
DATA 
AVIZAT 
JURIST C.L.

l@V>

jr. Adrian. VANA

DATA..................
Raport Serviciu de Specialitate Urbanism 
Amenajarea Teritoriului şi Cadastru 
ARHITECT ŞEF 
arh.Mihaela VR ABE

DATA..... M * . / * - 0 * * * 0
AVIZAT
Comisia de Spec.a C.L.nr. 3 
PREŞEDINTE 
ing.Ovidiu Dorel MICU

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind

aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor 
din circuitul agricol şi introducerea în teritoriu intravilan tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de......................

Luând în dezbatere Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent -  Stabilire zone 
funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi introducerea în teritoriu intravilan 
tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor, elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian 
M ate i;

în baza Avizului de Oportunitate emis de Primăria Turda nr.1/15.03.2017.;

Având în vedere Raportul S .U.A .T.C .nr.4805/76/2017con.4805/390/22.12.2017. refăcut cu nr.1420/13/U din
18.01.2019. şi cu nr.7977/177/U/10.04.2020.;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru ecologie, protecţia mediului, 
urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări ulterioare;

în temeiul art.129 alin.1 şi alin.2. lit.c) şi alin.6 lit.c), al art.139 alin.1, alin 3 lit. e) şi art. 196 alin. 1 lit a) din 
O.U.G.R. nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent -  Stabilire zone 
funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi introducerea în teritoriu 
intravilan tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor, a Avizului Arhitectului Şef/C.T.A.T.U.nr. 12/6.06.2018. şi a Raportului 
asupra informării şi consultării publicului nr.4805/76/2017conex.4805/390/22.12.2017.actualizatcu nr.1420/13/M/ din
18.01.2019. conex.7977/177/M/10.04.2020., cu indici urbanistici: regim de inălţime maxim 3 niveluri supraterane: 
S/D+P+2; P.O.T.max.=40%; C.U.T.max=1,6 şi cu următoarele condiţii:

a) completarea documentaţiei faza P.U.Z. cu avizul Consiliului Judeţean Cluj cel târziu până la faza primului 
Certificat de Urbanism de pe amplasament, respectiv

b) conformarea propunerilor la realizarea spaţiilor verzi prescrise în Anexa 6 a Regulamentului general de 
urbanism aprobat prin H. G. R. nr. 525/1996 republicat în cazul funcţiunilor complementare locuirii.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Primarul municipiului, Arhitectului Şef, Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului şi Cadastru în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www,primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ



R O M A N I A  
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
P R I M Ă R I A
SERVICIUL URBANISM , AMENAJAREA TERITORIULUI Şl CADASTRU
Nr.4805/76/U/2017con.4805/390/U/22.12.2017. actualizat cu nr. 1420/13/U/18.01.2019.con.7977/177/U/10.04.2020.

RAPORT
privind

P.U.Z. şi R.L.U. aferent -  Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor
din circuitul agricol şi introducere terenuri în teritoriu intravilan din tarlaua 19 accesibile din str. lazurilor

OBIECTUL RAPORTULUI: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind P.U.Z/R.L.U. - Stabilire zone funcţionale cu 
subzone locuinţe familiale şi introducere terenuri în teritoriu intravilan din tarlaua 19 accesibile din str. lazurilor

INIŢIATOR: Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei
DATE DESPRE IMOBIL: -  situaţia juridică sit format din 7 imobile, din care nr.cad.el.58896(524mp), 

58900(524mp), şi 58901 (525mp) aflate în proprietatea lui şi imobilele cu 58897(524mp),
58898(524mp), 58899(524mp) sunt proprietatea lor ^ ________ .. __________________ cele 6 loturi
accesibile prin imobilul cu nr.cad.el. 58902(911 mp) propus ca viitor drum privat de acces în comun cu alte 6 
parcele - ale căror proprietari nu şi-au dat interesul pentru ca proprietăţile lor imobiliare să devină teritoriu intravilan cu 
ocazia consultării populaţiei - , cale din care jumătatea suprafeţei, cotele părţi de 3/12-a parte sunt proprietatea lui 
llovea Andreea Ioana, iar 3/12-a parte a lor t.

