
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea 
condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Parângului și 

canalul colector, în vederea construirii unei locuințe, cu regim de înălțime 
Dp+P+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Parângului, 

nr.104 J 
 

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

   Având în vedere raportul nr.48162/2018 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între 
str.Parângului și canalul colector, în vederea construirii unei locuințe, cu regim de 
înălțime Dp+P+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Parângului, 
nr.104 J; 
           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 reglementarea condițiilor de 
construibilitate în zona cuprinsă între str.Parângului și canalul colector, în 
vederea construirii unei locuințe, cu regim de înălțime Dp+P+M, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Parângului, nr.104 J, 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 



Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   
Nr.                din           

 
 
 
 
       

                                                                                                                      Avizat: 
                        Viceprimar, 
                   Stelian BARAGAN 

                                                       
 
                                                         RAPORT 

      privind aprobare P.U.Z. - „Reglementarea conditiilor de construibilitate in zona 
cuprinsa intre str. Paringului şi canalul colector” în vederea construirii unei locuinte 
Dp+P+M, generat de imobilul situat în str. Paringului, nr. 104 J    
 
 
    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 Arh. urbanist Cismaru Adriana, se propune aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal în vederea „Construire locuinţă Dp+P+M, str. Paringului, nr. 104 J”  propus prin 
certificatul de urbanism, nr. 202 din 16.02.2017. 
    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 revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat prin 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 pentru P.U.Z. „Construire locuinţă Dp+P+M, str. Paringului, nr. 104 J” - a 
ţinut cont de prevederile  capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
       - în baza adresei nr. 114608/22.08.2017 s-a solicitat informarea publicului şi s-au  afişat pe site-ul 
instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro prin anunţul nr.12 din 
22.08.2017, precum şi la sediul instituţiei, conform procesului verbal de afişaj nr. 114608/22.08.2017, 
planurile extrase din documentaţi P.U.Z. aferente investiţiei propuse în zonă, respectiv: -  planul de 
încadrare în zonă, planul cu situaţia propusă (planul de reglementări urbanistice). Argumentarea 
afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate. 
       Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în P.U.Z. şi ai parcelelor adiacente, 
cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut 
pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele nr. 
110615/10.08.2017 după cum urmează:  
-     Măciucă Ilarie-Dorinel şi Măciucă Claudia-Daniela - str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.4, bl.I 115, 

sc. 1, ap.5; Nicola Lidia  - str. Tineretului, nr.44, bl. 77 B, sc. 2, ap.5; Bălan Constantin şi Bălan 
Scînteioara-Virginia - str. Constantin Argetoianu, nr. 19, bl 78, sc. B, ap.10; Rujan Marcel şi Rujan 
Daniela - B-dul Dacia , nr. 130, bl K3, sc. 1, ap.20; Drăcea Paul - str. Mălinului , nr. 61; Ciucă şi 
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Ionaşcu - str. Mălinului , nr. 63; Ciucă şi Ionaşcu - str. Mălinului , nr. 65; Stefănescu Aurel şi Mirela  - 
str. Mălinului , nr. 65.        
    Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z-ului pe panou în loc vizibil la parcela ce a 
generat acest P.U.Z. în data de 22/02/2017, argumentat cu foto anexat. 
     Beneficiarul investiţiei a publicat anunţ  în două  ediţii ale  ziarului  local, Gazeta de Sud, din 
12/10/2017 şi 14/10/2017, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.Z., pentru a creea 
posibilitatea ca toţi cetăţenii din zonă să fie informaţi, care a luat în considerare că şi proprietarii 
neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului).    
    După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de la 
ultima adresa/notificare ce a fost trimisă in data de 11.08.2017, pentru care s-au primit confirmări de 
primire şi s-a constatat că nu au fost primite obiecţiuni, propunri, opinii de la cei notificaţi, până la 
data întocmirii privind procedura de informare a publicului cu privire la aprobarea P.U.Z-ului, motiv 
pentru care considerăm că 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 
în vederea aprobarii documentaţiei în Consiliul 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 obiecţiuni, consemnându-se astfel 
avizul favorabil al Comisiei Tehice.      
   

