
ROMÂNIA 
JUDEŢULDOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.55424din-  

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 	 din 2 3 	. 	/ 5 

În scopul: reabilitare fantana pentru baut apa - JIANU monument istonc 

Ca urmare a Cereni adresate de (1) 
cu domicitiul (2) în jude ţul 	J___, Municipiul — Craiova 	satul - 	- 
sectorut : cod poştal, Strada AICUZA, nr. 7, bl. , sc. ,et. -, ap. 	, telefon/fax 	--, e-mail 
înregistrată  la nr. 55424 din 0910412015 
pentru imobitul - teren si/sau constructii - situat in judetul 	DoIj_ 	Municipiul 	Craiova_ satul 

Iancu Jianu - 

- 	- - - -- - 	sector - cod poştal _____-____ 	, Strada Grădina_Botanică , nr. 9, bl. : sc• -, 
et. -, ap. -, sau identificat prin (3) 
plan de situaţie, număr cadastral: 

în temeiul reglementă rilor Documenta ţiei de urbanism nr.__ faza 
PUG 	 , aprobată  prin Hotărârea Consiliului JudeţeanlLocal Craiova 

23/2000, 
nr. 	3712013 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1 991, privind autorizarea execută rii lucrărilor cle construc ţii, 
republicata, cu modifică rile si completă rile ulterioare, 

SE CERTIFIC Ă : 

1. REGIMUL JURIDIC 
Teren intravilan apartinand domeniului public Fantana Jianu, conform H.G.141/2008, pozitia 5377/341. 
Monument istoric fantana Jianu, conform Lista monumente istorice, poz.638, cod LMI - Dj-111-m-B-08416, 
din Ordinut Ministerului Culturii si Patrmoniului National nr.2361/2010. 

2. REGIMUL ECONOMIC 
Folosinta actual ă  a terenului - domeniul public - fantana- Jianu 
Destina ţia după  PUG - zona verde: parcuri, recreere, turism 
Suprafata terenului - 200,00 mp 

(1) Numele ş i prenumele solicitanului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Date de identificare a imobilului 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢ IEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi înso ţ ită  de 
urrnătoarele documente: 
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren ş i/sau construcţii, sau, dup ă  caz, extrasul 
de plan cadastral actualizat la zi ş i extrasul de carte funciară  de informare actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispne altfel (copie legalizat ă ); 
c) documenta ţ ia tehnică  - D.T., după  caz: 

D.T.A.0 
	 :j D.T.O.E. 	 LJ D.T.A.D. 

d) avizele ş i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1. avize ş i acorduri privind utilit ăţ ile urbane ş i infrastructura: 

LJalimentare cu ap ă  

LJ canalizare 

LJ alimentare cu energie electrica 

LJalimentare cu energie termica 

LJgaze naturale 

LJ telefonizare 

LJ salubritate 

LJtransport urban 

LJ Potitia Rutiera 

Alte avize/acorduri: 

LJ STGN Medias 

LJ SNGN Romgaz Ploiesti 

LJ TRANSELECTRICA 

LJ S.C. LUXTEN S.A. 

LJ TERMOELECTRICA 

LJS.E. CRAIOVA2 

S.C. CONPET 

LJS.N.P. PETROM 

d. 2.avize ş i acorduri privind: 

LJ securitatea la incendiu LJ protectia civila 	H sanatatea populatiei 
	

LJ protectia mediului 

d.3.avizele/acordurile specifice ale administra ţ iei publice centrale ş i/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora: 
lnspectoratul de Stat in Constructii Dolj- daca este cazul 
Directia Judeteana pentru Cultura Dolj 

d.4.Studii de speciaiitate: 

e) actut administrativ al autorit ăţ ii competente pentru protec ţ ia mediului; 
f) dovada privind achitarea taxelor legale. 
Documente de plată  ale urmatoarelor taxe (copie): 
dovada de luare in evidenta OAR 

	

Prezentul certificat 	de 
	

are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 

	

PRJVI 
	

Pt. SRETAR, 

	

Lia Olga 
	

Ovid iulc h ian u 

7  ~--'  

Achitat taxa de O lei, conform chitan ţei nr 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului 

ŞEF SERVICIUL URBANISM Ş l NOMENCLATURA 
URBANĂ  

Stela Mihaela Ene  

ARHITECT ŞEF, 
Gabriela Mieranu 

din5O/5 	
\ 

la data de/ / 

ÎNTOCMIT 
Marioara Bordu 

FP-39-04verO5 Pag. 3 



*q 

àil 

77 - ___ -. 



EE 

r 

L 	/ - 

L1t 	
\\ 

/ 

;::y •
ţŞ  

77\ 	/ 	• 

..- 	w 
------- 	

Â --;; 	! / 

/--; 

ri 
î! 