Vecinătăţi -  la est str. lazurilor, la sud-vest-nord proprietăţi private persoane fizice terenuri agricole
PROIECTANT: BIA-IARCONCEPT Studio Turda, arh.Robert Jozsa, specialist RUR: arh.Ştefan Marina
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: nu e cazul.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: introducerea în teritoriu intravilan a unei părţi în suprafaţă de 3145mp cele 6 
loturi cu nr.cad58896, 58897, 58898, 58899, 58900, 58901 cărora se adaugă imobilul drum cu nr.cad.el.58902 cu 
funcţiune dominantă de locuire individuală de tip urban; funcţiuni complementare: administrative, birouri, comerciale, 
educaţie alimentaţie publică, cazare şi orice activităţi nepoluante legate de turism, condiţionate de asigurarea locurilor 
de parcare în incintă, şi de acceptului vecinilor.

- suprafaţa minimă construibilă a parcelei de 350mp;
- front minim la stradă de 13,Om;
- regim de construire: deschis;
- H max = 3 niveluri supraterane: S/D+P+2;
- POT max = 30%;
-C U T max = 1,6;
- retragerea minimă faţă de aliniament stradal = 3,Om;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = mm H/2 dar nu mai puţin de 2,00m;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare= min H/2 dar nu mai puţin de 2,00m;
- circulaţii şi accese: acces din str. lazurilor pe drumul comun privat cu nr.cad.el.58902(911mp) cu lăţimea 

carosabilului între 4,40-4,50m;
- echipare tehnico-edilitară: posibilităţi de racordare din str.lazurilor.

PROPUNERE SERVICIU U.Â.T.C.: se propune avizarea în Comisia nr. 3 a C.L.M.T. şi aprobarea
P.U.Z./R.L.U. -  Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol 
şi introducere terenuri în teritoriu intravilan din tarlaua 19 accesibile din str. lazurilor cu indici urbanistici: regim de 
înălţime maxim 3 niveluri supraterane: S/D+P+2; P.O.T. max.=40%; C.U.T. max=1,6 cu următoarele condiţii:

a) completarea documentaţiei faza P.U.Z. cu avizul Consiliului Judeţean Cluj cel târziu până la faza primului 
C.U. de pe amplasament, respectiv

b) conformarea propunerilor la realizarea spaţiilor verzi prescrise în Anexa 6 a Regulamentului general de 
urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 republicat în cazul funcţiunilor complementare locuirii.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
PRIMĂRIA

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre constă în aprobarea proiectului urbanistic faza P.U.Z. şi R.L.U. 
aferent -  Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi 
introducere terenuri în teritoriu intravilan din tarlaua 19 accesibile din str. lazurilor

DATE DESPRE IMOBIL:
- Situaţia jurid ică: teren agricol, format din 7 imobile înscrise cu noi nr.cad.el.58896(524mp), 58900(524mp), 

şi 58901 (525mp) aflate în proprietatea lu i1 i şi imobilele cu 58897(524mp), 58898(524mp),
58899 (524mp) sunt proprietatea lor ‘  , cele 6 loturi accesibile prin
imobilul cu nr.cad.el. 58902(911 mp) propus ca viitor drum privat de acces în comun cu alte 6 parcele ale căror 
proprietari nu şi-au dat interesul pentru a deveni teritoriu intravilan cu ocazia consultării populaţiei, cale din care 
cotele părţi de3/12-a parte sunt proprietatea lu i ' », iar 3/12-a parte a lor \ şi

în
amplasament -  teritoriul extravilan municipal,
vecinătăţi -  la est str. lazurilor, la sud-vest-nord proprietăţi private persoane fizice terenuri agricole

ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE:
P.U.Z./R.L.U. propune: introducerea în teritoriu intravilan a unei părţi în suprafaţă de 3145mp cele 6 loturi cu 
nr.cad58896, 58897, 58898, 58899, 58900, 58901 la care se adaugă imobilul drum cu nr.cad.el.58902 cu funcţiunea 
dominantă de locuire individuală de tip urban; funcţiuni complementare: administrative, birouri, comerciale, educaţie 
alimentaţie publică, cazare şi orice activităţi nepoluante legate de turism, condiţionate de asigurarea locurilor de 
parcare în incintă, şi de acceptului vecinilor.

