
distanţa de 3,90 m faţă de limita nordică, la 0,90 m faţă de limita estică ( cu acordul proprietarului parcelei
învecinate) şi la 4,0 m faţă de latura vestică.

Parcarea este asigurată  în incinta proprietate.
Ocuparea terenului  se înscrie  în valorile maxime:  corespunzător  UTR=L2 :  POTmax = 20%,

CUTmax = 0,24 ADC/mp.Spaţii verzi: 1403mp (56,3%). 
Se vor respecta prevederile HCL nr. 96/21.03.2011 – privind obligativitatea includerii planului de

amenajări exterioare în documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
Beneficiarii lucrării : ROMAN TIBERIU
Certificat de Urbanism : 115813/2190/17.06.2010

     VICEPRIMAR
         cu atribuţii delegate de  

                   PRIMAR, 
      RADU MOISIN DIRECTOR URBANISM,

            Ing. CORINA CIUBAN

            SECRETARIAT, 
                                                                                          Arh. DOINA ZAHARIA 
                                                                                                     Ing. DOINA TRIPON
                                                               
Achitat taxa de 12 lei conform chitanţa nr…………………..din…………………….
Redactat: Consilier Doina Tripon
3 exemplare
NOTĂ:  In vederea aprobării P.U.D. în Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, cererea şi  documentaţia vor fi însoţite de
avizele şi acordurile prevăzute de legislaţie:

- gestionarii reţelelor edilitare: - R.A.J.A.C.,  S.C. ELECTRICA S.A., S.C. DISTRIGAZ
- Direcţia de Sănătate Publică al  Judeţului Cluj 
- Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară ( inclusiv inventarul de coordonate)
- anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiu de urbanism 
- documentaţia pe suport CD


