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Nr.350523/43/23.01.2012
 Către
                       MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
                     

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 23.01.2012
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:   PUZ -str. Oaşului- Cartier Lomb , PUD – Centru TEAM – ZMC de

sprijin a afacerilor Cl ădire de birouri şi spaţii suport

AVIZ 

Se avizează documentaţia  PUZ- str. Oaşului- Cartier Lomb , PUD – Centru TEAM – ZMC de
sprijin a afacerilor Cl ădire de birouri şi spaţii suport,  în scopul stabilirii  reglementărilor urbanistice
necesare organizării, amenajării şi construirii pe teren cu suprafaţa de 106786 mp. 

Prin PUZ, pe zona delimitată  se propun următoarele funcţiuni:
− UTR= UEmm- zona de activităţi economice mici şi mijlocii: POT max= 35%, CUT max= 1,2;
− UTR= Ed -subzona de construcţii aferente lucrărilor edilitare: POT max= 60%, CUTmax= 0,6;

− UTR= Vp – subzona spaţii verzi publice aferente arterelor de circulaţie.
             Reglementările urbanistice  vor stabili: circulaţii, alinieri, accese,  relaţii volumetrice şi funcţionale.

Prin PUD se stabileşte: amplasarea pe teren a unei clădiri de birouri, cu S+D+P+3E, în retragere de
min. 5,0 m de la traseele de circulaţie  propuse şi  a cinci  corpuri  de construcţie  parter pentru spaţii  de
microproducţie.

Accesul se face pe calea de circulaţie prevăzută şin str. Oaşului spre Cartierul Lomb prin PUZ –
Cartier Lomb, aprobat cu HCL nr. 350/2009.

Indicii urbanistici: POT max= 35% şi CUT max= 1,2 mp/mp teren.

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

        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

Redactat: Consilier Doina Tripon
3 exemplare

                                         
Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________
NOTA : În vederea aprobării PUZ, 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 de Protecţie a Mediului 
• Agenţia Naţională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară
• Studiu geotehnic
• Serviciul siguranţa circulaţiei 
• Documentaţia pe suport informatic (CD) ,anunţ de iniţiere şi consultare a populaţiei