- suprafaţa minimă construibilă a parcelei de 350mp
- front minim la stradă de 13,Om
- regim de construire: deschis;
- H max = 3 niveluri supraterane: S/D+P+2;
- POT max = 30%;
-CUT m ax= 1,6;
- retragerea minimă faţă de aliniament stradal = 3,Om;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = min H/2 dar nu mai puţin de 2,00m;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare= min H/2 dar nu mai puţin de 2,00m;
- circulaţii şi accese: acces din str. lazurilor pe drumul comun privat cu nr.cad.el.58902(911mp) cu lăţimea 

carosabilului între 4,40-4,50m;
- echipare tehnico-edilitară: posibilităţi de racordare din str.lazurilor.

PROPUNERE : se propune aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent -  Stabilire zone funcţionale cu subzone 
locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi introducerea terenurilor în teritoriu intravilan din 
tarlaua 19 accesibile din str. lazurilor cu condiţiile prevăzute conform legii, referitoare la obţinerea avizului Consiliului 
Judeţean Cluj şi conformarea propunerilor la realizarea spaţiilor verzi prescrise în Anexa 6 din Regulamentul general 
de urbanism aprobat prin H.G.R. nr.525/1996 republicat în cazul funcţiunilor complementare locuirii.

PRjiyiAR,
Cristian OqtavianJylATEI



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL-PRIMĂRIA TURDA

REGULAMENT DE FUNCŢIO NARE - COM ISIA TEH N IC Ă DE A M E N A JA R E A  TERITO RIULUI Şl URBANISM

F1 - Aviz de oportunitate eliberat de către UAT de bază ANEXA nr.3
La Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Turda

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

Ca urmare a cererii adresate de*1) Vovea Andreea Ioana, cu domiclliul/sediul*2) în judeţul Cluj, municipiul Turda, cod poştal -, 
str. Dr.loan Raţiu nr, 18-22, bl. -, sc. -, et. -, ap. 16, telefon/fax -, e-mail -, înregistrată la nr. 4805/76 din 1.03.2017.,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE / INIŢIERE/
Nr. 1 din 15.03.2017.

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal/Regulamentul local de urbanism pentru*3) Stabilire zone funcţionale cu 
subzonă locuinţe familiale şi introducere terenuri în teritoriu intravilan din tarlaua 19 accesibile din str. lazurilor, analizat 
în şedinţa C. T.A. T.U. din data de 15.03.2017.

generat de imobilul*4) imobilele cu nr.cad 58896(524mp), 58901 (525mp) în proprietatea beneficiarei iniţiatoare şi cota de
3/12-a parte din imobilul cu nr.cad 58902(911 mp drum), fiind studiate şi imobilele cu nr.cad 58897, 58898, 58899, 58900 cu 
cota parte de 3/12-a parte din imobilul cu nr.cad58902, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:
Conform anexei*5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat:

la nord de terenuri arabile în extravilan tarlaua 19 cu nr.cad 58890, 58891, 58892, 58893, 58894, 58895 cu drumul de 
acces cu nr.cad58902 comun,

la sud: teren arabil parţial intravilan(cca.30%) din tarlaua 19 parcela 16,
la est de str.lazurilor cale de legătură către trupul intravilan Turda-Vest/Parc Flora,
la vest de terenuri arabile din tarlaua 19 devenite teritoriu intravilan conf. limite PUG în vigoare, care fac parte din 

UTR C14 cu dotări comerciale, servicii centru cartier.
2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi: rezidenţială cu funcţiuni complementare locuirii
a) Locuire individuală de tip urban şi/sau locuire colectivă cu puţine niveluri(max.2 etaje peste parter),
b) respectiv drumul privat comun al proprietarilor celor 12 loturi ce se poate preda domeniului public -  cu lăţime variabilă între 

4,4m + 4,5m -  va asigura accesibilitatea rutieră şi dotarea tehnico-edilitară a celor 12 parcele
3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)
- regim de înălţime min. 1 nivel(P), max. 4 niveluri(S/D+P+2 sauS/D+P+1E+M);
- P.O.T. max.= 40%;
- C.U.T. max.= 1,6
- prin propunerile P.U.Z./R.L.U. se vor stabili retragerile minime faţă de vecinătăţi cu condiţia luării în caicul şi situaţia 

în care se predă în domeniul public local drumul cu nr.cad58902(911mp) aflat în coproprietatea proprietarilor celor 12 
parcele, caz în care dimensionarea drumului fie acces va prevede gabarite stradale conform prescripţiilor legii;

- parcela cu nr.cad 58902 destinat drumului de acces din str. lazurilor către cele 12 parcele In coproprietate, dacă se va 
extinde intravilanul zonei, şi în cazul în care se va preda în domeniu public local, va servi ca posibil drum de legătură pe 
coama “Dealului Spânzurătorii” către trupul intravilan Turda-Vest/Parc Flora, accesibil din str.Teglâs Istvân.