 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

    Conform P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 245/2005 (privind parcelarea unui teren situat in T/14, P/2 – 
str. Paringului. nr.122), in vederea construirii de locuinte, amplasamentul este afectat de protectie 
retele utilitare existente pe amplasament, la data elaborarii documentatiei.               Datorita 
modernizarii retelelor existente si intrarea in conservare a unor retele conform avizelor detinatorilor de 
utilitati din zona, mai este in functiune o singura retea de gaze naturale apartinand - S.C. Transgaz 
Medias.  
  Reteaua existenta de gaze naturale Dn 500 Ghercesti – Racord Craiovita Noua strabate 
amplasamentul de la Sud la Nord si are un culoar de protectie de 6,00 m distanta, din axul conductei.  
    Conform P.U.D. aprobat in 2005, zona a fost parcelata, mobilata cu locuinte - regim de inaltime 
max. 3 nivele, s-au trasat strazi, iar in ultimii ani au fost realizate retele de apa, canalizare, gaze 
naturale si energie electrica de catre Primaria municipiului Craiova. 
   Realizarea prezentului proiect de urbanism are ca scop stabilirea conditiilor de construibilitate in 
zona strazii Paringului, in conditiile avizelor detinatorilor de utilitati din zona in vederea construirii 
unei locuinte D+P+M - str. Paringului, nr.104 J.  
     În urma obţinerii C.U. cu nr. 202 din 16/02/2017 privind investiţia solicitată „ Construire locuinţă 

Dp+P+M, str. Paringului, nr. 104 J”, se impune prin C.U. condiţia elaborării unui P.U.Z, în vederea 
reglementării noilor conditii de construibilitate in zona, conform avizelor favorabile ale detinatorilor 
de utilitati din zona si cu respectarea acestora, ţinând cont de dotările din zonă şi frontul construit la 
str. Paringului. 
      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 Craiova – 
cartierul Bariera Vilcii, zona adiacenta canalui colector existent la Vest si a strazii Paringului la 
Nord, care face legatura intre str. Bariera Vilcii si artera ocolitoare de Nord a municipiului şi este 
delimitată astfel:  

- Nord  – proprietate privata – zona de locuinte;  
- Sud –  domeniul public –  alee acces (nr. cad. 16693/9);  
- Est – drum acces (nr. cad. 16693/1/25); 
- Vest – domeniul public - zona adiacenta canalului colector existent.    



        REGIMUL JURIDIC:  
    Suprafaţa zonei studiate este de 9525,00 mp, iar terenul care a generat P.U.Z-ul şi care face parte din 
zona studiată are o suprafaţă de 348,00 mp, din acte şi din măsurători, cu nr. cadastral 208930, înscris 
în  Cartea Funciară nr. 208930. Terenul intravilan este proprietate privată a numitilor Ghindeanu Ion si 
Ghindeanu Alina -Florentina (fosta Novac), conform Contract de Vanzare Cumpărare autentificat cu 
nr. 3094/29.12.2011. 
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
      Terenul are categoria de folosinţă - curţi construcţii.  
     Suprafaţa totală a terenului este de 348,00 mp, din acte şi din măsurători, cu nr. cadastral 208930. 
        REGIM TEHNIC: 
      Situaţia existenta: Conform P.U.D., amplasamentul este situat în zonă protectie retele utilitare 
existente, in afara aliniamentului de construibilitate. 
      Se propune construire locuinta Dp+P+M. 
      Bilanţ teritorial (reglementări propuse): 
    Funcţiunea: - U.T.R. ( zona cuprinde o ): zonă locuinte si functiuni complementare, regim 
maxim de înălţime P+2, P.O.T. max.= 30% şi C.U.T. Max. = 0,9; funcţiunile complementare locuirii 
vor fi spatii pentru servicii de interes general (cabinete medicale individuale, mici ateliere de 
reparatii incaltaminte, imbracaminte, alte spatii care nu produc disconfort zonei de locuinte 
existente), comert general cu suprafta pana la 100,00 mp, farmacie, gradinita – functiuni 
complementare ce vor fi realizate pe terenuri private, persoane fizice sau juridice si vor avea 
acceptul vecinilor perimetrali; constructiile provizorii vor putea fi amplasate resptand indicatorii 
urbanistici ai zonei si aliniamentul  din axul strazilor si de din axul canalului, conform profilelor 1 
si 2 
   Construcţia va respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura la 
streaşină. 
  Asigurarea locurilor de parcare conform Regulsmentului Local de Urbanism pentru funcţiunea 
propusă, aprobat cu H.C.L. nr. 271/2008. 
    Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U aprobat 
cu H.G. nr.525/1996. 
     Înălţimea clădirilor nu va depăşi distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al clădirii 
faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus şi se vor respecta distanţele minime 
obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conf. Codului Civil, precum şi 
distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.       
     Profile caracteristice ale strazilor:  cu retragerea constructiilor propuse fasta de axul carosabil 
va fi conform reglementarii P.U.D. aprobat anterior (2005): 

         profil 1: minim 28,00 ml distanta din axul canalului colector pentru construcţii şi de minim 

