
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 

urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe 
colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii în zona str.Ștefan cel Mare-

str.I.L.Caragiale-str.Vasile Conta, generat de imobilul situat in municipiul 
Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr. 6  

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
29.08.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.136600/2019, raportul nr.137929/2019 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr._______/2019 întocmit 
de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în 
vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de 
locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare - str.I.L.Caragiale - str.Vasile Conta, 
generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr. 6; 
           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, 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 
și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională; 
 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.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
                                                             HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în 

vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă 
de locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare - str.I.L.Caragiale - str.Vasile 
Conta, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr. 
6, 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 GENERAL, 

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr.    137929    din     07/08/2019   
 

       

 

                                                                                        

                                                           

                                                                                            VICEPRIMAR, 

                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 

 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “reconsiderare urbanistica in vederea 

schimbarii de destinatie din zona de locuinte colective in zona mixta de locuinte si 

servicii in zona str. Stefan cel Mare-str. I. L. Caragiale- str. Vasile Conta”, generat de 

imobilul din str. Stefan cel Mare, nr. 6 

 
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. 350/2001 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 SC GETRIX SA CRAIOVA, prin arh. urb. cu drept de 
semnatura RUR NICOLAE L. TRIF, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“reconsiderare urbanistica in vederea schimbarii de destinatie din zona de locuinte colective 

in zona mixta de locuinte si servicii in zona str. Stefan cel Mare-str. I. L. Caragiale- str. 

Vasile Conta”, generat de imobilul din str. Stefan cel Mare, nr. 6,  propus prin Certificatul de 
urbanism nr. 1870 din 07.09.2017, prelungit pana la 07.09.2019. 
          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 “reconsiderare urbanistica in vederea schimbarii de 

destinatie din zona de locuinte colective in zona mixta de locuinte si servicii in zona str. 

Stefan cel Mare-str. I. L. Caragiale- str. Vasile Conta”, generat de imobilul str. Stefan cel 

Mare, nr. 6 a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după 
cum urmează: 

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 120580/27.07.2018 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 16 din 27.07.2018 si la 
sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr. 7, conform proceselor verbale de afisare la sediu si pe site-ul 
www.primariacraiova.ro nr. 120580/27.07.2018, planurile extrase din documentaţia PUZ, 
respectiv: - 1. Situatia existenta 2. Reglementari urbanistice si 3. Mobilare urbana si 4. Retele 
edilitare. 

Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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        Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor direct afectate de propunerile 
din prezentul PUZ, 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. 120589/27.07.2018. 

 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la 
parcela ce a generat acest PUZ in data de 10.07.2018, argumentat cu foto anexat si a publicat 
anunţ în două ediţii ale ziarului local: Cuvantul Libertatii, in editiile din data de 10.07.2018 si 
12.07.2018, anunturi anexate. 

 In urma notificărilor au fost înregistrate: 
• sesizarea nr. 121252/30.07.2018  a ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI BLOC Z3, Z2, 

Z1, V1 si V2 VASILE CONTA; 
• sesizarea nr. 122797/01.08.2018 a dlui Botgros Ungureanu Mircea; 
• sesizarea nr. 131553/21.08.2018 a doamnei Mitrica Marinela. 
Din sesizările primite (anexate în copie prezentei) rezultă observaţii ale locatarilor, printre 

care: un numar insuficient de locuri de parcare in zona, strazile fiind foarte aglomerate; insorirea 
blocului Z2 de pe str. Vasile Conta este afectata; nerespectarea distantelor legale fata de celelalte 
imobile privind violarea dreptului la intimitate a locatarilor, precum si afectarea din punct de 
vedere arhitectural al zonei; lipsa informarii detaliate despre documentatia PUZ, etc. 

Raportul cu nr. 155409 din 28.09.2018 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile 
colectate în urma consultării publicului a fost afisat pe site, la sediu, precum si transmis 
arhitectului si beneficiarului. Anexam alaturat argumentarea foto.      

 In data de 10.10.2018 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de 
inregistrare 163752, Punctul de vedere al arhitectului, prin care se argumenteaza inaintarea spre 
aprobare in Consiliul Local a documentatiei, cu urmatoarele notatii:  

- număr insuficient de locuri de parcare în zonă (Sesizare formulată de dna MITRICĂ 
MARINELA și ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI VASILE CONTA) 