4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: se pot executa prin prelungirea celor 
existente pe str. lazurilor, cu următoarele condiţii:

■ utilităţile tehnico-edilitare şi infrastructură, se vor executa de către beneficiar pe drumul comun privat, adiacent 
loturilor în proprietate (nr.cad.58896,58901 şi 58897, 58898, 58899, 58900, jstudiate şi costurile lucrărilor se vor suporta de 
către beneficiar;

• în cazul în care parcela cu nr.cad58902(911 mp) destinată drumului de acces se predă domeniului public, va fi necesar 
să fie lărgit ia min.8,0m(2 benzi carosabile de 2,75m + 2 trotuare de min.1,1m) pentru a face loc utilităţilor edilitare de apă, canal 
menajer şi rigole pluviale, gaze naturale, curent electric şi iluminat public către toate cele 12 parcele, din care la 6 parcele s-a 
solicitat introducerea in teritoriu intravilan prin prezenta documentaţie;

- în cazul solicitării introducerii în teritoriu intravilan în scopul construirii de către proprietarii celorlalte 6 parcelei care 
nu au participat la iniţierea P.U.Z.), costurile realizării reţelelor edilitare şi ale infrastructurii pentru aceste 6 loturi situate vis 
•a vis, se vor suporta de către proprietarii acestora, în afară de cazul în care există înţelegere între proprietarii celor 12 loturi.

5. Capacităţile de transport admise: conform normelor specifice în vigoare pentru zone rezidenţiale.
6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z./R.L.U.:
- Pe lângă avizele solicitate prin C.U. nr.2J10.01.2017. se vor prezenta avizele O.C.P.I. şi A.N.I.F. pentru scoaterea din circuitul 

agricol şi acordul vecinilor proprietari ai loturilor cu nr. cad. 58897, 58898, 58899 şi 58900 pentru introducerea în teritoriu intravilan 
a celor 6 parcele.

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului:
- Beneficiarul va prezenta acordul vecinilor direcţi din aliniament şi al posesorilor celorlalte 6 parcele de vis-a vis, toţi proprietari 

ai drumului de acces care faceiegătura cu drumul public local str. lazurilor.
Obs. S.U.A.T.C.:
a) mediatizarea pentru faza de oportunitate/iniţiere se va face cu notificarea din partea administraţiei locale spre includerea în 
intravilan a celorlalte 6 parcele de vis-a vis, care sunt beneficiari ai drumului de acces în coproprietatea celor 12 parcele.
b) până la faza de propuneri P.U.Z./R.L.U. se vor notifica şi posesorii celorlalte parcele de o parte şi alta a str.lazurilor din tarlaua 
19 de la parcelele 14-24 până la cart.Turda-Vest, pentru a opta spre includerea în teritoriu intravilan cu funcţiunea rezidenţială:

- parcelele 14(0,41 ha), 15(1,3ha), 16(0,58ha) dintre intravilanul existent şi lotul studiat şi care sunt parţial intravilane,
- parcelele 18(0,58ha), 19(0,58ha), 20(0,58ha) parţial şi ele intravilane, dincolo de parcela 17(0,75ha) din care s-au 

defalcat fără plan urbanistic cele 12 loturi din care 6 se studiază în prezenta
- parcelele 21(0,44ha), 22(0,99ha), 23(1,32ha), 24(0,82ha) situate până la vecinătatea cu Parc Flora din cart.Turda-Vest.

c) Intervalul de timp pentru mediatizare iniţiere PUZ/RLU va fi de 20 zile calendaristice.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr.2 din 

10.01.2017, emis de Primăria Turda.

Achitat taxa de aviz de oportunitate de 15,0 lei, conform Chitanţei nr._________________________ din_______
Prezentul aviz a fost transmis solicitantuluicÎirect/pnn poştă la data de A v y ?

4  ^
Arhite -şef, 

losifj * *

INTOCMIT-S.U.A.T.C. 
VASS£^iyS-2ex.