25,00 ml pentru împrejmuire;  
      - profil 2: cu retragerea din axul străzilor existente, pentru construcţii de minim 8,00 ml şi de 

minim 4,50 ml pentru împrejmuire;  
       -  in cazul realizarii de alei carosabile de 3,50 m latime aliniamentul constructiilor la alee va fi de 

4,50 m din axul aleii carosabile pentru constructii si minim 1,00 distanta de la aleea carosabila de 

3,50 ml pentru imprejmuire. 
      Imprejmuirea din zidarie de zidarie de 1,10 m inaltime si panouri metalice decoratiuve – H. max. 
pentru imprejmuire stradala = 2,00 m; 
      Imprejmuire metalica sau din panouri prefabricate din beton, cu H. = 2,00 m pe celelalte laturi ale 
proprietatilor.    
      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: 
      - Compania de Apă Oltenia S.A. - aviz favorabil cu nr. 2072/07.11.2016, respectandu-

se condiţiile din acesta; 
      - S.C. CEZ Distributie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu nr. 060022848598/15.03.2017 
si prelungire valabilitate pana la data de 30.01.2019, respectandu-se condiţiile din acesta; 



     - S.C. SALUBRITATE S.R.L. - aviz tehnic favorabil cu nr. 2999/22.02.2017, respectandu-se 

condiţiile din acesta (pt. C.U. nr. 202/16.02.2017); 
      - AVIZ DE MEDIU - aviz favorabil cu nr. 12412/07.04.2017, respectandu-se condiţiile din 

acesta; 
         Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
         Studiu geo-tehnic - întocmit de S.C.GEOTEST STUD S.R.L. - decembrie 2016;                    
         Dovada achitării taxei R.U.R.- 00026043 din 19.12.2016, emisă de C.N. POSTA ROMANA S.A. 
      In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, proiectul de 
hotărâre pentru aprobare  P.U.Z. „Reglementarea conditiilor de construibilitate in zona cuprinsa intre 
str. Paringului şi canalul colector” în vederea constr în vederea construirii unei locuinte Dp+P+M, 

generat de imobilul situat în str. Paringului, nr. 104 J , a fost supus dezbaterii publice prin publicare pe 
site-ul Primariei Municipiului Craiova începand cu data 12.02.2018 pentru care nu au fost înregistrate 
observaţii/obiecţiuni. 
         Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 07.03.2018 şi s-a constatat 
că nu sunt executate lucrările de construcţie pentru care se solicită documentaţia urbanistică.  
 
         Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 - Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „Reglementarea 
conditiilor de construibilitate in zona cuprinsa intre str. Paringului şi canalul colector” în 
vederea construirii unei locuinte Dp+P+M, generat de imobilul situat în str. Paringului, 
nr. 104 J ; 
       - 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                              Violeta BARCAN 

             
             
     
       

 
 
 
 
 
 
         
 
            
                                                                                              
                                            
 



























































































































































































Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   
Nr. 11825  din 22.01.2018              

 
 
 
 
       

                                                                                                                      Avizat: 
                        Viceprimar, 
                   Stelian BARAGAN 

                                                       
 
                                                         RAPORT 

      privind aprobare P.U.Z. - „Reglementarea conditiilor de construibilitate in zona 
cuprinsa intre str. Paringului şi canalul colector” în vederea construirii unei 
locuinte Dp+P+M, generat de imobilul situat în str. Paringului, nr. 104 J    
 

 
    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 Arh. urbanist Cismaru Adriana, se propune aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal în vederea „Construire locuinţă Dp+P+M, str. Paringului, nr. 
104 J”  propus prin certificatul de urbanism, nr. 202 din 16.02.2017. 
     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 revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat 
prin 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 pentru P.U.Z. „Construire locuinţă Dp+P+M, str. Paringului, nr. 
104 J” - a ţinut cont de prevederile  capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după 
cum urmează: 
       - în baza adresei nr. 114608/22.08.2017 s-a solicitat informarea publicului şi s-au  
afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro prin anunţul nr.12 din 22.08.2017, precum şi la sediul 
instituţiei, conform procesului verbal de afişaj nr. 114608/22.08.2017, planurile extrase 
din documentaţi P.U.Z. aferente investiţiei propuse în zonă, respectiv: -  planul de 
încadrare în zonă, planul cu situaţia propusă (planul de reglementări urbanistice). 
Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate. 
       Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în P.U.Z. şi ai 
parcelelor adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, 
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respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele nr. 110615/10.08.2017 după cum urmează:  
- Măciucă Ilarie-Dorinel şi Măciucă Claudia-Daniela - str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, 

nr.4, bl.I 115, sc. 1, ap.5; Nicola Lidia  - str. Tineretului, nr.44, bl. 77 B, sc. 2, ap.5; 

