
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind modificarea Regulamentului local de urbanism referitor la 

cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.80496/2021, raportul nr.85980/2021 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare 
nr.86404/2021 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrtiv prin care se propune modificarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.153/2011 privind măsurile de creștere a 
calității arhitectural ambientale a clădirilor actualizată, Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare. 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si 
completările ulterioare, Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.k și p, 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, modificată și completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

          Art.1. Se aprobă modificarea articolului 2 din Regulamentul local de urbanism referitor 
la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova, prin completarea cu două alineate și va avea 
următorul conținut: 

                    „Art.2. În cromatica fațadelor este permisă folosirea de tonuri închise cu condiția 
ca acestea să nu depășească 20% din fiecare fațadă luată distinct, după cum 
urmează: 
(1) La fațadele clădirilor cu maximum 3 nivele supraterane (inclusiv poduri cu 
posibilități de amenajare în mansarde): 
a) pentru finisajul în câmp se vor folosi, în proporție de minimum 80% nuanțe 
pastelate din gama cromatică specificată la art.1, inclusiv alb; 
b) pentru accente cromatice, în proporție de maximum 20%, se pot folosi 
nuanțe închise, din aceeași gamă cromatică cu culoarea de bază a fațadei sau din 
game cromatice armonizate, în cazul folosirii nuanțelor de alb pentru finisajul în 
câmp al fațadei, putându-se opta pentru orice tip de gamă cromatică a 
accentelor, cu condiția evitării nuanțelor stridente și saturate; 



c)  în cazul optării pentru aplicarea de placaje pe fațadă, de tipul piatră, lemn, 
cărămidă aparentă sau altele asemenea, proporția în care acestea se pot aplica 
poate fi de maximum 20% din suprafața totală a fiecărei fațade luate distinct, 
inclusiv în situația în care placajul se combină cu accente de culoare realizate 
conform literei b. 
(2) La fațadele cu mai mult de trei nivele supraterane: 
a) pentru finisajul în câmp se vor folosi, în proporție de minimum 80% nuanțe    
pastelate din gama cromatică specificată nuanțelor de beige și alb; 
b) pentru accente cromatice, în proporție de maximum 20%, se pot folosi    
nuanțe mai închise, din aceeași gamă cromatică cu culoarea de bază a fațadei sau 
din game cromatice armonizate, în cazul folosirii nuanțelor de alb pentru 
finisajul în câmp al fațadei, putându-se opta pentru orice tip de gamă cromatică a 
accentelor, cu condiția evitării nuanțelor stridente și saturate;                          
c)    în cazul optării pentru aplicarea de placaje pe fațadă, de tipul piatră, lemn, 
cărămidă aparentă sau altele asemenea, proporția în care acestea se pot aplica 
poate fi de maximum 20% din suprafața totală a fiecărei fațade luate distinct, 
inclusiv în situația în care placajul se combină cu accente de culoare realizate 
conform literei b.     
d)     se exceptează de la respectarea proporției de 20% indicată la lit.b și c 
diferențele de culoare și textură rezultate ca urmare a aplicare sistemului de 
„fațade verzi” rezultate prin realizarea de plantații în plan vertical pe înălțimea 
fațadei.”   

          Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011. 

         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, 
Lia-Olguța VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 

 
 

 
 

  
  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
NR.80496/05.05.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND 

Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 505/2011 
privind 

 Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural  
ambientale a clădirilor în Municipiul Craiova 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 505/2011 a fost aprobat Regulamentul local 
de urbanism referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural  ambientale a 
clădirilor în Municipiul Craiova ce constituie anexa la Hotărârea Consiliului Local mai sus menționată. Ulterior, 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.304/2015, a fost aprobată modificarea prin completare 
a articolului 3 din Regulament, cu aspecte privind gama cromatică aferentă tâmplăriei. 
 Având în vedere faptul că la nivelul Municipiului Craiova se înregistrează un număr mare de solicitări 
pentru autorizarea unor lucrări de construire și/sau de intervenție la clădiri multietajate, în general având funcțiunea 
de locuințe colective, inclusiv în ceea ce privește lucrări de reabilitare termică a blocurilor existente, cu implicații 
asupra modificărilor, din punct de vedere al cromaticii, a caracteristicilor inițiale ale anvelopelor acestor  clădiri, 
este necesară o mai bună explicitare a condițiilor deja stabilite prin Regulamentul local aprobat cu HCL nr.505/2011, 
spre a fi comunicate în mod corespunzător prin certificatele de urbanism. 
 În acest sens, se propune modificarea prin completare a conținutului articolului 2 din regulament, cu 
precizări clare referitoare la culorile de bază aceptate pentru finisajul exterior a clădirilor cu mai mult de 3 nivele 
precum și la proporția în care se poate interveni cu accente de culoare mai închisă față de culoarea dispusă în câmpul 
fațadei. De asemenea se includ reglementări cu privire la proporțiile în care se permit variații ale texturii și culorii 
finisajului fațadei prin aplicarea de placaje decorative din diverse tipuri de materiale (ex, cărămidă aparentă, lemn, 
piatră, etc.) 
 Având în vedere cele de mai sus precum și prevederile: 
 Legii nr.153/2011 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor actualizată; 
Legii nr.50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții; 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare; Legii 
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.422/2001 
republicată, privind protejarea monumentelor istorice; Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală; HCL. nr. 543/2018- prelungirea valabilității P.U.G. Mun. Craiova;  Legii nr.24/2000 
privind norme de tehnică legislativă; OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Întrucât Regulamentul Local de Urbanism referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității 
arhitectural-ambientale a clădirilor în Municipiul Craiova, aprobat cu HCL nr.505/2011 a fost supus dezbaterii 
publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală, modificările și completările propuse nu necesită o nouă dezbatere publică. 
 

  Propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din luna Mai 2021 a proiectului de hotărâre privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 505/2011 - Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica 
fațadelor pentru creșterea calității arhitectural  ambientale a clădirilor în Municipiul Craiova. 

 
 

PRIMAR, 
LIA  OLGUTA  VASILESCU 

 
 

       Întocmit, 
                        Arhitect Șef   Gabriela Miereanu 

                                    









  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.86404 /14.05.2021                         

RAPORT DE AVIZARE 
 Avand in vedere:  

-      Referatul de aprobare nr.80486 din 05.05.2021 al Directiei de Urbanism si        
Amenajarea Teritoriului privind modificarea prin completare a articolului nr.2 al 
Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 505/2011 privind –
Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea 

calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor in Municipiul Craiova ; 

 Raportul nr. 85980/14.05.2021 al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului- 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 

 Legea nr. 153/2011 privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale  a 
cladirilor actualizata; 

  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu 
modificarile  si completarile ulterioare; 

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicata; 
 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
 Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative; 
 HCL nr.543/2018 pentru prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 

Municipiului Craiova ; 
 HCL nr.505/2011, modificat prin HCL 304/2014 pentru aprobarea  RLU privind 

cromatica fatadelor ; 
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ art.139 

coroborat cu dispozitiile art .196, alin.(1)lit.a si art. 198 alin.(1); 
 Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind: 
               1. Modificarea prin completare a articolului nr.2 al Anexei la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 505/2011 privind –Regulamentul local de 

urbanism referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-

ambientale a cladirilor in Municipiul Craiova prin introducerea a doua alineate – 

alineatul 1) cu 3 litere si alineatul 2) cu 4 litere . 

           Director Executiv,                   Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                              consilier juridic Calucică Claudia 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                     Îmi asum responsabilitatea privind        
legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                                legalitatea actului administrativ 
                   Data:                                                                                           Data: 
                    Semnătura:                                                                        Semnătura: 
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