
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la introducere in 
intravilan si reglementare urbanistica, in vederea construirii Spitalului 
Regional de Urgență Craiova, generat de imobilul situat în municipiul 

Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164. 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 
           Având în vedere expunerea de motive nr.______/2018, rapoartele 
nr.146609/2018 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi nr.146615/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la introducere în intravilan și 
reglementare urbanistică, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Craiova, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi 
completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  Legii nr.350/2001 şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
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; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la introducere în intravilan și 
reglementare urbanistică, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență 
Craiova, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 
162 și 164, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,  SECRETAR, 
Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 

Nr.  146905 / 17.09.2018         
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND INAINTAREA SPRE APROBARE IN 

CONSILIUL LOCAL A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM 
 

 

 

 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si 

amenajarea teritoriului si a Normelor de aplicare 233/2016, in vederea realizarii 

obiectivului de interes regional, Spitalului Regional de Urgenta Craiova este necesara 

introducerea in intravilan si reglementarea urbanistica a terenului, imobil aflat in 

proprietatea Ministerului Sanatatii. In acest sens, a fost intocmita documentatia PUZ 

introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea construirii 

Spitalului Regional de Urgenta Craiova, generat de imobilul situat in Tarlaua 

18, Parcelele 162 si 164. 
 
        

 

 

 

                       PRIMAR,                                                           ARHITECT SEF,                                         

                  Mihail GENOIU                                                 Gabriela MIEREANU                                                           
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 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr. ________ din  ________/2018   
 

       

                                                                                                                                                  

                                                                                            VICEPRIMAR, 

                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – introducere in intravilan si 

reglementare urbanistica in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta 

Craiova, generat de imobilul situat in Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi  completările 

ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului nr. 839/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii.   

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/1991 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu  
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de S.C. EXPERT DESIGN BAM S.R.L. prin arh. urbanist 

Mohammad Al-Bashtawi, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – introducere in 

intravilan si reglementare urbanistica in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta 

Craiova, generat de imobilul situat in Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164  propus prin Certificatul 
de Urbanism nr. 398 din 12.03.2018. 
          Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat cu H.C.L. 
nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului a P.U.Z.-ului pentru – introducere in intravilan si reglementare 

urbanistica in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Craiova, generat de 

imobilul situat in Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164 a ţinut cont de prevederile capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
- în baza adresei nr. 126981/08.08.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat pe 
site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin 
Anunţul nr. 17/08.08.2018 și la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în Craiova – zona str. Centura de Nord a Craiovei – sensul giratoriu spre 
comuna Ghercesti, respectiv plansele: - incadrarea in zona fotoaeroplana, Reglementari 
urbanistice propuse si Ilustrari urbanistice, conform proceselor-verbale de afişare nr.  
126981/08.08.2018. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în si adiacent PUZ-
ului, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, 
respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 134231 din 24.08.2018.                  
          Primaria Municipiului Craiova, in calitate de beneficiar al proiectului, a anunţat 
intenţia de aprobare a P.U.Z -ului pe panou in loc vizibil la zona ce a fost studiată prin acest  

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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P.U.Z, argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  ediţii ale ziarului local Gazeta de Sud 
din data de 21.08.2018, respectiv din data de 24-25.08.2018, anunţuri pe care le anexăm 
documentaţiei P.U.Z, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi au 
putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
 După  expirarea perioadei cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de la 
ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 24.08.2018, cu confirmare de primire, fara 
obiecţiuni, propuneri, opinii, de la cei notificaţi, pana la aceasta data, nici pe site-ul 
instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro,  nici prin 
adrese, motiv pentru care procedura de informare şi consultare a publicului a fost respectată. 
 În Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a Municipiului Craiova, ce are rol 
consultativ conform Regulamentului de Organizare si Funcţionare (R.O.F.) al acesteia,   
fiecare membru prezent  al comisiei a consemnat în fişe, opiniile ce au fost preluate în 
documentaţia P.U.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel avizul favorabil 

al Comisiei Tehice. 
 
CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 

ZONA: 

 Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 
479/2015, amplasamentul este situat în extravilan.   
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 398 din 12/03/2018 privind investiţia solicitată pentru 
„introducerea in intravilan si reglementarea urbanistica in vederea construirii Spitalului Regional 
Craiova”, se impune prin certificatul de urbanism condiţia elaborării P.U.Z, întrucât beneficiarul 
propune o nouă destinatie a terenului, care impune stabilirea unor reglementari urbanistice aferente 
functiunii propuse.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial administrative, 
retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu strazile din jur, 
stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi a utilităţilor. În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a constructiilor s-a ţinut seama de relaţia între 
corpurile propuse, precum şi de imobilele existente în vecinătate.  
 
 SITUATIA EXISTENTA: 

Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în extravilanul municipiului 
Craiova şi are categoria de folosinţă curţi-construcţii.  

Delimitari pentru zona studiată: 
-  La Nord – proprietati private, UAT Ghercesti; 

         -  La Sud – DJ 643F Craiova-Ghercesti; 
         -  La Est – proprietati private, UAT Ghercesti; 

-  La Vest – Soseaua de centura – Ocolitoarea Nord. 