Bălan Constantin şi Bălan Scînteioara-Virginia - str. Constantin Argetoianu, nr. 19, bl 

78, sc. B, ap.10; Rujan Marcel şi Rujan Daniela - B-dul Dacia , nr. 130, bl K3, sc. 1, 

ap.20; Drăcea Paul - str. Mălinului , nr. 61; Ciucă şi Ionaşcu - str. Mălinului , nr. 63; 

Ciucă şi Ionaşcu - str. Mălinului , nr. 65; Stefănescu Aurel şi Mirela  - str. Mălinului , nr. 

65.        
    Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z-ului pe panou în loc vizibil la 
parcela ce a generat acest P.U.Z. în data de 22/02/2017, argumentat cu foto anexat. 
     Beneficiarul investiţiei a publicat anunţ  în două  ediţii ale  ziarului  local, Gazeta de 
Sud, din 12/10/2017 şi 14/10/2017, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.Z., 
pentru a creea posibilitatea ca toţi cetăţenii din zonă să fie informaţi, care a luat în 
considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-
ului).    
    După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a 
decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost trimisă in data de 11.08.2017, pentru care 
s-au primit confirmări de primire şi s-a constatat că nu au fost primite obiecţiuni, propunri, 
opinii de la cei notificaţi, până la data întocmirii privind procedura de informare a publicului 
cu privire la aprobarea P.U.Z-ului, motiv pentru care considerăm că 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 în vederea aprobarii documentaţiei în 
Consiliul 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 
obiecţiuni, consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehice.      
   

 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

    Conform P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 245/2005 (privind parcelarea unui teren situat in 
T/14, P/2 – str. Paringului. nr.122), in vederea construirii de locuinte, amplasamentul este 
afectat de protectie retele utilitare existente pe amplasament, la data elaborarii documentatiei.              
Datorita modernizarii retelelor existente si intrarea in conservare a unor retele conform 
avizelor detinatorilor de utilitati din zona, mai este in functiune o singura retea de gaze 
naturale apartinand - S.C. Transgaz Medias.  
      Reteaua existenta de gaze naturale Dn 500 Ghercesti – Racord Craiovita Noua strabate 
amplasamentul de la Sud la Nord si are un culoar de protectie de 6,00 m distanta, din axul 
conductei.  
      Conform P.U.D. aprobat in 2005, zona a fost parcelata, mobilata cu locuinte - regim de 
inaltime max. 3 nivele, s-au trasat strazi, iar in ultimii ani au fost realizate retele de apa, 
canalizare, gaze naturale si energie electrica de catre Primaria municipiului Craiova. 
   Realizarea prezentului proiect de urbanism are ca scop stabilirea conditiilor de 
construibilitate in zona strazii Paringului, in conditiile avizelor detinatorilor de utilitati din 
zona in vederea construirii unei locuinte D+P+M - str. Paringului, nr.104 J.  



        În urma obţinerii C.U. cu nr. 202 din 16/02/2017 privind investiţia solicitată „ Construire 

locuinţă Dp+P+M, str. Paringului, nr. 104 J”, se impune prin C.U. condiţia elaborării unui 
P.U.Z, în vederea reglementării noilor conditii de construibilitate in zona, conform avizelor 
favorabile ale detinatorilor de utilitati din zona si cu respectarea acestora, ţinând cont de 
dotările din zonă şi frontul construit la str. Paringului. 
      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 
Craiova – cartierul Bariera Vilcii, zona adiacenta canalui colector existent la Vest si a strazii 
Paringului la Nord, care face legatura intre str. Bariera Vilcii si artera ocolitoare de Nord a 
municipiului şi este delimitată astfel:  

- Nord  – proprietate privata – zona de locuinte;  
- Sud –  domeniul public –  alee acces (nr. cad. 16693/9);  
- Est – drum acces (nr. cad. 16693/1/25); 
- Vest – domeniul public - zona adiacenta canalului colector existent.    

