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

Nr.304969 /43/15.12.2011

 Către      
                                  RĂDULESCU  VIORICA  

                                           str. Plopilor nr 20/ap 18
                                                                       Cluj – Napoca 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din
data de 15.12.2011

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:  Construire   grupaj de patru imobile de locuit cu câte
trei apartamente, P+E+M, str Meteor nr 59-61
         

                                                                             AVIZ 
                              

Se avizează documentaţia prezentată pentru realizarea lucrărilor de  construire  a
unui grupaj de patru locuinţe colective,  cu câte trei apartamente, cu regim de înălţime
P+E+M, pe parcela proprietate particulară de 1782mp. 
Amplasamentul este situat pe latura sudică străzii,  iar vecinătăţile construite au regim de
înălţime similar. 

Pentru rezolvarea accesului   se trasează   o alee carosabilă  centrală  de min 6m
lăţime, clădirile urmând a fi dispuse două spre stradă şi două în partea posterioară,  de o
parte şi de alta a aleii, paralel cu limitele laterale ale parcelei. 

Amplasarea corpurilor de clădire va rezerva min 5m spre stradă, min 3m lateral,
min 5m posterior, iar între clădiri min 9m. Amenajarea şi sistematizarea verticală  se va
face cu  valorificarea  pantei naturale a terenului, fără a cauza prejudicii vecinătăţilor.

Accesul  auto se face prin aleea centrală  comună,  iar  parcarea auto aferentă  se
rezolvă lateral faţă de alee, alături de fiecare corp de clădire.

În execuţie se vor respecta normele tehnice, juridice şi sanitare în vigoare. 
Indicii urbanistici se încadrează în valorile admise pentru UTR=L3a: 

             POT max=35% CUT max=0,9
În vederea autorizării se va prezenta planul de amenajări a incintei conform 

HCL 96/22.03.2011
Beneficiarul lucrarii:RĂDULESCU VIORICA  
Certificat de Urbanism  nr:

      VICEPRIMAR                                        DIRECTOR URBANISM,
    cu atribuţii delegate de                                 Ing. CORINA CIUBAN
         PRIMAR 
    RADU MOISIN 
                                                                                                         SECRETARIAT,
                                                                                                    Arh. DOINA ZAHARIA
                                                                                                    Ing.  DOINA TRIPON

3 ex./ DZ
Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________


