
 
ROMANIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

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

Nr.73487/43/15.03.2012
                    

                       Către  
                                                                            CISTIAN IOAN
                                                                            bd. 21 Decembrie 1989 nr. 137 ap. 85

                        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 - str. Romul Ladea -Sud (zona spre est faţă de 
str. Uranus),

AVIZ

Se avizează  documentaţia prezentată PUZ - str. Romul Ladea -Sud (zona spre est faţă de
str. Uranus), prin care se stablesc  reglementări urbanistice  şi indici urbanistici în scopul construirii
şi amenajării. 

Prin PUZ,  pe terenul cu suprafaţa de cca. 50700 mp , se stabilesc următoarele încadrări
funcţionale: 

− UTR= L3 –  zona de locuinţe cu regim redus de înălţime (două  niveluri  supraterane)
POTmax= 35% şi CUT max= 0,9; S= 36200 mp;

− UTR=  Is-A-  zona  de  instituţii  şi  servicii  publice  de  interes  public,  constituite  în
ansambluri independente, POT max= 60% (70% parcele de colţ), CUT max= 2.2 ( 2,8 –
parcele de colţ); S= 1220 mp;

− UTR= Ve – zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic, S= 4087 mp.

− UTR= Tr – zona de circulaţie rutieră şi amenajările aferente, S= 9196 mp.
              Circulaţiile se vor asigura pe străzi cu lăţimea de min. 9,0 m ( 7,0 m carosabil+ două trotuare
de 1,0 m). Alinierea minimă se stabileşte la 5m.

Beneficiarul lucrarii:  CISTIAN IOAN
Certificat de Urbanism nr: 38703/507/1402.2012

        PRESEDINTE,                     ARHITECT ŞEF            DIRECTOR URBANISM,
           PRIMAR                 Arh LIGIA SUB ŢIRIC Ă                 Ing. CORINA CIUBAN
      RADU MOISIN

                                                                                                                             SECRETARIAT
                         Ing.DOINA TRIPON

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