“Prin documentația PUZ se propune realizarea unui număr 70 de locuri de parcare la cele 
două subsoluri ale imobilului care urmează a se edifica pe amplasament, care acoperă necesarul de 
parcaje pentru birourile din viitoarea clădire, conform Regulamentului local de urbanism. La Sc= 
600mp și Sdc =3150 mp a clădirii, se estimează un numar maxim de 320 utilizatori. La subsol 1 se 
asigură 35 locuri de parcare și tot atatea la subsol 2, în total 70 locuri. Astfel se asigura mai mult 
de 22 locuri, cât rezultă din RLU pentru parcări în municipiul Craiova ( un loc de parcare la 15 
salariati plus sporul de 20 % pentru invitati în cadrul imobilului investitorului), neafectându-se 
domeniul public și nici locurile de parcare ale locatarilor. Înțelegem situația aglomerării străzilor 
din zonă, dar aceasta nu se va soluționa prin neaprobarea investiției care a generat PUZ, caci 
aceasta nu ține de prevederile acestui PUZ, ci de politica traficului urban a Municipalității și 
modul în care se va soluționa aceasta prin studii de trafic , de mobilitate urbană”.   

- însorirea blocului Z2 este afectată (Sesizare formulată de dl BOTGROS 
UNGUREANU MIRCEA care deține un apartament la parterul blocului Z2 cu orientare nordică) 

“Prin studiul de însorire realizat și anexat, rezultă că nu se pune problema afectării însoririi 
blocului Z2, având în vedere orientarea nordică a fațadei blocului Z2, dar și a blocurilor Z1 și Z3, 
ceea ce, practic, face ca fațadele acestor blocuri, ca și cele ale blocurilor V1 și V2, către 
amplasamentul investitorului Autonomus Group S.R.L. să nu beneficieze  de însorire niciodată. 
Blocurile V1 și V2 , ca și terenul studiat și viitoarea clădire de birouri, sunt permanent umbrite de 
blocurile P+9, Z1,Z2 și Z3, astfel încât nici nu se pune problema că acestea ar fi afectate de 
investiția propusă, ci dimpotrivă ele sunt cele care afectează toate construcțiile din jur, pe tot 
parcursul anului.  

Opțiunea dlui Botgros de a achiziționa apartamentul său, cu dezavantajele orientării către 
nord și amplasarea la parter exprimă o acceptare benevolă a servituților acestuia și nu justifică 
condiționarea pe care acum încearcă să o impună autorității locale și unui investitor de bună 
credință”. 
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- nerespectarea distanțelor legale față de celelalte imobile privind violarea dreptului 
de intimitate a locatarilor, precum si afectarea din punct de vedere arhitectural al zonei 

“Precizăm ca imobilul de birouri propus va fi amplasat la min. 13.30 m și la max. 33,10 m 
de planul cel mai avansat al fațadei nordice a blocurilor Z1 și Z2, la min.18,10m și la max. 33,10 
m de planul secund al fațadei nordice a blocurilor Z1 și Z2 . 

Față de blocul Z3 imobilul de birouri propus va fi amplasat la 33,10 m de planul cel mai 
avansat al fațadei nordice a blocului Z3 și la 38,10m de planul secund al fațadei acestui bloc. 

Față de blocurile V1 și V2, imobilul propus se va amplasa la min. 12,40m de planul cel mai 
avansat al fațadei estice a blocului V1 , la 16,80m față de planul secund al fațadei estice a acestuia 
și la max. 27,70 m față de planul cel mai avansat al fațadei estice a blocului V2. 

Aceste deschideri asigură protejarea dreptului la intimitate a locatarilor pe de o parte, 
respectă distanțele legale între construcții conform RGU  și nu afectează însorirea acestora.  

Dimpotrivă, așa cum s-a menționat mai sus, blocurile Z1,Z2,Z3, sunt cele care, având 
regim de înălțime mare P+9 și fiind orientate catre nord, sunt permanent umbrite și umbresc 
permanent toate construcțiile și terenurile învecinate.  

Pe de altă parte, activitatea de birouri nu este o activitatea zgomotoasă, care să deranjeze pe 
cea de locuire, ba chiar dimpotrivă și în plus, se desfășoară pe perioada diurnă, în limita 
programului de lucru de 8 ore, perioadă în care locatarii activi din blocurile învecinate sunt și ei în 
activitate. 

Din punct de vedere arhitectural, ne permitem să precizăm și să punctăm că frontul sudic 
actual al str. Ștefan cel Mare este discontinuu, neechilibrat și PUZ -ul propune o  armonizarea a 
volumelor construite de la vest către est. Astfel față de blocurile V1 și V2 cu regim max. P+9  se 
propune o scădere graduală la 2S+P+6 cu retrageri gabaritice pe verticală a imobilului de birouri 
propus, descreșterea la P+4+M a clădirii de birouri existente -sediu IPA, în continuare la o altă 
clădire de birouri P+3-4 retras, aprobată printr-un PUZ anterior, și închiderea frontului spre 
intersecția cu str. I.L.Caragiale cu clădiri cu regim de înălțime P+2, cu funcțiuni mixte de locuire 
și funcțiuni complementare, servicii.  

