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COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

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

 Nr.148143/ 43/ 07.07.2010 
 Către       
        
      Consiliul local al municipiului Cluj Napoca  
                şi SC Strict Prest SRL  
              
                 

                                                                             
 

 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din 
data de 07.07.2010 
 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: PUZ –str Pata Rât  
 

 AVIZ  
 
 Se avizează documentaţia prezentată pentru PUZ –str. Pata Rât  în scopul 
introducerii în intravilan şi stabilirii reglementărilor urbanistice, necesare organizării, 
amenajării şi construirii de locuinţe sociale, de necesitate . 
Amplasamentul în suprafaţă de 5755mp înscris în CF nr 1608 Someşeni, nr topo 687/33, 
este situat pe latuara estică a str Pata Rât, cu acces direct.  
  Prin PUZ  zona respectivă, situată în extravilan conform PUG, fără încadrare 
funcţională, se propune a fi introdusă  în intravilan, cu incadrarea UTR=Lx: locuinţe cu 
regim mic de înălţime cu indicii urbanistici POT max=35%, CUTmax=0,7 
  În mod special, se urmăreşte ca după amenajarea şi sistematizarea verticală a 
terenului să fie amplasate locuinţe de tip modular, în regim înşiruit, ce se vor racorda la 
retelele edilitare existente, sau  extinse.  Se va realiza imprejmuirea terenului. 
 Amplasarea clădirilor faţă de limite şi unele faţă de altele, va respecta normele de 
distanţă conform regulamentului de urbanism 
 Beneficiarul lucrarii: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi 
 SC Strict Prest SRL  
Certificat de Urbanism nr: 1642/18.05.2010 
Anterior s-a emis avizul de   oportunitate nr 106271/514/20.05.2010 pentru intocmire  
PUZ, aprobat cu HCL nr 213/25.05.2010 
 
      PRESEDINTE,                    ARHITECT ŞEF                                DIRECTOR URBANISM, 
      PRIMAR              Arh LIGIA SUBŢIRICĂ                         Ing. CORINA CIUBAN 
  
   SORIN APOSTU  
 

SECRETARIAT, 
Arh.DOINA ZAHARIA 

Ing.DOINA TRIPON 
3 ex./ DZ 
Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________ 
 
NOTA: În vederea aprobării PUZ  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,  
• Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, 
• Agenţia Regională de Protecţie a Mediului  
• Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară 
• studiu geotehnic  
• Serviciul de siguranţa circulaţiei 
• Documentaţia pe suport informatic (CD) , 
• Anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru studiu de urbanism 


