
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 
funcțiunilor în zona cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului și str.Fluturi, în 

vederea construirii unui imobil, cu regim de înălțime P+1E parțial, cu 
funcțiunea de magazin retail, generat de imobilul situat în municipiul 

Craiova, str. Brestei, nr.185 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 

   Având în vedere raportul nr.48183/2018 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului și 
str.Fluturi, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălțime P+1E parțial, cu 
funcțiunea de magazin retail, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.185; 
           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 reconsiderarea funcțiunilor în zona 
cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului și str.Fluturi, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălțime P+1E parțial, cu funcțiunea de magazin retail, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.185, 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,  PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU   Ovidiu MISCHIANU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.          din                     /2018                                                        Aprobat 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 
 
                                                                                                             Vizat 
                                                                                                        Viceprimar 
                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 
     
                                                                                                

 RAPORT 
 privind aprobare P.U.Z. - „ Reconsiderarea functiunilor  în zona cuprinsă  între str. 

Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 
185, în vederea construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail  

 
 

 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 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. TOPGES PROIECT S.R.L, prin Arh. urbanist Carmen 
Gabriela Borontea, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea 
„RECONSIDERAREA FUNCTIUNILOR  IN ZONA cuprinsă   între str. Brestei, b-dul Râului 
și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 185, în vederea 
construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail propus prin certificatul 
de urbanism, nr. 1458 din 12.08.2016. 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism s-a aprobat  cu 
HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru  PUZ - „ Reconsiderarea functiunilor  în zona cuprinsă   
între str. Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. 
Brestei, nr. 185, în vederea construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin 
retail, a tinut cont de prevederile  capitolul III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum 
urmează: 

− S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 106553/03.08.2017 pe site-ul instituţiei 
Primariei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin anuntul nr. 14 din 

48183 20.03.2018
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02.08.2017 si la sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform procese verbale de afisaj, 
la sediu și site, nr. 106553/03.08.2017, planurile extrase din documentaţia PUZ, respectiv: 
-1.Situatia existenta – Zonificare functionala,  2. Reglementari, 3. Reglementari echipare 
edilitara, 4. Obiective de utilitate publica, 5. Unitati teritoriale de referinta si 6. Foto – 
existent si simulare. 
  Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  

        Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente cu adrese transmise prin 
poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de 
studiere si de primire a observatiilor si/sau propunerilor, cu adresa de notificare nr.151489/  
26.10.2017, conform Raport nr. 151477/26.10.2017 privind vecinii ce vor fi notificati. 
 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela 
ce a generat acest PUZ in data de 14.07.2017, argumentat cu foto anexat si a publicat anunţ în 
două ediţii ale ziarului local: Cuvântul Libertății, in editia din data de 14.07.2017 si în editia din 
17.07.2017, anunturi anexate, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii 
neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului. 
 De asemenea, în prezent, din punct de vedere al regimului economic, zona studiată 
este de proprietăti private. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a 
decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 27.10.2017 , pentru care s-
au primit confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, de la cei 
notificaţi, nici pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro , nici prin adrese, procedura de informare şi consultare a 
publicului a fost respectată. 
  Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de 
întocmire a raportului de specialitate şi înaintării spre aprobare a respectivei documentaţii 
în  Consiliului Local al Municipiului Craiova .  
       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, punctul de vedere, neexistând obiectiuni, 
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 şi prelungire valabilitate cu  H.C.L. nr. 
479/2015 amplasamentul este situat în zonă unitati industriale, parţial zonă afectată de străzi 
propuse prin PUG și partial zonă de locuinte.  
      În urma obţinerii C.U. cu nr. 1458 din 12/08/2016 privind investiţia solicitată „construirea 

unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail”, se impune prin C.U. condiţia 
elaborării P.U.Z, în vederea reglementării funcţiunii zonei specifice investitiei propuse şi a 
indicilor urbanistici prevăzuţi, prin reglementarea circulaţiilor pietonale şi carosabile în 
contextul investiţiilor aprobate şi rezolvarea lor, ţinând cont de dotările din zonă şi frontul 
construit la str. Brestei. 
   Reglementările urbanistice propuse ţin cont de toate documentaţiile urbanistice 
aprobate anterior în zona studiată.          
  SITUATIA EXISTENTA: 
    Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul municipiului 
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Craiova, în partea de sud-vest a localităţii, cuprins între str. Brestei, str. Fluturi și str. Râului şi 
este delimitat astfel:  