     
REGIMUL JURIDIC:  

       Suprafata totală a terenului studiată prin PUZ este situata in extravilanul municipiului Craiova, 
Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164, are categoria de folosinta curti-constructii si are o suprafată de 
S=384.222,00mp din acte si 269.370,00mp din masuratori, cu nr. cadastrale 229682 si 231032, 
înscrise în  Cartea Funciară nr. 229682 si 231032. Terenul este proprietatea Statului Roman, dat in 
administrarea Ministerului Sanatatii, conform extraselor de carte funciara nr. 229682/22.01.2018 si 
231032/08.05.2018.  
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        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă - curti constructii și conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 
nr.23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat în extravilan, 
este afectat de zona de protectie sit arheologic “Brazda lui Novac” cod RAN69919.28, 
POTexistent=0%, CUTexistent=0,00.  
  
        REGIM TEHNIC PROPUS:  
        Zonă cu functiuni complexe si servicii – subzone institutii de sanatate; zona spatii verzi 

amenajate; zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente. 

 Bilant teritorial      

 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  

      - Zona institutii de sanatate: 

    UTR  IS3:  

      POT maxim propus=30%,  

      CUT maxim propus=variabil in functie de regimul de inltime, dar nu mai mult de 4,00, 

      regim maxim de inaltime 2S+P+5 

            

     Utilizari permise cu conditii:    

    Asigurarea locurilor de parcare conform Regulamentului Local de Urbanism pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008 si RLU aferent PUZ-ului: exclusiv in 
subsolurile constructiilor prin cele doua niveluri subterane. 
    Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 
aprobat cu H.G. nr. 525/1996. Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă 
vor fi înnierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 m2. 
   Se vor asigura minimum două accese auto și pietonale separate pentru obiectivul de investiții 
propus, ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră, respectiv la Sud Șoseaua de 
centură a municipiului Craiova (Ocolitoarea Nord) și DJ 643F Craiova-Ghercești la Est. 
Accesul carosabil rezervat salvării/intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces 
carosabil pentru personal și pacienți. Se va asigura infrastructura necesară intervenției de 
salvare aeriană (heliport). 
   Împrejmuirile la stradă vor avea soclu opac de maximum 60 cm înălţime şi vor putea fi 
(semi) transparente, până la înălţimea de 1,80 m. După caz, împrejmuirea către căile de 
circulație majoră poate fi dublată de gard viu. Împrejmuirile perimetrale pot fi opace şi nu vor 
depăşi înălţimea maximă de 2,00 m. Se vor realiza cu respectarea prevederilor Codului Civil. 
   Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate: cu o bandă de circulație 
(3,50 m lățime) pentru cele cu o lungime de până la 10,00 mm si cu două benzi de circulație 
(7,00 m lățime) pentru cele cu lungimea egală sau mai mare de 10,00 m. 
   Se va respecta regimul de aliniere propus de: 50,00 ml pentru imprejmuire si pentru 
constructii din axul Ocolitoarei Nord a municipiului Craiova.   
     
                                                                                                                                                                                                                                                          
       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
         Documentaţia este însoţită de avizele stabilite prin certificatul de urbanism si toate sunt in 
termen de valabilitate, dupa cum urmeaza: 
  - SC OMV PETROM SA E&P ZONA DE PRODUCTIE OLTENIA - aviz nr. 3803 din 
03.08.2018 favorabil conditionat intrucat terenul este traversat de doua conducte OMV Petrom 
active, marcate conform planului anexa acestuia, precum si zonele de siguranta in care nu pot fi 
edificate constructii; 
  - IGPR POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER - aviz de principiu 
favorabil pentru elaborare Planului Urbanistic Zonal nr. 200133 din 14.08.2018 cu urmatoarele: 
pentru realizarea accesului la drumul public se vor avea in vedere prevederile art. 37 din Ord. 
Guv. Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, precum si Normativul pentru 
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amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice; se va asigura necesarul locurilor de 
parcare conform HG nr. 525/1996, iar pentru construirea acestui obiectiv si amenajarea accesului 
la drumul public, se va solicita un alt aviz; 
  - MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – Directia pentru 

Agricultura Judeteana Dolj – raspuns intrucat, conform Legii nr. 18/1991, nu se emit decizii 
pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor care au categoria de folosinta curti-constructii; 
  - MINISTERUL APARARII NATIONALE – Statul Major al Apararii - aviz nr. DT/5609 
conditionat de: respectarea cu strictete a limitelor amplasamentului si zonelor functionale 
prevazute in documentatie; neafectarea sub nicio forma a activitatilor militare, a terenurilor, 
constructiilor sau instalatiilor de orice fel aflate in administrarea MAN; 
  - MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – AGENTIA 

NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALA DUNARE-

JIU - aviz nr. 50 din 20.08.2018 – terenul nu este amenajat cu lucrari de imbunatatiri funciare; 
   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: decizie de incadrare nr. 
10139/04.09.2018; 
  -  COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 

SA – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova – aviz de principiu nr. 

241/04.09.2018; 
- MINISTERUL CULTURII – aviz nr. 99/Z/03.09.2018; 
- CONSILIUL JUDETEAN DOLJ - aviz  nr. 14 din 10.09.2018; 
- MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

ROMANIA – aviz in curs de solutionare. 

 

 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 21.3/2017 întocmit de elaborator S.C. ARCHAUS S.R.L.;  
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal – introducere in intravilan si 
reglementare urbanistica in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Craiova, generat 
de imobilul situat in Tarlaua 18, Parcelele 162 si 164.  
-      Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia.               

 
                                                             
                                                                                                                                                                                           

              ARHITECT SEF,                                                 ŞEF SERVICIU, 

 Gabriela MIEREANU                        Stela  Mihaela ENE  

 

 

  

               VIZA JURIDICA                                     INTOCMIT,            

             Claudia CALUCICA                                       Monica MARIN    
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