
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *446007* Nr. _____________ / ______

                              CERERE

 pentru avizarea studiului de trafic pentru acordarea avizului de principiu 
al Serviciului Siguranța Circulației

SUBSEMNATUL/ SUBSCRISA ________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ADRESA/SEDIUL________________________________________________________
________________________________________________________________________

PERSOANĂ/TELEFON pentru contact, care să fie anunțată pentru susținerea studiului: 
______________________________________________________________

Solicit acordarea avizului de principiu pentru obiectivul:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

pe strada ______________________________________________________ nr.________
 
Documentele necesare pentru eliberarea avizului de principiu care se vor anexa prezentei cereri:
-fișă proiect
-memoriu tehnic justificativ pentru lucrarea propusă care se solicită a se aviza
-plan de încadrare în zonă
-plan de situație existent (va conține configurația existentă a străzii și accesele auto și pietonal)
-plan de situație propus color pentru ceea ce se solicită a se aviza, ce va cuprinde  accesul auto și pietonal,
strada  cotată  cu  configurația  propusă/  preluată  din  studiile  aprobate,  legenda  cu  limită  de  proprietate,
evidențiere teren cedat pentru regularizare stradă ( dacă e cazul), locurile de parcare/ garare etc.- 2 exemplare
la scara 1:200, 1:500
-Certificat de Urbanism
-avizul Comisiei de urbanism ( dacă este solicitat prin Cerificatul de Urbanism)
-planșa de PUZ, PUD  aprobate dacă în Certificatul de Urbanism se face referire la PUZ, PUD
-planșa de suprapunere cu PUG ( dacă este vorba de strada cu profil reglementat prin PUG)
-tema studiului de trafic și fișa completată de la tema studiului de trafic.
-studiul de trafic în format listat în dosar cu șină și digital pe CD sau DVD care să  conțină maxim 2 fișiere (nu
foldere) cu studiul de trafic și planul de reglementări.

Data, Semnătura,

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 60 07 *

Timp estimativ de completare: 20 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *446007* Nr. _____________ / ______

FIȘA PROIECT de studiu de trafic

locație/adresă:  
Investitor:
Proiectant:
Responsabil studiu circulație

Funcțiune propusă (locuințe colective, 
comerț, locuințe cuplate, birouri etc.)
Nr. apartamente:
Suprafață birouri
Suprafață spații comerciale
Nr. parcări/garaje:            
Studiul de circulație

Data efectuării măsurătorilor

Interval orar măsurători

Modalitate culegere date

Număr de operatori

Străzi luate în studiu

Vehicule fizice pe categorii

Vehicule etalon pe categorii

Prognoza ține seama de gradul de 
motorizare
Prognoza ține seama de indicele de 
creștere
Grad de motorizare (val. actuală 462 
auto/1000 loc.)

Indice de creștere 

Diagrama încărcării orare a arterelor 
de acces

Existență standarde bază de calcul

Existență simulare trafic

Emisii cu efect de seră

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 60 07 *

Timp estimativ de completare: 20 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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Calcul capacitate intersectie cu 
traficul indus de obiectivul propus
Calcul capacitate străzi cu traficul 
indus de obiectivul propus

Măsuri propuse

Studiul oferă soluții

Rezolvare sarcini

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 60 07 *

Timp estimativ de completare: 20 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.