        REGIMUL JURIDIC:  
    Suprafaţa zonei studiate este de 9525,00 mp, iar terenul care a generat P.U.Z-ul şi care 
face parte din zona studiată are o suprafaţă de 348,00 mp, din acte şi din măsurători, cu nr. 
cadastral 208930, înscris în  Cartea Funciară nr. 208930. Terenul intravilan este proprietate 
privată a numitilor Ghindeanu Ion si Ghindeanu Alina -Florentina (fosta Novac), conform 
Contract de Vanzare Cumpărare autentificat cu nr. 3094/29.12.2011. 
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
      Terenul are categoria de folosinţă - curţi construcţii.  
     Suprafaţa totală a terenului este de 348,00 mp, din acte şi din măsurători, cu nr. cadastral 
208930. 
        REGIM TEHNIC: 
       Situaţia existenta: Conform P.U.D., amplasamentul este situat în zonă protectie retele 
utilitare existente, in afara aliniamentului de construibilitate. 
       Se propune construire locuinta Dp+P+M. 
       Bilanţ teritorial (reglementări propuse): 
     Funcţiunea: - U.T.R. ( zona cuprinde o ): zonă locuinte si functiuni complementare, 
regim maxim de înălţime P+2, P.O.T. max.= 30% şi C.U.T. Max. = 0,9; funcţiunile 
complementare locuirii vor fi spatii pentru servicii de interes general (cabinete medicale 
individuale, mici ateliere de reparatii incaltaminte, imbracaminte, alte spatii care nu produc 
disconfort zonei de locuinte existente), comert general cu suprafta pana la 100,00 mp, 
farmacie, gradinita – functiuni complementare ce vor fi realizate pe terenuri private, 
persoane fizice sau juridice si vor avea acceptul vecinilor perimetrali; constructiile 
provizorii vor putea fi amplasate resptand indicatorii urbanistici ai zonei si aliniamentul  din 
axul strazilor si de din axul canalului, conform profilelor 1 si 2. 
      Construcţia va respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi picătura 
la streaşină. 
     Asigurarea locurilor de parcare conform Regulsmentului Local de Urbanism pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L. nr. 271/2008. 
    Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 
aprobat cu H.G. nr.525/1996. 
     Înălţimea clădirilor nu va depăşi distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al 
clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus şi se vor respecta distanţele 



minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conf. Codului Civil, 
precum şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.       
     Profile caracteristice ale strazilor:  cu retragerea constructiilor propuse fasta de axul 

carosabil va fi conform reglementarii P.U.D. aprobat anterior (2005): 

          profil 1: minim 28,00 ml distanta din axul canalului colector pentru construcţii şi de 
minim 25,00 ml pentru împrejmuire;  

       - profil 2: cu retragerea din axul străzilor existente, pentru construcţii de minim 8,00 

ml şi de minim 4,50 ml pentru împrejmuire;  
       -  in cazul realizarii de alei carosabile de 3,50 m latime aliniamentul constructiilor la alee 

va fi de 4,50 m din axul aleii carosabile pentru constructii si minim 1,00 distanta de la aleea 

carosabila de 3,50 ml pentru imprejmuire. 

         Imprejmuirea din zidarie de zidarie de 1,10 m inaltime si panouri metalice decoratiuve – 
H. max. pentru imprejmuire stradala = 2,00 m; 
      Imprejmuire metalica sau din panouri prefabricate din beton, cu H. = 2,00 m pe celelalte 
laturi ale proprietatilor.    
      MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
    Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
    - Compania de Apă Oltenia S.A. - aviz favorabil cu nr. 2072/07.11.2016, respectandu-

se condiţiile din acesta; 
  - S.C. CEZ Distributie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu nr. 

060022848598/15.03.2017,  respectandu-se condiţiile din acesta; 
   - S.C. SALUBRITATE S.R.L. - aviz tehnic favorabil cu nr. 2999/22.02.2017, 

respectandu-se condiţiile din acesta (pt. C.U. nr. 202/16.02.2017); 

      - AVIZ DE MEDIU - aviz favorabil cu nr. 12412/07.04.2017, respectandu-se condiţiile 

din acesta; 
  Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic - întocmit de S.C.GEOTEST STUD S.R.L. - decembrie 2016;                    
           Dovada achitării taxei R.U.R.- 00026043 din 19.12.2016, emisă de C.N. POSTA 
ROMANA S.A. 
      
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
  - Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „Reglementarea 
conditiilor de construibilitate in zona cuprinsa intre str. Paringului şi canalul 
colector” în vederea construirii unei locuinte Dp+P+M, generat de imobilul situat 
în str. Paringului, nr. 104 J ; 
       - 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                              Violeta BARCAN 
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