
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 31972din ..

......... .. . .....  

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 3 ....................din A.2..03. 

În scopul: elaborare puz pentru introducere in intravilan si reglementare urbanistica in 
vederea construirii Spitalului Regional Craiova 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU 
Ca urmare a Cererii adresate de (1) 	.REPREZ .ENTA .TDEA.RH.TE.CTSEFGA BR.ELA .!.E .REANU 
cu domiciliul (2) în jude ţul Dolj ......................... MunicipiulCraiova, satul -.................... 
sectorul -, cod poştal, Strada A .exandru ....Cuza, nr. 7, bl .,sc., et............ ap. ........... telefon/fax:........  
e-mail înregistrată  la nr. 31972 din 21 ..02.2018 
entru imobilul - teren si/sau constructii situat in jude ţul 	Dolj 	Municipiul 	Craiova 	satul 

Tarlaua 18, 
Parcelele 162 si 

............................................sector - cod po ştal :........................ -  ...................................................., nr. -, bl. -, sc. 	-...., et. 
ap.-, sau înscris în C.F. 	.UATCa, nr. 229682 	.numă rul topografic al parcelei 

sau identificat prin (3) 
plan de situa ţ ie, numă r cadastral: 229682 

în temeiul reglement ă rilor Documenta ţiei de urbanism nr. :.............................faza 
PJ.G , aprobată  prin Hotă rârea Consiliului Jude ţean/Local Craiova 

23/2000, 
r 	479/2015 

ri conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1 991, privind autorizarea excut ă rii lucră rilor de construc ţ ii, 
republicata, cu modifică rile si completă rile ulterioare, 

SE CERTIFIC Ă : 

1. REGIMUL JURIDIC 
Teren extravilan apartinând domeniului public al Statului Roman, dat în administrarea Ministerului Sanatatii, 
conform extras C.F nr. 229682/22.01.2018. 

2. REGIMUL ECONOMIC 
Folosinta actual ă  a terenului - curţi construc ţ ii; 
Destina ţ ia după  PUG - extravilan; 
Suprafata terenului - 256.747,00 mp din acte si 180.000,00 mp diil rnsuratori. 

(1) Numele ş i prenumele solicitanului 
(2) Adresa solicitantului 
(3) Date de identificare a imobilului 
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3. REGIMULTEHNIC 

Conform PUG aprobat cu HCL 23/2000 si prelungit cu HCL 479/201 5, zona studiata este situata in 
extravilari. Se solicita elaborare PUz pentru introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea 
construirii Spitalului Regional Craiova. Se va respecta zona de siguranta de 5000 ml impusa a Centurii 
Ocolitoare Nord. Conf. art. 32, alin. 1, lit b) din din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului cu 
modificarile si completarile ulterioare, autoritatea publica locala are dreptul ca prin Certificatul de Urbanism 
să  conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea de catre autoritatea publica locala 

competenta a unui plan urbanistic zonal. Prin PUz se va preciza durata de valabilitate a acestuia. 
Solicitarea se va face separat pentru informarea publicului si pentru elaborarea PUZ. Solicitarea de 
informare a publicului ş i docum. aferenta, conf. art. 56, alin.6 ş i 7 coroborat cu art.37 diri Ord.2701/2010 pt. 
aprobarea metodolog.de  informare a publicului se va face în baza unei cereri tip, anterior ş i separat de 
solicitarea de aprobare a docum. urbanistice în Consiiiul Local. lnvestitorul afi şează  anuntul pe panouri 
rezistente la intemperii, cu caracteristicile specifice în loc vizibil ta parcela ce a generat PUZ-ul (anexa din 
Ord. 2701/2010) ş i publică  în presă  două  arlun ţuri, la interval de 3 zile într-un ziar de circulatie locala. 
Docum. de urb. se  va depune în max. 15 zile de la finalizarea dezbaterii publice, pt. a se putea emite o 
hotă râre a Cons. Local prin care se aprob ă /se respinge docum. de urbanism. Propunerea se va corela cu 
docum. urbanistice aprobate in zona si se va prezenta pe suport topo vizat de OCPI. Se vor respecta 
prevederile Codului Civil privind limita de proprietate. Se vor asigura spatii verzi si plantate conform R.G.0 pt 
functiunea propusa. Se vor prevedea tocuri de oarcare in inc.irtt i-trnnrittiirr rnnf P l 11  

.i iuu b. bu vor respecta avizeie tavorabile ale detinatori ţ or de utilitati din zona si conditiile din acestea, 
doar pt lucrari de construire ce nu vizaza intrarea in legatitate. Simulare foto. 