- Nord - Est – str. Brestei și proprietăti private  
- Sud - Vest – str. Râului și proprietăti private  
- Est - str. Fluturi și proprietăti private; 
- Nord -Vest – str. Râului și proprietăti private  

REGIMUL JURIDIC:  
    Suprafaţa zonei studiate este de 26112,00 mp, iar terenul care a generat P.U.Z-ul şi care 
face parte din zona studiată are o suprafaţă de 6899,00 mp din acte şi 6926,00 din măsurători, cu 
nr. cadastral 218375, înscris în  Cartea Funciară nr. 218375. Terenul intravilan este proprietate 
privată a SC LIDL România Societate în comandita, conform Contract de Vanzare Cumpărare 
autentificat cu nr. 2279/12.09.2016. 
 REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
      Terenul are categoria de folosinţă - curţi construcţii.  
     Suprafaţa terenului este de 6899,00 mp din acte şi 6926,00 din măsurători, cu nr. cadastral 
218375. 
  REGIM TEHNIC: 
      Situaţia existenta: Conform P.U.G., amplasamentul este situat în  zonă unitati industriale, 
parţial zonă afectată de străzi propuse prin PUG și partial zonă de locuinte.  
   Bilanţ teritorial (reglementări propuse): 
      - Zona servicii  
             UTRs :  POTmaxim =70% CUTmaxim = 1,40 cu regim maxim de inaltime P, P+1 
     - Zona mixta –locuinte si servicii  
             UTRm : POTmaxim=40% CUTmaxim=1,2 cu regim maxim de inaltime P, P+1-2      
      Construcţiile vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura 
la streaşină, construirea la o distantă mai mică de 60 cm fata de limita de proprietate, etc.  
   Asigurarea locurilor de parcare conform Regulamentului Local de Urbanism pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L. nr. 271/2008 după cum urmează:  
- UTRs - 93 locuri amenajate pe teren. 
- UTRm- în functie de functiunea propusă, conf. RLU 
    Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.L.U 
aferent PUZ-ului propus, respectiv pt. zona de servicii 2-5% din suprafata terenuluil și pentru 
zona de locuinte 2 mp/locuitor sau 10% din suprafata terenului. 
 

  Profile caracteristice ale strazilor pt. zona studiată:  

      - profil 1: cu retragerea din axul străzii Râului pentru construcţii de min. 28,00 m si 

pentru împrejmuire de min. 25,00 m ; 

      - profil 2: cu retragerea din axul strazii Brestei pentru construcţii de min. 11,50 m şi 

pentru  împrejmuire de min. la 8,50 m ;  
       - profil 3: cu retragerea din axul străzii Fluturi, pentru construcţii de min. 8,00 m si 

pentru împrejmuire de min. 4,50 m ; 
 
   MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
    Documentaţia este însoţită de avizele stabilite prin certificatul de urbanism și toate sunt în 
termen de valabilitate, după cum urmează: 
 - S.C. CEZ Distributie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu 

nr.060021149338/10.01.2017,  respectandu-se condiţiile din acesta; 
   - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – 
Notificare nr. 40/26.01.2017 - respectandu-se condiţiile din acesta; 
   - DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil cu nr. 312.188.515/18.12.2017 
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respectandu-se condiţiile din acesta; 
 
  - S.C. SALUBRITATE S.R.L. - aviz tehnic favorabil cu nr. 2882/30.12.2016, respectandu-
se condiţiile din acesta; 

  - INSPECTORAUL DE POLITIE AL JUD. DOLJ - aviz tehnic favorabil cu nr. 