ţ ie  şi prenumele solicitantului: - persoană fizică; sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrnl firmei.

*2) Adresa solicitantului: - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;
- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

*3) Denumirea ¡nvestiţiei/operaţiunii propuse.
*4) Date de identificare ale imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate.
*5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat,furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară,eu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

MUNICIPIUL TURDA 
CONSILIUL LOCAL - PRIMĂRIA TURDA

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE - C O M I S IA  T E H N I C Ă DE AMENAJAREA TERITORIULUI Şl URBANISM

F7 - Aviz Plan urbanistic zonal ANEXA nr. 7
la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice 

de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Turda

Arhitect - şef

Urmare a cererii adresate de Vovea Andreea-loana cu domiciliul/sediul social în judeţul Cluj municipiul 
Turda, cod poştal strada Dr.loan Raţiu, nr.18-22 ap16, tel. /fax.-, e-mail -, şi Vovea Sergiu Lucian şi soţia Vovea 
Silvia Florica domiciliul/sediul social în judeţul Cluj municipiul Turda, cod poştal -, strada Lotus, nr.22 bl.E6 sc.A 
ap.16, tel./fax.-, e-mail înregistrată cu nr.4805/76/2017conex.4805/390/22.12.2017. actualizare cu nr.1420/13/ 
/18.01.2019. pentru emiterea avizului arhitectului şef,

Conform prevederilor art.37, art.57-31 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, în baza avizului de oportunitate nr.1/15.03.2017., având în vedere 
rezultatele consultării populaţiei reluate între 21.09.2018-14.10.2018. cu prelungirea intervalului până la 25 de zile 
calendaristice, şi consultării documentaţiei în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a 
municipiului Turda în şedinţa din data de 6.06.2018. se emite

AVIZ FAVORABIL 
Nr.12/6.06.2018.

pentru Planul urbanistic zonal pentru*3) Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin 
scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi introducerea în teritoriu intravilan tarlaua 19, accesibile din 
str. lazurilor

generat de imobilele*4) 7 imobile, din care nr.cad.el.58896(524mp), 58900(524mp), şi 58901 (525mp) aflate 
în proprietatea lui Vovea Andreea Ioana şi imobilele cu 58897(524mp), 58898(524mp), 58899(524mp) sunt 
proprietatea lor Vovea Sergiu Lucian şi Vovea Silvia Florica, cele 6 loturi accesibile prin imobilul cu nr.cad.el. 
58902(911 mp) propus ca viitor drum privat de acces în comun cu alte 6 parcele ale căror proprietari nu şi-au dat 
interesul pentru a deveni teritoriu intravilan cu ocazia consultării populaţiei, cale din care cotele părţi de3/12-a 
parte sunt proprietatea lu i1 i, iar 3/12-a parte a lor i ş i '

Iniţiator: persoane fizice, i şi so ţii' şi
Proiectant: BIA-IARCONCEPT Studio Turda, arh.Robert Jozsa
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.Ştefan Zoltan Marina
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.: teritoriu extravilan pus în posesie în baza legii fondului 

funciar vândut beneficiarilor, care este adiacent trupului intravilan T 1 în dreptul UTR-lor C14 şi DT4. Terenul se poate 
încadra în UTR LM cu locuire individuală de tip urban, partea nordică a municipiului, deoarece în vecinătatea nordică 
acestuia în anul 2006 a fost aprobat prin H.C.L.M.T.nr.184/27.07.2006. PUZ/RLU Amenajare cartier rezidenţial 
Turda-Vest -  introducerea unui nou trup în teritoriu intravilan, cu condiţia administrativă următoare: Proprietarul 
terenului are obligativitatea dotării cu utilităţi tehnico-edilitare(apă,canal,gaz, energie electrică, telefoniejprecum şi 
a infrastructurii (străzi de acces, trotuare aferente, spaţii verzi) a zonei (deservirea imobilelor în proprietate şi 
racordarea lor la utilităţile urbane).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: nu e cazul.
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: introducerea în teritoriu intravilan a unei părţi în suprafaţă de 3145mp cele 

6 loturi cu nr.cad58896, 58897, 58898, 58899, 58900, 58901 la care se adaugă imobilul drum cu nr.cad.el.58902 
cu funcţiunea dominantă de locuire individuală de tip urban; funcţiuni complementare: administrative, birouri, 
comerciale, educaţie alimentaţie publică, cazare şi orice activităţi nepoluante legate de turism, condiţionate de 
asigurarea locurilor de parcare în incintă, şi de acceptului vecinilor.