,f  

\ 	 -- - 	r v 	\ • 	 - 	- 	-- ,.. 

..—.,--- 	_--»- ---- ---. .-•.- 	-,< 	- ---- 	..- 	.- 
_.. 	_-- __ 	_ 	_--._•_ 	_—\ 	— 

	

- 	 -: 	 •-•.- 

-:\ 

: 

S 	•, 	• 	.• 	- - 	--- 	 — 

1 	 r 

! 	 \ 

	

,- 	------ 	 — 	( 
/ 	L 

- 	 - 	, 
___________ 	 • ? ,7 	-. / 	 • 

---•- ______._;3—__ 	\s \ 	- 

- 

- 

f 	, 	 -• 

Rt- 

clé 

LU 

cn 

• 	---•-••i• :- 	— 	• 



JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Nr. 55564 din 224 1f 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr.,5 din 22rQ4. 

În scopui: reabilitare fantana pentru baut apa - Popova monument istoric 

Ca urmare a Cerehi adresate de (1) MUNICIPIULCRA .PY.
A PRIN PRIMARLIAOY 	SILCY .  

cu domiciliui (2) în jude ţul . __..! i 	. Municipiul 	 , satul • ... .... -............- 	. .... 
sectorul -, cod po ştal -, - -, nr. -, bl. : sc. -, et. - , ap. - , telefon/fax 	-................, e-mail - înregistrat ă  ia 

nr. 55564 din 10/04/2015 
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul 	Dolj 	Municipiul 	Craiova 	satul 

Bucura -str. 
sector - codpoştal 	- ,Strada 	Popovanr.:,bi.:,sc...z., 

et. - , ap. . , sau identificat prin (3) 
plan de situaţie, numă r cadastral: 

întemeiul reglementă rilorDocumenta ţiei de urbanism nr. - faza 
, aprobată  prin Hotă rârea Consiliului Jude ţean/Local Craiova 

nr. 	4312003 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construcţ ii, 
repubiicata, cu modifică rile si completă rile uiterioare, 

SE CERTIFIC Ă : 

1. REGIMUL JURIDIC 
Teren intravilan apartinand domeniului public Fantana Popova, conform H.G. nr.141/2008, pozitia 340 si 
pozitia 630 - zona verde Fanta Popova. 
Monument istoric fantana Popova, conform Lista monumente istorice, poz.635, cod LMI - Dj-111-m-B-08413, 
din Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr.2361/2010. 

2. REGIMUL ECONOMIC 
Foiosinta actualâ a terenuiui - domeniul public - fantana-cisrnea Popova 
Destinaţ ia dupâ PUZ - zona centrala si istorica - mixta servicii si locuinte 
Suprafata terenului - 590,00 mp 

(1) Numele ş i prenumele soiicitanului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Date de identificare a imobilului 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţ ită  de 
următoarele documente: 
a) certiiicatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilulii, teren ş ilsau construcţii, sau, după  caz, extrasul 
de plan cadastral actualizat la zi ş i extrasul de carte funciară  de informare actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel (copie legalizată ); 
c) documenta ţ ia tehnică  - D.T., după  caz: 

D.T.A.C. 	 D.T.O.E. 	 L D.T.AD. 

d) avizele ş i acordunle stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1. avize ş i acorduri privind utilit ăţ ile urbane ş i infrastructura: 

LJalimentare cu apă  
cana lizare 

Halimentare cu energie electrica 

L alimentare cu energie termica 

r gaze naturale 

telefonizare 

. salubritate 

1transport urban 

:i Politia Rutiera 

Alte avize/acorduri: 

STGN Medias 

JE SNGN Romgaz Ploiesti 

JE TRANSELECTR!CA 

S.C. LUXTEN S.A. 

TERMOELECTRICA 

S.E. CRAIOVA2 

S.C. CONPET 

S.N.P. PETROM 

d. 2.avize ş i acorduri privind: 

securitatea Ia incendiu L protectia civila 	L sanatatea populatiei 
	

L protectia mediului 

d.3.avizele/acordurile specifice ale administra ţiei publice centrale ş i/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora: 
lnspectoratul de Stat in Constructii Dolj- daca este cazul 
Directia Judeteana pentru Cultura Dolj 

d.4.Studii de specialitate: 

e) actul administrativ al autorit ăţ ii competente pentru protec ţ ia mediului; 
f) dovada privind achitarea taxelor legale. 
Documente de plată  ale urmatoarelor taxe (copie): 
dovada de luare in evidenta O.A.R. 