621564/19.01.2017, respectandu-se condiţiile din acesta; 

 - INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA OLTENIA AL JUDETULUI  
DOLJ - aviz  favorabil cu nr. 236/16/SU-DJ/10.01.2017 - la această faza nu se emite aviz;  

    - AVIZ DE MEDIU – Decizie de încadrare cu nr. 13296/14.03.2017. 
  Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic -  întocmit de S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING   S.R.L;                  
      Dovada achitării taxei R.U.R.- MAN00020147/13.07.2017, emisă de CN Posta Română SA. 
      În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizională, proiectul de 
hotărâre pentru aprobare PUZ „Reconsiderarea functiunilor  în zona  cuprinsă   între str. 

Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 
185, în vederea construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail, a 
fost supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova 
începând cu data 15.02.2018 pentru care nu au fost înregistrate observatii/obiectiuni. 
      Amplasamentul generator al documentatiei a fost verificat la data de 07.03.2018 și s-a 
constatat că nu sunt executate lucrările de contructie pentru care se solicită documentatia 
urbanistică. 
 
            Faţă de cele precizate mai sus:  
  - Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „Reconsiderarea 
functiunilor  în zona  cuprinsă   între str. Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat 
de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 185, în vederea construirii unui imobil P+1E 
partial cu functiunea de magazin retail. 
           - 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  
 
 
 
 

        Vizat pentru legalitate,              Întocmit,            
 Claudia  Emanuela CALUCICA                               Marioara Bordu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.          din                     /2018                                                        Aprobat 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 
 
                                                                                                             Vizat 
                                                                                                        Viceprimar 
                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 
     
                                                                                                

 RAPORT 
 privind aprobare P.U.Z. - „ Reconsiderarea functiunilor  în zona cuprinsă  între str. 

Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 
185, în vederea construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail  

 
 

 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 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. TOPGES PROIECT S.R.L, prin Arh. urbanist Carmen 
Gabriela Borontea, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea 
„RECONSIDERAREA FUNCTIUNILOR  IN ZONA cuprinsă   între str. Brestei, b-dul Râului 
și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 185, în vederea 
construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail propus prin certificatul 
de urbanism, nr. 1458 din 12.08.2016. 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism s-a aprobat  cu 
HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru  PUZ - „ Reconsiderarea functiunilor  în zona cuprinsă   
între str. Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat de imobil situat la adresa - str. 
Brestei, nr. 185, în vederea construirii unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin 
retail, a tinut cont de prevederile  capitolul III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum 
urmează: 

− S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 106553/03.08.2017 pe site-ul instituţiei 
Primariei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin anuntul nr. 14 din 
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02.08.2017 si la sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform procese verbale de afisaj, 
la sediu și site, nr. 106553/03.08.2017, planurile extrase din documentaţia PUZ, respectiv: 
-1.Situatia existenta – Zonificare functionala,  2. Reglementari, 3. Reglementari echipare 
edilitara, 4. Obiective de utilitate publica, 5. Unitati teritoriale de referinta si 6. Foto – 
existent si simulare. 
  Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  

        Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente cu adrese transmise prin 
poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de 
studiere si de primire a observatiilor si/sau propunerilor, cu adresa de notificare nr.151489/  
26.10.2017, conform Raport nr. 151477/26.10.2017 privind vecinii ce vor fi notificati. 
 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela 
ce a generat acest PUZ in data de 14.07.2017, argumentat cu foto anexat si a publicat anunţ în 
două ediţii ale ziarului local: Cuvântul Libertății, in editia din data de 14.07.2017 si în editia din 
17.07.2017, anunturi anexate, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii 
neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului. 
 De asemenea, în prezent, din punct de vedere al regimului economic, zona studiată 
este de proprietăti private. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a 
decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 27.10.2017 , pentru care s-
au primit confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, de la cei 
notificaţi, nici pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro , nici prin adrese, procedura de informare şi consultare a 
publicului a fost respectată. 
  Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de 
întocmire a raportului de specialitate şi înaintării spre aprobare a respectivei documentaţii 
în  Consiliului Local al Municipiului Craiova .  
       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, punctul de vedere, neexistând obiectiuni, 
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 şi prelungire valabilitate cu  H.C.L. nr. 
479/2015 amplasamentul este situat în zonă unitati industriale, parţial zonă afectată de străzi 
propuse prin PUG și partial zonă de locuinte.  
      În urma obţinerii C.U. cu nr. 1458 din 12/08/2016 privind investiţia solicitată „construirea 