- suprafaţa minimă construibilă a parcelei de 350mp
- front minim la stradă de 13,Om
- regim de construire: deschis;
- H max = 3 niveluri supraterane: S/D+P+2;
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REGULAMENT DE FUNCŢIONARE - C O M I S I A T E H N I C Ă  DE AMENAJAREA TERITORIULUI Şl URBANISM

- POT max = 30%;
-C U T m ax= 1,6;
- retragerea minimă faţă de aliniament stradal = 3,0m;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = min H/2 dar nu mai puţin de 2,00m;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare= min H/2 dar nu mai puţin de 2,00m;
- circulaţii şi accese: acces din str. lazurilor pe drumul comun privat cu nr.cad.el.58902(911mp) cu lăţimea 

carosabilului între 4,40-4,50m;
- echipare tehnico-edilitară: posibilităţi de racordare din str. lazurilor.
în urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 6.06.2018. se avizează 

favorabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent - Stabilire zone 
funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi introducerea în 
teritoriu intravilan tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor, cu următoarea condiţie: în cazul funcţiunilor 
complementare se va respecta procentul spaţiilor verzi prescrise de H.G.R.nr.525/1996 Anexa 6.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare.
Elaboratorul şi beneficiarul P.UZ.răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U-Z.care face obiectul prezentului aviz, în 

conformitate cu art.63 al.(2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.UZ.
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.UZ. şi cu obligativitatea 

respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2 
din 10.01.2017., emis de Primăria municipiului T u rda .

PREŞEDINTE C.T.A.T.U., 
Mihaela VRABETE

ÎNTOCMIT-S.U.A.T., 
VASSSpraW S/flex.

ACHITAT TAXA AVIZ C.T.A.T.U. 15,0 LEI cu chitanţa fiscală nr. 

ACHITAT TAXA MEDIATIZARE P.U.Z. 200.0 LEI cu chitanţa fiscală nr.

ELIBERAT

ELIBERAT

*1) Numele şi prenumele solicitantului: -  persoană fizică; sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a  calităţii solicitantului In cadrul firmei.

*2) Adresa solicitantului: -  pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;
- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

*3) Denumirea investtţiei/operaţjunii propuse.
*4) Date de identificare a imobilului -  teren şi/sau construcţii -  conform certificatului de urbanism emis in care este solicitată obţinerea avizului de oportunitate.
*) Se completează, după caz: -  Primăria Municipiului............. ;

-  Primăria Oraşului.................. ;
-  Primăria Com unei......................
**) Se va semna de arhitectul-şef sau, "pentru arhitectul-şef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, 

după caz.
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R E G U L A M E N T  L O C A L
DE IMPLICARE A PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM IN MUNICIPIUL TURDA

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
PRIMĂRIA
Nr.4805/76/M/2017con.4805/390/M/22.12.2017. actualizat cu nr. 1420/13/M/18.01.2019.con.7977/177/M/10.04.2020.

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI 
privind avizarea documentaţiei

P.U.Z./R.L.U. ■ Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul 
agricol şi introducerea în teritoriu intravilan tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor

Având în vedere Ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L.M.T. nr.178/2013. privind aprobarea Regulamentului local referitor la 
implicarea publicului privind elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism in municipiul Turda;

Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului -  a elaborării propunerilor P.U.Z./R.L.U. aferent la 
documentaţia: Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi 
introducerea în teritoriu intravilan tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor.

Nr. înregistrare: 4805/390/22.12.2017. actualizat cu nr. 1420/13/U/18.01.2019.
Amplasament: extravilan, tarlaua 19 UAT Turda
Beneficiar: persoane fizice
Proiectant: BIA-IARCONCEPT Studio Turda, arh.Robert Jozsa, specialist RUR: arh.Ştefan Marina
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:
Materialul postat pe site-ul Primăriei Turda s-a predat/transmis către responsabilul cu site.

