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

Nr. 160705, 211354/ 43/ 12.10.2011

 Către,      
                           GHERGHEL IOAN  
                           Loc. Agrieşel nr. 53 Com. Târlişua
                           Jud. Bistriţa-Năsăud             

Comisia  tehnică  de  amenajare  a  teritoriului  şi  urbanism,  întrunită  în  şedinţa  din  data  de
12.10.2011

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 casă de vacanţă, P+M, str. D.D. Roşca  fn,
Col Făget  

                                                                             AVIZ 
                              

Se  avizează  documentaţia  prezentată  pentru  realizarea  unei  case  de  vacanţă  cu  regim de
înălţime P+M, pe teren proprietate de 2600 mp.
          Amplasamentul este situat în zona cu toponimicul La Rudari, adiacentă înspre nord la str.
D.D.Roşca şi  înspre  vest  la o alee de acces  la  parcelele  învecinate spre sud şi  a  fost  cuprins  în
reglementările PUZ – Făget, aprobat cu HCL nr. 226/1996. 

Amplasarea  pe  teren  respectă  alinierea  aprobată  la  5,0  m de  la  traseul  regularizat  al  str.
D.D.Roşca, min. H cornişă/2 până la limitele laterale şi min 5m posterior.
 Accesul auto este direct, iar parcarea se rezolvă pe terenul proprietate.

În  execuţie  se   vor  respecta  normele  tehnice,  juridice  şi  sanitare  în  vigoare.,  precum şi
reglementările aprobate prin HCL nr. 433/06.10.2009 pentru  casele de vacanţă: în ceea ce priveşte
POT max= 5%, suprafaţa construită  de maxim 150 mp,  suprafaţa desfăşurată  de maxim 250 mp,
utilizarea de materiale lemn şi piatră, acoperişul tip şarpantă cu ţiglă ceramică, retragerea de min 5,0 m
de la limite, împrejmuiri cât mai transparente.

În vederea autorizării  se va prezenta dezmembrarea topo şi  înscrierea cu titlu de „drum” a
suprafeţei de teren necesare pentru regularizarea str. D.D.Roşca.

Spaţiu verde amenajat : cca 2437 mp (95,3%).
Se vor respecta prevederile HCL nr. 96/21.03.2011 – privind obligativitatea includerii planului

de amenajări exterioare în documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Beneficiarul lucrarii:  GHERGHEL IOAN       
Certificat de Urbanism  nr: 67862/1404/28.04.2010
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