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Nr. 152343/ 43 /12.10.2011                                    

CĂTRE ,
MOLDOVAN ADRIAN DOREL
str. Meziad nr. 2 ap. 12
Cluj-Napoca

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, întrunită în şedinţa din data de 01.08.2011,
Analizând  documentaţia  prezentată  de  Dumneavoastră,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Acordă pentru lucrarea:  PUD - Reamplasare casă unifamilială P+M, str. Ion Negoiţescu nr. 12

AVIZ

Se avizează poziţia de reamplasare a casei unifamiliale, autorizată iniţial cu AC nr. 62676/1374/2004,
cu regim de înălţime P+M, pe teren proprietate particulară cu suprafaţa de 600 mp.

Amplasarea construcţiei se face în aliniere cu construcţiile existente pe stradă, la min. 3,0 m de la
aliniament, la min. 0,8 m faţă de limita nord-estică şi la min. H cornişă/2 faţă de cea sud-vestică. Posterior se
asigură min. 5,0 m.
 Accesul auto şi pietonal se face direct din str. Ion Negoiţescu, regularizată la 7,0 m carosabil+ două
trotuare de 1,0 m. 

Parcarea se asigură în incintă.
Ocuparea terenului  se înscrie în valorile specifice ale zonei de încadrare  UTR= L3a, POT max. =

35%, CUT max. = 0,6 ADC/mp.
Spaţiu verde amenajat : cca 306 mp (51%).
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 :   MOLDOVAN ADRIAN DOREL
Certificat de Urbanism : 

     PREŞEDINTE,     
            PRIMAR, 
    SORIN APOSTU              ARHITECT ŞEF, DIRECTOR URBANISM,

        Arh. LIGIA SUBŢIRICĂ   Ing. CORINA CIUBAN

            SECRETARIAT, 
                                                                                          Arh. DOINA ZAHARIA 
                                                                                                     Ing. DOINA TRIPON
                                                               

Achitat taxa de 12 lei conform chitanţa 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
- studiu geotehnic
- Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
- Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară

                               - documentaţia pe suport informatic (CD)
                               - anunţ de iniţiere şi consultare a populaţiei pentru studiu de urbanism

Redactat: Consilier Tripon Doina
3 exemplare