Etapa I. anunţul intenţiei de elaborare PUZ între 18.04.2018.-30.04.2018., răspunsuri la sesizări între 2-4.05.2018.
- s-a afişat pe site-ul oficial: www.primariaturda.ro al Primăriei municipiului Turda;
- s-a expus la Centrul de Informare a Cetăţenilor/sediul Primăriei Turda, cam.15;
- s-a expus la faţa locului panoul de afişaj.
La Primăria municipiului Turda nu s-a înregistrat în scris nici o notificare, sesizare sau observaţie referitor la PUZ, 

respectiv nici verbal.
Etapa II. elaborarea propunerilor PUZ între 21.09.2018 -14.10.2018., răspunsuri la sesizări între 15-17.10.2018.,

- afişarea pe site-ul oficial: www.primariaturda.ro al Primăriei municipiului Turda
- expunerea proiectului la Centrul de Informare a Cetăţenilor/sediul Primăriei Turda, cam.15
- expunerea pe panoul de afişaj pe amplasament.
La Primăria municipiului Turcia nu s-a înregistrat în scris nici o notificare, sesizare sau observaţie referitor la PUZ, 

respectiv nici verbal.
La Primăria municipiului Turda nu s-a înregistrat în scris nici o notificare, sesizare sau observaţie referitor la PUZ, 

respectiv nici verbal.
Având în vedere că s-au parcurs etapele de informare şi consultare a publicului -  anunţ de intenţie PUZ şi elaborare 

propuneri PUZ -  în conformitate cu H.C.L.M. T.nr.178/2013, se poate începe etapa de avizare şi aprobare pentru P.U.Z./R.L.U. 
Stabilire zone funcţionale cu subzone locuinţe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi introducerea 
în teritoriu intravilan tarlaua 19, accesibile din str. lazurilor.

ÎNTOCMIT,
arh.Soran CHEVEREŞAN

2ex.
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21 septem brie 2018

18 aprilie 2018 - ANUNŢ ACTUALIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018
Publicul este invitat sa transmită observaţii si propuneri privind propunerile de 
elaborare: plan urbanistic zonal -  stabilire zone funcţionale, subzonă locuinţe 

familiale în municipiul Turda, cu introducerea în teritoriu intravilan str. Iazurilor
Amplasament: tarlaua 19 parte din fosta parcelă 17, accesibil din str.lazurilor 
Consultare în perioada 21.09.2018. -  14.10.2018.,
Răspunsul la observaţii în perioada 15-17.10.2018.
Consultare directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA hol afişaj 
cam. 15, între orele 8.00-15.00
Panou pe amplasament: str.lazurilor -  REGLEMENTARI URBANISTICE 
Consultare pe site-ul Primăriei Turda : < http:/primariaturda.ro/primaria-turda/informatii- 
publice/anunturi/ >
ARGUMENTARE: crearea de noi zone de locuit 
INIŢIATOR:
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect şef losif Dumitru, 
consilier Vass Sara, Primăria mun.Turda

Documente:
1 panou PUZ_Vovea
2 PUZ Vovea MEM
3 PUZ VOVEA-plan-incadrare-in-zona
4 PUZ VOVEA reglementari-urbanistice
5 PUZ VOVEA plan-retele-edilitare
6 PUZ VOVEA plan-situatie-juridica
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18 aprIHe 2018-A N U N Ţ  ACTUA LIZAT: 21 SEPTEMBRIE 2018

Publicul este Invitat sa transmită observaţii si propuneri privind propunerile de elaborare: plan urbanistic ionel -  stabilire zone 
funcţionala, tubzonâ locuinţe fam Hirte în municipiul Turda, cu Introducerea în teritoriu intravilan str. lazurilor

Amplasament: tarlaua 19-parte din fosta parcelă 17. accesibil din etr lazurflor 
Ccmsutiare in perioada 21,09.2018 ~  14.102016..
Răspunsul la cbservattifn perioada 15-17.10.2018.
Consultare directă: DOCUM ENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TUR D A  hol afişai cam. 15, între orele 8.00-15.00 
Panou pe amplasament: str.lazurflor- REGLEMENTARI URBANISTICE
Conaullare pe site-uf Primăriei Turda: < htip:/primariaturda.ro/primaria-turda/informatfi-publice/anun1uri/>
ARGUMENTARE: crearea de fieri zone de locuit 
INIŢIATOR.1
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect sei Ies? Dumitru, consilier Vass Sara, Primăria mun.Turda