unui imobil P+1E partial cu functiunea de magazin retail”, se impune prin C.U. condiţia 
elaborării P.U.Z, în vederea reglementării funcţiunii zonei specifice investitiei propuse şi a 
indicilor urbanistici prevăzuţi, prin reglementarea circulaţiilor pietonale şi carosabile în 
contextul investiţiilor aprobate şi rezolvarea lor, ţinând cont de dotările din zonă şi frontul 
construit la str. Brestei. 
   Reglementările urbanistice propuse ţin cont de toate documentaţiile urbanistice 
aprobate anterior în zona studiată.          
  SITUATIA EXISTENTA: 
    Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul municipiului 
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Craiova, în partea de sud-vest a localităţii, cuprins între str. Brestei, str. Fluturi și str. Râului şi 
este delimitat astfel:  

- Nord - Est – str. Brestei și proprietăti private  
- Sud - Vest – str. Râului și proprietăti private  
- Est - str. Fluturi și proprietăti private; 
- Nord -Vest – str. Râului și proprietăti private  

REGIMUL JURIDIC:  
    Suprafaţa zonei studiate este de 26112,00 mp, iar terenul care a generat P.U.Z-ul şi care 
face parte din zona studiată are o suprafaţă de 6899,00 mp din acte şi 6926,00 din măsurători, cu 
nr. cadastral 218375, înscris în  Cartea Funciară nr. 218375. Terenul intravilan este proprietate 
privată a SC LIDL România Societate în comandita, conform Contract de Vanzare Cumpărare 
autentificat cu nr. 2279/12.09.2016. 
 REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
      Terenul are categoria de folosinţă - curţi construcţii.  
     Suprafaţa terenului este de 6899,00 mp din acte şi 6926,00 din măsurători, cu nr. cadastral 
218375. 
  REGIM TEHNIC: 
      Situaţia existenta: Conform P.U.G., amplasamentul este situat în  zonă unitati industriale, 
parţial zonă afectată de străzi propuse prin PUG și partial zonă de locuinte.  
   Bilanţ teritorial (reglementări propuse): 
      - Zona servicii  
             UTRs :  POTmaxim =70% CUTmaxim = 1,40 cu regim maxim de inaltime P, P+1 
     - Zona mixta –locuinte si servicii  
             UTRm : POTmaxim=40% CUTmaxim=1,2 cu regim maxim de inaltime P, P+1-2      
      Construcţiile vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura 
la streaşină, construirea la o distantă mai mică de 60 cm fata de limita de proprietate, etc.  
   Asigurarea locurilor de parcare conform Regulamentului Local de Urbanism pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L. nr. 271/2008 după cum urmează:  
- UTRs - 93 locuri amenajate pe teren. 
- UTRm- în functie de functiunea propusă, conf. RLU 
    Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.L.U 
aferent PUZ-ului propus, respectiv pt. zona de servicii 2-5% din suprafata terenuluil și pentru 
zona de locuinte 2 mp/locuitor sau 10% din suprafata terenului. 
 