Atât urbanistic, cât și estetic-arhitectural considerăm că desfășurarea propusă pe acest 
tronson de stradă, până la str. I.L.Caragiale crează o imagine mult îmbunătățită și armonioasă, fără 
discontinuitățile actuale”.  

- lipsa informații detaliate despre documentația PUZ(Sesizare formulată de 
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI VASILE CONTA) 

“Precizăm că PUZ a fost postat pe site-ul Primăriei municipiului Craioca și a putut fi 
vizionat de orice cetățean interesat. Panoul informativ amplasat la teren are rolul doar de a atrage 
atenția și a direcționa pe cei interesați către sursele de informații. 

Numărul de utilizatori și suprafețele construcției propuse s-au precizat mai sus. În ceea ce 
privește numărul de firme care își vor desfășura activitatea de birou în clădirea propusă, 
considerăm că aceasta este o solicitare nerealistă, întrucât în acest moment investitorul nu poate 
contracta/ închiria spații care nu s-au autorizat. 

Invocarea unui litigiu care a existat în 2003 între fostul proprietar și Consiliul Local 
Craiova și pretinsa acaparare abuzivă de către fostul proprietar a 105 mp de teren care ar fi fost 
loc de joacă și parcare pentru locatari  nu își găsește rațiunea în prezent, această dispută nefăcând 
obiectul relației cu actualul  proprietar. Terenul este intabulat, are deschisă CF iar investitorul 
Autonomus Group SRL este un cumpărător de bună credință. Dacă ar fi existat un litigiu pe rol 
referitor la o parte din teren, acesta nu ar fi putut achiziționa terenul. 

În consecință deși înțelegem că există un deficit de teren pe domeniu public care să fie 
folosit pentru parcări sau loc de joacă, aceasta nu îndreptățește intenția de folosire abuzivă de 
către locatari a unui teren proprietate privată. Mai precizăm că este o contradicție de informații 
enunțate de către Asociația de proprietari V.Conta în sensul în care despre platforma de teren din 
incinta investitorului Autonomus Group SRL aflată aproximativ la  cota aleei dinspre blocurile 
Z1,Z2 și Z3 se spune că a fost realizată de fostul proprietar prin aport masiv de pământ/umpluturi. 
În același timp se susține că tonele de moloz și umpluturi au acoperit locurile de parcare și locul 
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de joacă. Având în vedere diferența de nivel dintre incinta Autonomus si aleea menționată, de 
peste 3m, ajungand până la 6m spre trotuarul str. Ștefan cel Mare, ne întrebăm cum putea fi 
folosită această adevărată râpă, ca parcare sau loc de joacă, cu acces de la cota aleei. În cel mai 
bun caz, umplutura realizată de fostul proprietar și crearea acelei platforme în incinta acestuia, la 
cota aleei, probabil a devenit interesantă pentru locatari pentru a fi folosită pentru nevoile 
acestora.  

Mai precizăm că există avizul  de la Termoficare marchează pe planul anexat traseul 
conductei de termoficare de-a lungul aleei menționate și nicidecum pe terenul proprietatea 
Autonomus Group SRL..” Punctul de vedere inregistrat a fost afisat la sediu si pe site-ul primariei 
cu adresa nr. 185600/14.11.2018. 

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 

Tehnice. 
 

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. 
543/2018, amplasamentul este situat în zonă de locuinte cu regim de inaltime P+3-10, cu indicii 
de construibilitate P.O.T maxim=20%, C.U.T maxim=2,20. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 1870 din 07.09.2017, privind investiţia solicitată “pentru 
construire cladire birouri 2S+P+6 cu parcare la subsol, imprejmuire si amplasare firma 
luminoasa”, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z întrucât beneficiarul propune marirea 
indicatorilor urbanistici POT si CUT.   
         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 bd. Dacia, 
stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi a utilităţilor. În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut seama de relaţia între 
corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate. În sensul celor menţionate, 
distanţele între acestea au fost astfel alese încât imobilele să permită însorirea naturală, reciprocă 
şi atenuând diferenţa de înălţime cu clădirile din zonă. 
          SITUATIA EXISTENTA: 

Terenul studiat in vederea realizarii obiectivului este situat în intravilanul municipiului 
Craiova şi  are categoria de folosinţă -  curţi construcţii.  

Delimitari pentru zona studiată: 
-  La Sud  – str. Vasile Conta; 

         -  La Est – str. I. L. Caragiale; 
         -  La Vest– Consiliul Local Craiova – blocuri de locuinte individuale; 
         -  La Nord– str. Stefan cel Mare. 