Declaraţia de aderare SNA 2016 Documente;
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18 aprilie 2018

Publiculesteinvitatsatransmităobservaţiisipropuneriprivindpropunerile de elaborare: 
plan urbanistic zonal - stabilire zone funcţionale, 

subzonălocuinţefamilialeînmunicipiulTurda, cu introducereaînteritoriuintravilan str.
lazurilor

Amplasament: tarlaua 19 parte din fostaparcelă 17, accesibil din str.Iazurilor 
Consultareînperioada 18.04.2018 -  30.04.2018.
Răspunsul la observatiiînperioada 2.05.2018 -  4.05.2018.
Consultaredirectă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA TURDA holafiDaj 
cam. 15, întreorele 8.00-15.00
Panou pe amplasament: str.Iazurilor -  REGLEMENTARI URBANISTICE 
Consultare pe site-ul PrimărieiTurda: < http:/primariaturda.ro/primaria-turda/informatii- 
publice/anunturi/ >
ARGUMENTARE: crearea de noi zone de locuit 
INIŢIATOR:
Persoaneresponsabile cu informareasiconsultareapublicului: arhitectCefiossf Dumitru, 
consilier Vass Sara, Primăria mun.Turda

Documente: 1 2 3 4

1 panouPUZ_Vovea
2 PUZ Vovea MEM
3 PUZ VOVEA-plan-incadrare-in-zona
4 PUZ VOVEA reglementari-urbanistice



PLAiM n CADRARE IN PÙG P U B L IC U L  E S T E  IN V IT A T  S Ă  T R A N S M IT Ă  O B S E R V A Ţ II S I P R O P U N E R I 
priv ind  C O N SU LTA R E A  A S U P R A  P R O P U N E R ILO R  P R E LIM IN A R E  • S TA B IL IR E  ZO N E  FU N C ŢIO N A LE  /  SU B ZO N A  LO C U IN ŢE  FA M ILIA LE

în municipiul Turda, strada lazurilor, nr.33, judeţul Cluj

Consultare în perioada: 18.04.2018 - 30.04.2018.
Răspunsul la observaţii în perioada: 02.05.2018 - 07.05.2018.

C on su ltare  directă: DOCUMENTAŢIE PUZ EXPUSĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA - hol afişa] cam.15, între orele 8.00-15.00
Panou pe amplasament: strada lazurilor, nr.33 

C onsultare pe s ite -u l P rim ăriei Turda : < w w w .p rim ariatu rd a .ro  >
ARGUMENTARE: crearea de noi locuinţe 

INIŢIATOR: VOVEA ANDREEA IOANA.
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului: arhitect şef tosif Dumitru, consilier Vass Sara, Primăria mun. Turda

N r.
P c L

X
[m j

Y
[m ]

17 566217.538 405015.685
79 566215.768 40 6017.074

18 566214.014 40 6018.488
19 5 6 6 2 0 1 5 5 3 4 0 5 0 2 8 X 4 7
26 5 6 6 2 1 6 5 8 6 405058.572

4 0 568232.126 405088.711
4 7 566247.373 405118.863

60 566262.627 405149.029
68 566277.888 405179.209

2 56 62 9 2 3 2 6 405208.157

î 566306.177 405200.841
80 566308.160 405199.778
3 566310.106 405198.648
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Ñ i IAR CONCEPTi l u d i ó
f  / iK  BIROU DE ARHITECTURA '  Tura*, atr. InCeraa Armatei, nr.7, Jud.Cluj J12I3885I200S

Proiect nr.252/2016
P.UJL Stabilire zone funcţionale - 

Snbzena locuinţe familiale - 
Introducere teren in intravilan

Mun. TUMa, «r. IAZURILOR, nr. 33.nr.ead. 58901,58800,58899, 68898,58897,68896,58902, |ud CLUJ
Beneficiar:
l/OVEA ANDREEA IOANA
Mun. Turda, atr. Dr. loan Raliu, nr, 7427, et3, ap.16.jud. CLUJ
Proiectat arh. Robert tozea

Decanat artt. Robert lozaa
Sel proiect arh. Stefan Z. Marina

PLAN DE SITUAŢIE  
REGLEM ENTARI 

URBANISTICE
A 04

Dala: 
dec 2016 Scara:

1/500
Faza:PUZ.
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