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RAPORT 
Privind obiecţiunile primite pe parcursul derulării perioadei de transparenţă decizională 

pentru 
 documentația de urbanism P.U.Z.„Reconversie funcţională din zona industrială în zona cu funcţiuni 

complexe de interes public ţi servicii de interes general 2S+P+6, generat de imobilul situat în  Calea 

Bucureşti nr, 80B„ 
 
Ca urmare a parcurgerii perioadei de transparenţă decizionaşă aferentă documentaţiei PUZ mai sus menţionate, 
anterior datei de finalizare a acestei perioade, respectiv 15.03.2022, a fost înregistrată petiţia 
nr.49740/08.03.2022, a Domnului Păduraru Aurelian, în calitate de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari R4-
R5, din Calea Bucureşti, nr.74 

Prin petiţia înaintată Primăriei Municipiului Craiova, Domnul Păduraru Aurelian exprimă dezacordul 
cu documentaţia de urbanism inițiată de catre SC ELECTROPUTERE PARC S.R.L., pentru terenul situat în 
Mun. Craiova, Calea Bucureşti, nr.80B, având ca obiect modificarea reglementărilor urbanistice existente în 
vederea edificării pe acest teren a unei clădiri cu funcţiunea de centru comercial si birouri/servicii. 

În susţinerea dezacordului exprimat, ca urmare a consultării cu membrii Comitetului executiv şi cu alţi 
locatari, Domnul Păduraru Aurelian ridică problema sporirii traficului ăn zona ca urmare a dezvoltării propuse, 
creşterea nivelului de noxe şi zgomot, probleme create în zona blocurilor R4-R5 ca urmare a realizării unui 
număr suplimentar de locuri de parcare aferente dezvoltării propuse, probleme de accesibilitate la blocurile pe 
care le reprezintă a autospecialelor de poliţie, pompieri, salvare.  

Prin adresa nr.55195/15.03.2022, Primăria Municipiului Craiova, Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului a înaintat petiţia domnului Păduraru Aurelian către proiectantul PUZ şi beneficiarul acestuia, ăn 
vederea analizării şi formulării unui răspuns la problemele semnalate de către petent. 

La data de 17.03.2022, beneficiarul PUZ a formulat răspuns punctual la petiţia primită, răspuns 
înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 56938/17.03.2022. În răspunsul său, beneficiarul PUZ 
argumentează faptul că aspectele sesizate nu sunt justificate, întrucât la baza elaborării documentaţiei PUZ au 
stat studii de trafic ce au relevat faptul că, urmare a realizării investiţiei propuse nu vor fi generate blocaje în 
trafic, noua clădire beneficiind de toate cele 4 accese deja existente, schimbarea destinaţiei zonei din industrie 
în servicii va conduce la o diminuare a factorilor nocivi pentru mediu şi nu contrarul susţinut de către petent, 
programul de lucru al angajaţilor din spaţiile de birouri propuse nu va conduce la aglomerări suplimentare în 
perioadele de sărbători şi la sfărşit de săptămâna, accesul vehicolelor de intervenţie menţionate de către petent 
la blocurile R4-R5 nu va fi îngreunat ca urmare a dezvoltării propuse. 
Faţă de cele de mai sus, în completarea documentaţiei de urbanism supusă aprobării: P.U.Z.„Reconversie 

funcţională din zona industrială în zona cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes 

general 2S+P+6, generat de imobilul situat în  Calea Bucureşti nr, 80B, ataşăm corespondenţa primită şi 

transmisă pe perioada de transparenţă decizională. 
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