      REGIMUL JURIDIC:  

       Suprafata totală studiată a terenului prin PUZ este S=9512,00 mp, conform Proces Verbal de 
Receptie 2142/2017. 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este intravilan, situat 
in str. Stefan cel Mare, nr. 6, are categoria de folosinta curti-constructii si are o suprafată de 
S=1527,00mp din acte si 1500,00 mp din masuratori, cu nr. cad. 204038, CF nr. 204038 si 
Contract de vanzare-cumparare aut. cu nr. 2126/30.09.2010 si este proprietatea numitei SC 
AUTONOMUS GROUP SRL.  
        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. 543/2018, amplasamentul este situat în zonă de de 
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locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10, cu indicii de construibilitate P.O.T maxim=20%, 
C.U.T maxim=2,20. 
        REGIM TEHNIC: 
        Zona de locuinte și functiuni complementare, zona servicii si institutii publice, zona de 
comunicatie rutiera si amenajari aferente, spatii verzi amenajate, retele tehnico-edilitare si 
constructii aferente. 
 Bilant teritorial      

 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  

      - Zona mixta servicii si locuinte colective: 

UTR  ZM:     POT maxim admis=50%,  

                       CUT maxim admis=2,64, 

                        regim maxim de inaltime 2S+P+6 

 UTR ZM1:    POT maxim admis=50%,  

                        CUT maxim admis=3,05, 

                        regim maxim de inaltime P+4 (conform PUZ aprobat cu HCL nr. 57/2009) 

      - Zona locuinte individuale si functiuni complementare: 

    UTR ZL:    POT maxim admis=40%,  

                        CUT maxim admis=1,26, 

                        regim maxim de inaltime P+2 

 

                 Utilizari permise cu conditii:    

    Se interzice realizarea de constructii provizorii de orice natura , care intra in conflict din 

punct de vedere functionalcu caracterul zonei. 

   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU 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.  

   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va realiza din str. Stefan cel Mare la 

imobilul care a generat PUZ-ul. 

   Limita de construibilitate va fi la 8,50 ml pentru imprejmuire si minim 12,50 ml pentru 

construire din axul strazii Stefan cel Mare (strada de categoria a II-a cu 2 benzi de circulaţie 

si sens unic dinspre centru, profil 1 din PUZ), la 4,50 ml pentru construire si imprejmuire 

din axul aleii de acces dinspre vest (profil 2 conf PUZ) si la 14,50 ml aliniamentul din axul 

aleii de acces dinspre sud (profil 3 din PUZ) si la 5,45 ml pe partea vestica din axul str. I. L. 

Caragiale (profil 3 din PUZ). 
    

         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:   

- S.C. Distributie Energie S.A. – acord de amplasament favorabil cu nr. 

2600031832/31.05.2018, prelungit pana la 07.09.2019, cu condiţiile din acesta, intrucat in 

zona exista retea electrica de distributie de medie/joasa tensiune monofazata/trifazata; 

 -  DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil cu nr. 312.702.471/24.05.2018; 

 - S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A. – aviz favorabil conditionat nr. 

306/18.05.2018, prelungit in 13.05.2019 pana la 07.09.2019 – intrucat pe teren exista 

amplasate subteran (in canalizatie/sapatura), dar si suprateran, pe support propriu 

inchiriat, instalatii de telecomunicatii de importanta regionala si locala; 

 - IGPR POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER - aviz de principiu 
favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal nr. 356294 din 05.06.2018 – la faza de 
autorizatie, se va solicita alt aviz; 
 -  S.E. CRAIOVA 2 – aviz favorabil de principiu 4855/17.05.2018; 
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 - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  Decizia de incadrare  nr. 
7230/18.07.2018. 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 202/2018 întocmit de S.C. GEO STUD PROIECT S.R.L.;  
      Aviz prealabil de oportunitate  nr. 08/05.04.2018 emis de catre Primaria Municipiului 

Craiova; 

      Studiu de insorire. Studiu de circulatie. Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de BCR 
banking 24 nr ordin 233 din 09.07.2018. 
      In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, proiectul 
de hotărâre pentru aprobare  P.U.Z “reconsiderare urbanistica in vederea schimbarii de destinatie 
din zona de locuinte colective in zona mixta de locuinte si servicii in zona str. Stefan cel Mare-str. 
I. L. Caragiale- str. Vasile Conta”, generat de imobilul din str. Stefan cel Mare, nr .6, a fost supus 
dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului Craiova începand cu data 
08.07.2019, pentru care nu au fost înregistrate alte observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 07.08.2019 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 “reconsiderare 

urbanistica in vederea schimbarii de destinatie din zona de locuinte colective in zona 

mixta de locuinte si servicii in zona str. Stefan cel Mare-str. I. L. Caragiale- str. Vasile 

Conta”, generat de imobilul din str. Stefan cel Mare, nr. 6; 

 - 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  

 

 

 

 

                       INTOCMIT,            

                                              Monica MARIN             
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