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Către,
ROMAN TIBERIU
str. Mierlei nr. 4
Cluj-Napoca
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, întrunită în şedinţa din data de 03.05.2012,
Analizând documentaţia prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Acordă pentru lucrarea: PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M, str. Mierlei nr. 4
AVIZ
Conform prevederilor PUG – municipiul Cluj-Napoca, aprobat cu HCL nr. 792/1999, parcela este încadrată
în:
•

- UTR= L2 (asimilat L3a – Conform HCL nr. 83/2005, cu privire la condiţiile de fundare)

Se avizează documentaţia prezentată pentru construirea unei locuinţe unifamiliale, pe parcela proprietate
particulară, care reglementează:
Amplasarea pe parcelă a construcţiei respectă prevederile regulamentului de urbanism al PUG – municipiul
Cluj-Napoca, aprobat cu HCL nr. 792/1999 şi HCL nr. 83/2005 aferent UTR= L3a în ceea ce priveşte retragerea
de la aliniament, retragere faţă de limita laterală vestică, retragerea faţă de limita posterioară, regimul maxim de
înălţime, indicatorii urbanistici.
Documentaţia reglementează:
• retragerea faţă de limita estică: 0,80 m;
• accesul auto şi pietonal din str. Mierlei,
• regim de înălţime P+M
• parcarea se asigură pe teren proprietat, conform HCL nr. 539/2006 – Regulamentul asigurarea locurilor de
parcare în interiorul parcelei.
• Indicatorii urbanistici: POT max= 35% şi CUT max= 0,6 ADC/ mp teren.
Beneficiarii lucrării : ROMAN TIBERIU
Certificat de Urbanism : 115813/2190/17.06.2010
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3 exemplare
NOTĂ: In vederea aprobării P.U.D. în Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, cererea şi documentaţia vor fi însoţite de:
•
Avizele şi acordurile prevăzute de Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare
•
Raportul informării şi consultării publicului conform HCL nr.153/20012
•
Documentaţia pe suport CD

