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                       Către,  
                                   CĂLIN DANIEL RADU

                                                                           Str. Bună Ziua nr. 13 ap. 15
                                       Cluj-Napoca
                    

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 15.03.2012,
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 şi PUD – pentru parcelare şi construire, zona str. Romul Ladea- str Antonio Gaudi  

AVIZ 

Se avizează documentaţia prezentată pentru PUZ şi PUD - pentru parcelare şi construire, zona str. Romul
Ladea- str Antonio Gaudi,  în scopul   stabilirii de reglementări şi indici urbanistici pentru construirea şi amenajarea
zonei în urma parcelării.

Prin PUZ  se stabilesc reglementări   pe o zonă situat între drumul care leagă str. Romul Ladea de str. Antonio
Gaudi (urmărind cursul pârâului Becaş)- spre est , în continuarea studiului PUZ şi PUD aprobat cu HCL nr. 532/2004 –
beneficiari Domniţa Gheorghe şi asociaţii- spre nord şi parcele construire cu acces din str. Antonio Gaudi- spre vest.

Astfel, pe  zona studiată de 10255 mp,   se detaliază reglementările aferente încadrării  funcţionale după cum
urmează:
- UTR=L3c- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi. 

Indicii urbanistici corespunzători încadrării  sunt POT max=35%, CUT max= 0,9 ADC/mp teren.
Accesul la zona studiată se va face pe drumul care leagă str. Romul Ladea de str. Antonio Gaudi cu lăţimea de

min. 9,0 m, iar accesul la parcele se va realiza pe drumuri cu lăţimea de min. 7,0 m.
Alinierea construcţiilor se va face la min. 5,0 m faţă de traseul regularizat al străzii care leagă str. Romul Ladea

de str. Antonio Gaudi şi min. 4,0 m faţă de drumurile interioare zonei.
- UTR= V4 -Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi a zonelor umede.
 Prin PUD – se reglementează distanţa faţă de limitele laterale ale parceleor va fi de min. H cornişă/2, min. 3,0
m, iar posterior se va rezerva min. 5,0 m.

Gararea/ parcarea se asigură pe teren proprietate.
Ocuparea terenului  se înscrie în valorile specifice ale zonei UTR= L3c: POT max= 35% şi CUT max=

0,9 ADC/mp teren.
În vederea autorizării se va reglementa dezmembrarea topo şi înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeţelor

de teren necesare pentru  regularizarea drumurilor de acces la zonă şi la parcele şi se va reglementa adresa poştală
a imobilelor.

Autorizarea construcţiilor se va face după  obţinerea autorizaţiei  pentru executarea străzilor la profilul
propus prin acest studiu.

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.
 

Beneficiarul lucrarii:  CĂLIN DANIEL RADU
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Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________
3ex/DT
NOTA: În vederea aprobării PUZ  şi 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
- Serviciul Siguranţa Circulaţiei
- documentaţia pe suport informatic (CD) ,anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei 


