
 
ROMANIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAS+D+P+E+M şi resp D+p+e+M 

COMISIA TEHNIC Ă DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM
Calea Moţilor nr.3, Telefon 59 60 30/fax 59 25 66

Nr.329894/ 43/24.11.2011

 Către ,     

                      PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 24.11.2011
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 - PUD – Centru multifuncţional creştin integrat pentru persoane

vulnerabile, fără adăpost „Prison Fellowship România”, str. Sobarilor nr. 29
 
 

AVIZ

Se avizează  documentaţia prezentată  PUZ - PUD – Centru multifuncţional creştin integrat pentru
persoane vulnerabile, fără adăpost „Prison Fellowship România”, str. Sobarilor nr. 29,  în scopul   stabilirii
reglementărilor urbanistice pentru a face posibilă dezvoltarea şi extinderea clădirilor existente. 

Prin PUZ se stabilesc funcţiunile pe zona studiată: UTR= L4C- subzona de locuinţe (individuale şi
colective mici) şi servicii sociale ( grădini ţe, centre de copii, centre pentru persoane vulnerabile şi case
pentru persoane vârsnice), cu regim de înălţime P+2E+M
 Indicii urbanistici corespunzători încadrării  sunt POT max= 85%, CUT max= 3,2 mc/mp teren.

Accesul se va face direct din str. Sobarilor.
Prin PUD, pe suprafaţă de 756 mp,  se reglementează extinderea pe orizontală a corpului C1, cu o

casă de scară, înspre limita nordică şi refacerea mansardei pe întreaga construcţie.
 Având în vedere funcţiunea propusă nu este necesară asigurarea locurilor de parcare în incintă (se va
asigura o zonă de staţionare pentru aprovizionare).

Indicii urbanistici se încadrează în :  POT max=85%, CUT max = 3,2 mc/mp.
Spaţii verzi:  72,5  mp (9%)
În vederea autorizării  se va prezenta planul de amenajări  incintă conform HCL nr 96/22.03.2011

Beneficiarii lucrarii: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Certificat de Urbanism nr: 

        
PRESEDINTE,                     ARHITECT ŞEF            DIRECTOR URBANISM,

                  PRIMAR           Arh. LIGIA SUB ŢIRIC Ă                 Ing. CORINA CIUBAN
           SORIN APOSTU

                                                                                                                             SECRETARIAT
                     Arh.DOINA ZAHARIA
                       Ing.DOINA TRIPON

3ex/DT
Achitat taxa de 12 lei  conform chitanţei nr .................................din .....................
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 SA
- Agenţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj,
- Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară ( documentaţia va conţine inventarul de coordonate) 
- Serviciul de siguranţa circulaţiei din Primărie
- Documentaţia pe suport informatic (CD)  
- Anunţ de iniţiere şi consultarea populaţiei pentru  studiu de urbanism


