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                          Către 
                     POPESCU DAN PETRU  
                            str Galaxiei nr 12 
                               Cluj-Napoca 
 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinŃa din data de 22.04.2010; 
Analizând documentaŃia tehnică prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările 
ulterioare: PUD -  biserică ortodoxă, trei locuinŃe unifamiliale D+P+E şi locuinŃă colectivă mică P+2E, str 
Bună Ziua nr 88 – Măceşului nr 2-14 

  
 AVIZ  

 
 Se avizează documentaŃia prezentată pentru realizarea unei biserici ortodoxe, a unui grup de trei locuinŃe 
unifamiliale cu D+P+E şi a unei locuinŃe colective mici cu P+2E,  pe teren proprietate particulară, alcătuit din cinci 
parcele, în suprafaŃă totală de  4000mp. Loturile cu suprafeŃe variind între 590mp şi 980mp au acces direct din cele 
două străzi care delimitează amplasamentul. 
Parcela de la colŃ se alocă pentru o  biserica de mici dimensiuni, cu acces dinspre str Măceşului. Amplasarea  se va 
face  la distanŃa de min 5m de la traseul regularizat al str. Măceşului, în retragere de cca 11m de la traseul regularizat 
al str. Bună Ziua, la min 5m de la  limita sudică şi min 4m de la  limita vestică a lotului. 
LocuinŃele unifamiliale se vor realiza pe parcelele adiacente la str Măceşului, cu acces direct, ampasate cu 
respectarea alinierii la min 5m la stradă, distanŃe laterale de min 3m, distanŃă posterioară de min 5m.  
LocuinŃa colectivă mică are acces din str Bună-Ziua, amplasarea se va face cu menŃinerea alinierii  la min5m  faŃă de 
traseul  regularizat al străzii, distanŃe laterale de min H cornişă/2,  distanŃa posterioară de min 5m. 
Se asigură accesul auto şi parcarea / gararea în incintă pentru fiecare din unităŃile locative propuse. 
În vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo şi înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeŃelor de teren 
necesare  pentru regularizarea străzilor adiacente.  
Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare conf PUG : UTR=L3c locuinŃe cu max P+2 
nivele: POTmax =35%, CUTmax=0,9 ; spaŃii verzi =2158mp(53%) 
 Beneficiarul lucrarii: POPESCU DAN PETRU 

Certificat de Urbanism nr:1094/02.04.2009 
 

       PRESEDINTE,   ARHITECT ŞEF   DIRECTOR URBANISM, 
          PRIMAR                   Arh. LIGIA SUBłIRICĂ      CORINA CIUBAN 
       SORIN APOSTU 
 

                                                                                                                  SECRETARIAT, 
                                                                                                             Arh.DOINA ZAHARIA 
                                                                                                               Ing.DOINA TRIPON 

Achitat taxa de 12 lei conform chitantei nr.__________din______________ 
3 ex/. DZ 
NOTA: În vederea aprobării PUD în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cererea şi documentaŃia vor fi însoŃite de avizele şi 
acordurile prevăzute de legislaŃie: 
 -gestionării reŃelelor edilitare:-Comp.Ape"Someş", SC ELECTRICA SA, SC E.ON GAZ, ROMTELECOM 
 -AgenŃia de Sănătate Publică a JudeŃului Cluj, 
 -AgenŃia NaŃională de Cadastru, Geodezie şi Publicitate Imobiliară 
  -Serviciul SiguranŃa CirculaŃiei din Primărie 
 -anunŃ de iniŃiere şi consultarea populaŃiei pentru studiu de urbanism, 
                - documentaŃia pe suport informatic (CD) 