Prezentul certificat de urba 	are 	de 12 luni de la data emitei. 	\ 
PRIMAR, 	 AR, 

Lia Olguta VasiT 	i], 	 . 	Ovidii 	i ia n u 

.J 

Achitat taxa de 0,00 lei, conform chitan ţei nr 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului 

ŞEF SERVICIUL URBANISM Ş l NOMENCLATURA 
URBANĂ  

Stela Mihaela Ene 

ARHITECT ŞEF, 
Gabriela Mieranu 

din/5O5/5 
D1RCT 	la data deJ5 .  

ÎNTOCMIT 
lJ1atei 
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ROMÂNIA 
JUDEŢULDOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.55566din 

CERTIFICAT DE URBANISM 

	

Nr. 	 din23.O2/ 

ln scopul: reabilitare fantana pentru baut apa - Purcarului monument istoric 

Ca urmare a Cererii adresate de (1) MUNICIPIULCRA!OVAPR .. 

cu domiciliul (2) în jude ţul 	Do!j 	, Municipiul 	Craiova, satul 	- 

sectorul:, cod poştal , Strada Alexandru loan Cuza, nr. 7, bl. , sc. , et. 	ap. 	, telefon/fax 

e-mail înregistrată  la nr. 55566 din 1010412015 
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul 	Dolj 	Municipiul 	Craiova 	satul 

Matei Basarab - 
- 	sector :cod  poştal 	- 	Strada 	PiataVeche, nr. : bl. -, sc. -, 

et. -, ap. 
.: 

sau identificat prin (3) 
plan de situaţie, numă r cadastral: 

în temeiul reglementă rilor Documenta ţiei de urbanism nr. 	- 	faza 
P.U.Z. 	 aprobată  prin Hotă rârea Consiliului Jude ţean/Local Craiova 

nr. 	36212011 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execut ă rii lucrărilor de construcţ ii, 
republicata, cu modifică rile si completă rile ulterioare, 

SE CERTIFIC Ă : 

1. REGIMUL JURIDIC 
Teren intravilan apartinand domeniului public Fantana Purcarului, conform H.G. nr.141/2008, pozitia 
5369/333. 
Monument istoric fantana Purcarului, conform Lista monumente istorice, poz.641, cod LMI - Dj-11I-m-B-
08419, din Ordinul Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr.2361/2010. 

2. REGIMUL ECONOMIC 
Folosinta actuală  a terenului - domeniul public - fantana-cismea Purcawlui 
Destinaţia după  PUZ - zona centrala si istorica - mixta servicii si locuinte 
Suprafata terenului - 459,00 mp 

(1) Numeie ş i prenumele solicitanului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Date de icientificare a imobilului 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢ IEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi 
însotită  de următoarele documente: 
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren ş iisau construc ţ ii, sau, după  caz, extrasul 
de plan cadastral actualizat la zi ş i extrasul de carte funciar ă  de informare actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel (copie legalizat ă ) 
c) documenta ţ ia tehnică  - D.T., după  caz: 

D.T.A.C. 	 D.T.O.E. 	 Ei D.T.A.D. 

d) avizele ş i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1. avtze ş i acorduri privind utilităţ ile urbane ş i infrastructura: 

1alimentare cu apă  
canalizare 

alimentare cu energie electrica 

Ealimentare cu energie termica 

gaze naturale 

telefonizare 

salubritate 

transport urban 

Politia Rutiera 

Alte avize/acorduri: 

l STGN Medias 

ISNGN Romgaz Ploiesti 

TRANSELECTRICA 

FI S.C. LUXTEN S.A. 

TERMOELECTRICA 

1S.E. CRAIOVA2 

El S.C. CONPET 

91S.N.P. PETROM 

d. 2.avize ş i acorduri privind: 

securitatea la incendiu E protectia civila 	 sanatatea populatiei 
	

protectia mediului 

d.3.avizele/acordurile specifice ale administra ţ iei publice centrale ş i/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora: 
lnspectoratul de Stat in Constructii Dolj- daca este cazul 
Directia Judeteana pentru Cultura Dolj 

d.4Studii de specialitate: 

e) actul administrativ al autorit ăţ ii competente pentru protec ţ ia mediului 
f) dovada privind achitarea taxelor legale. 
Documente de plată  ale urmatoarelor taxe (copie): 
dovada de luare in evidenta OAR 

	

Prezentul certificat de u 	ţlm are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 
PRIMA 	 Pt. SE RETAR, 

Lia Olguta V 	e. 	 Ovidiu/ 	chiarw 

\! 	 ARHITECT EF, 

	

. 	 Gabriela Mieianu 

Achitat taxa de O lei, conform chitan ţei nr 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului 

ŞEF SERVICIUL URBANISM Ş I 
NOMENCLATURA URBANĂ  

Stela Mihaela Erie 

li  

dini5O 
 

DIRECT 	ladatade/Db/ 
INTOCMIÎ 

Violeta Barcari 

- f____ 
P2O flAs,flC 
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