  Profile caracteristice ale strazilor pt. zona studiată:  

      - profil 1: cu retragerea din axul străzii Râului pentru construcţii de min. 28,00 m si 

pentru împrejmuire de min. 25,00 m ; 

      - profil 2: cu retragerea din axul strazii Brestei pentru construcţii de min. 11,50 m şi 

pentru  împrejmuire de min. la 8,50 m ;  
       - profil 3: cu retragerea din axul străzii Fluturi, pentru construcţii de min. 8,00 m si 

pentru împrejmuire de min. 4,50 m ; 
 
   MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
    Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
− S.C. CEZ Distributie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu 

nr.060021149338/10.01.2017,  respectandu-se condiţiile din acesta; 
   - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – 
Notificare nr. 40/26.01.2017 - respectandu-se condiţiile din acesta; 
− DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil cu nr. 
312.188.515/18.12.2017 respectandu-se condiţiile din acesta; 
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  - S.C. SALUBRITATE S.R.L. - aviz tehnic favorabil cu nr. 2882/30.12.2016, respectandu-

se condiţiile din acesta; 
  - INSPECTORAUL DE POLITIE AL JUD. DOLJ - aviz tehnic favorabil cu nr. 

621564/19.01.2017, respectandu-se condiţiile din acesta; 

 - INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA OLTENIA AL JUDETULUI  
DOLJ - aviz  favorabil cu nr. 236/16/SU-DJ/10.01.2017 - la această faza nu se emite aviz;  

    - AVIZ DE MEDIU – Decizie de încadrare cu nr. 13296/14.03.2017. 
  Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic -  întocmit de S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING   S.R.L; 
                      
      Dovada achitării taxei R.U.R.- MAN00020147/13.07.2017, emisă de CN Posta Română SA. 
      
            Faţă de cele precizate mai sus:  
  - Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „Reconsiderarea 
functiunilor  în zona  cuprinsă   între str. Brestei, b-dul Râului și str. Fluturi ” generat 
de imobil situat la adresa - str. Brestei, nr. 185, în vederea construirii unui imobil P+1E 
partial cu functiunea de magazin retail. 
           - 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  
 
 
 
 

        Vizat pentru legalitate,              Întocmit,            
 Claudia  Emanuela CALUCICA                               Marioara Bordu 
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Reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre
str. Brestei, str. Raului si str. Fluturi in vederea

construirii unui imobil P+1Epartial cu functiunea
de magazin retail

























































































































































































































































































































































































































MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARN MUNICIPIULUT CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr.7
Graiova,200585

Tel.: 402511416235
Fax 40251l4115dA

consili ulocal@primariacraiova.ro
www. primariacraiova. ro

DIRECTIA URBANISM $I AMENAJAREA TERITORIT]LUI
SERVTCTUL URBANTSM SI NOMENCLATUnA UneeNA
Nr. 36829/01.03.2018 ' - # -

IPULITIA LCICALA CRAtuvA i

I rurRARE /a/6+
\',,gAyglt\48

v
Ca unnare a cererilor inregistrate cu numerele:

- 359L7 din 2810212018, prin care se solicit[ elaborarea Plqnului Urbanistic Zonal
pentru construire locainta Dp+P+M, str. Paringultli, nn 104 J* numitilot Ghindeanri
Alina Florentina si Ghindeanu Ion, a carui documentatie este intocmita si insusita de -
arh. Cismaru Adriana;

- 36088 din 28.02.2018 prin care se soliciti elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru construirb locuinta P+1, stryAmatdigrer 80, a numitului Paunica Olimpian, a
caruidocumentatieesteintocmitasiinsusitadearh.R@an;

- 36090 din 28.02.2018 prin care se solicitd Elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru construire imobil P+Ipartial cufuttctitutea de magazin retai!, str. pgstei.anJ^85,
- LIDL ROMANIA SCS, a carui documentatie este intoCmita si insusida de S.C. TOP
GES proiect S.R.L. - arh. Carmen Borontea.

Vd rugSrn a ne verifica gi a ne comunica dacd lucrarile specificate mai sus sunt executate.
Precizdm ci potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

modificatd gi cornpletati ulterior, art. 56'l'"nu pot fi iniliate gi aprobate documenta{ii de
urbanisrn. care au ca scop intrarea ?n legalitate a unor constructii edificate fhrd autoriza[ie de
construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire".

Anexdm aldturat copie plan propunere, incadrare in zond, planul wbanistic zonal cu
pozilionarea amplasamentului gi foto.

