
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. 336873/ 43/ 22.12.2011

 Către      

                                  MATE Ş IOAN şi asociaţii 
                                  str Rapsodiei nr 17/ ap 19

                                                                                  Cluj-Napoca 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din
data de 22.12. 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: PUD –trei locuinţe unifamiliale, D+P+E, S+P+M
 str Făgetului nr 10A, 10B, 10C
 
                                                                             AVIZ 

Se avizează documentaţia prezentată  PUD –trei locuinţe unifamiliale, D+P+E,
S+P+M, pentru  stabilirea condiţiilor de amplasare  pe trei parcele alăturate, proprietate
particulară, fiecare  de 500mp. În vecinătate sunt construite case cu regim de înălţime
similar,  încadrarea fiind în UTR=5 - zona rezidenţială de locuinţe tip vilă.  
Accesul dinspre str Făgetului se face  prin drum aflat în coproprietatea celor trei, de 8m
lăţime ( nr cad 282439).

Amplasarea locuinţelor  se va face cu respectarea distanţelor minime de 5m de la
limita spre drumul de acces şi posterior şi 3m de la limitele laterale.
 Accesul auto şi  pietonal se face direct iar parcarea/ gararea auto se rezolvă  în
incintă.

Indicii urbanistici  se înscriu în prevederile UTR=5 conf. PUZ- Făget (HCL nr.
226/1996) POT max= 30%., CUT=0,9

În vederea autorizării  se va prezenta  planul de amenajări exterioare  a  parcelelor
conform HCL nr 96/22.03.2011 

Beneficiarii lucrarii: MATE Ş IOAN , BERCIU CRISTINA  şi POP  VASILE 
Certificat de Urbanism nr: 3560/19.10.2011

          VICEPRIMAR ,     ARHITECT ŞEF               DIRECTOR URBANISM,
   cu atribuţii delegate de                Arh LIGIA  SUB ŢIRIC Ă    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
• Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
• Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară ( inclusiv inventarul de coordonate)
• studiu geotehnic
• documentaţia pe suport informatic (CD) 
• anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiu de urbanism


