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COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM
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Nr. 22510/433/02.02.2012

Către,      
SC ALTAROM SERVICII SRL
Str. Fabricii de chibrituri  nr. 13-21
Cluj-Napoca

Comisia  tehnică  de  amenajare  a  teriroriului  şi  urbanism,  întrunită  în  şedinţa  din   data  de
02.02.2012

Analizând documentaţia  tehnică  prezentată  de  Dumneavoastră,  în  conformitate  cu prevederile
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare,

Acordă pentru lucrarea: P.U.Z.+P.U.D. - Clădire de birouri, 2S+P+8E+Etaj tehnic str. Fabricii
de chibrituri nr. 5-11

AVIZ

Se avizează documentaţia prezentată: P.U.Z./P.U.D. - Clădire de birouri, 2S+P+8E+Etaj tehnic
str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11 pe teren proprietate privată cu suprafaţa de 1307 mp.

Pin P.U.Z. se stabileşte încadrarea funcţională U.T.R.=A4 – activităţi productive, spaţii de birouri
şi parking-uri, desfăşurate în construcţii industriale şi birouri mici şi mijlocii, care nu necesită suprafeţe mari
de teren P.O.T.max.=50%, C.U.T.=4.5

Prin P.U.D. se propune amplasarea unei clădiri cu regim de înălţime 2S+P+8E+Etaj tehnic, în
retragere de min. 5 m de la limitele la stradă şi cea posterioară vestică, la min. 11 m de la limita sudică şi
min. 6 m de  la  limita nordică.

Gararea este asigurată la subsolul construcţiei şi parcarea se face la sol pe teren proprietate privată
cu respectarea Regulamentului  privind asigurarea locurilor de parcare în municipiul Cluj-Napoca, aprobat
prin Hotărârea nr. 539/2006.

Indicii  de  ocupare  a terenului  se  înscriu  în  valorile  maxime prevăzute prin  Regulamentul  de
urbanism aferent U.T.R.=A4, P.O.T.max=50%, C.U.T.max=4.5

Spaţiu verde: 361.60 mp (27.67%)
Se vor respecta prevederile H.C.L.nr. 96/21.03.2011 – privind obligativitatea includerii planului

de amenajări exterioare în documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
Beneficiarul lucrării: S.C. ALTAROM SERVICII S.R.L.
Certificatul de urbanism
Prezentul   aviz  înlocuieşte  avizul  iniţial  nr.  37623/100199/17.07.2008,  aprobat  cu  H.C.L.  nr.

460/04.11.2008, care conţtin erori materiale.
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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 ( documentaţia va conţine  inventarul de coordonate) 
• documentaţia pe suport  informatic (CD) ,
• anunţ de iniţiere şi consultare a populaţiei pentru studiu de urbanism
• Agenţia pentru Protecţia Mediului