Arhi
Gabriela

Sef Serviciu,
Stela Mihaela ENE

intocrait;
Violeta Barca

Marioara Bordu

CATRE,

Str. Dimitrie Gerota nr. 22

/ ltiot Minailean
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MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSII - IUL LOCAL AL MUNIGIPIULUI  CRAIOVA

Tel: +40-25 1 533207 (Luni-Vineri;O8oo-1 6o')
Fax:+40-251532717
Tel :  +40-251510154 -  Disoecerat
Tel: +40-251 - 984 Tel. Cetiteanului

POLTT|A LOCALA A MUNtCtptULUt cRAtovA

Str. Dr. Dimitr ie Gerota, nr.22
Craiova, Do|j,200754
f;:! po I itia loca la cra iova @ rd sjv. ro
www. pol i t ia localacra iova.  ro

Oper:rtor de date cu caracter personal nr. J46l
s l r l tv lc lu l .  DISCIPLINA iN CoNSTITUCTII .  ACTIVITAT'E CoMERCTALA $r  pR9TECTIA MEDrur-1r
I l lRo t r l . l ) l sc lPL INn  i x  coxs rRUCTI I .  AFrgA . r  s l t tADAL  $ l  pRo fECTtA  MEDtuLUI
Nr .  t o t6 i  I  / 2 .e3 ,  2018  NL .S f : ,C r t r : r .

PRIMA ITTA MTJNICIPIULUI CRAIOVA
Dl t t  LrC' l ' l  A t  j  I t  I IAN I  S N{ S I  AM t:NAJ Rl: .A t ' [ :Rtt 'OR I LJ t .U I
S f ] ] l {V  ICI  U l .  t j  RTJAN I  S  M $ t  NOM ITNCLA' [ 'LJ  RA U RBANA

Strada A. l .  Cv.a. nr.J
Cra iova

[Jrtrare adresei dLtt t t t reaVoastrd rrr .  36829/0 |  .03.2018, inregistrata Ia Pol i t ia l -ocald a Municipiului
c.aio 'a sLrb rrr .  10161 102.03.20|B. rrd ct ' r rrrunicinr urrrr i r toarere:

-  po l i t ig t i  loca l i  c t r  a t r ib t r t i i  i r r  c lo t t te r t iu l  d isc rp l ine i  i r r  cons t ruc( i i  inso t i t i  de  c lne le  V io le ta  I la rcar r  g r
lv la f io i l fa  [ ]o ldu  -  reprezet l la t t te  a lc  D i lcc t ie i  Urbar r is rn  i ; i  A rnena iarea ' fe r i to r iu lu i  d in  cadr t r l  p r i r t ra ' i c i
MLr r l i c ip iL r l t r iC la iova  au  c i 'ec tua t  vc r i f i c i r i  la  i rnob i le le  s i t r ra tc  i r r  Cra iova  as t fe l  :

-  str .  Paratrgului ,  t rr .  104.1 9i  au col lstatat faptul  ca lLrcrdr i le pentru corrstruire locuirr t i  Dp+p-FM. pcrtr '
care se sol ic i td elaborarea Planulr ,r i  Urbanist ic z,onal,  nu sunt execLrtate:

-  str . '  Alnaradia. nr.  B0 9i  aLl  cot lstatat faptul  cd lLrcrdr i le pentru construire locuipf i  p+l ,  per. l t rLl  carc sc
sol ic i l i i  c ' l i rborarca Plarrului  Urbanist ic / ,onal,  r ' rLr sur l t  executate

- st t ' .  [ ] r 'cstei .  r l r .  185 9i  au cotrst i t tat  laptLr I  cd l -Lrcrar i lc pentfu construire i rnobi l  P+i part ial  cu f i r rrctrLrrrca
t1c r t tagazir t  retai l .  pel l l rLr carc se sol ic i ta claborarea Planul i r i  L jrbanist ic Zttnal , l r r"r  sunt exec,rate:
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geful  Pol i l ie i  Locale
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$tefan Florescu
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Reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre
str. Brestei, str. Raului si str. Fluturi in vederea

construirii unui imobil P+1Epartial cu functiunea
de magazin retail
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