Prezentul certificat de urbanism poate fi uti/izat în scopu/ declarat(4) pentru 
etaborare PUZ pentru introducere in intravilan si reglementare urbanistica in vederea construirii Spitalului 
Regional Craiova 

4) Scopui emiterii certificatului de urbanism conform preciz ă rii soiicitantuiui, formuiat ă  în cerere. 

Certificatul de urbanism nu ţ ine loc de autoriza ţ ie de construire/desfiin ţare 
ş i nu conferă  dreptul de a executa lucr ă ri de construc ţ ii 

4.OBLIGAŢ II ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
În scopui eiaboră rii documenta ţ iei pentru autorizarea execută rll lucră rilor de construc ţ ii - de construire/de desfiin ţare - 

soilcitantul se va adresa autorit ăţ ii competente pentru protec ţ ia mediului: 
Agentia Regionaia de Protectie a Mediuiui Craiova. Adresa: str. Petru Rares, 

nr.1 
ln apiicarea Directivei Consiiiuiui 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaivarea efecteior anumitor proiecte pubiice ş i private asupra 

mediuiui, niodificat ă  prin Directiva Consiiiuiui 97/1 1/CE ş i prin Directiva Consiiiuiui ş i Parlamertuiui European 2003/35/CE privind 
participarea pubiicului la eiaborarea anumitor pianuri ş i programo in ieg ă tură  cu mediui ş i modificarea, cu privire ia participarea pubiicuiui 

ş i accesui ia justi ţ ie, a Directivei 851337/CEE ş i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbantsm se comunic ă  solicitantuiuLobiiga ţ ia de 

a contacta autoritatea teritoriai ă  de mediu pentru ca aceasta să  anaiizeze ş i s ă  decid ă , ctup ă  caz, încadrarea / neîncadrarea proiectuiui 

investi ţ iei pubiice/private în lista proiecteior supuse evaiu ă rii impactuiui asupra mediuiui, 
ln apiicarea prevederiior Directivei Consiiiuiui 85/337/CEE, procedura de emitere a acorduiui de mediu se desf ăşoară  dup ă  

emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documenta ţ iei pentru autorizarea execut ă rii iucră riior de construc ţ ii ia autoritatea 

administra ţ iei pubiice competente. 
Ţn vederea satisfacerii cerin ţeior cu privire ia procedura de emitero a acorduiui de mediu autoritatea competent ă  pentru protec ţ ia 

mediuiui stabile ş te mecanismul asigură rii consultă rii pubiice, centraliz ă rii op ţ iuniior pubiicuiui ş i formui ă rii unui punct de vedere oficiai cu 

privire la realizarea investi ţ iei in acord cu rezuitatele consuit ă rii pubiice. 

ln aceste condi ţ ii: 

După  primirea prezentuiui Certificat de urbanism, Titarul aie otga ţ ia de a se prezenta ia autoritatea competent ă  pentru protec ţ ia 

mecliuiui in vederea evaiu ă rii ini ţ iaie a investi ţ iei ş i stabilirii necesit ăţ ii evaiu ă rii efecteior acesteia asupra mediului. ln urma evaiu ă rii 

ini ţ iale a investi ţ iei se va emite actul actministrativ ai autorit ăţ ii competonte pentru protec ţ ia mediuiui. 

În situa ţ ia în caro autoritatea competent ă  pentru protec ţ ia mectiuitti stabil şte necesitatea evaluă rii efoctelor invosti ţ iei asupra mediului, 

soiicitantul aro obiigo ţia de a notifica acest fapt autorit ăţ ii administra ţ iei publice competente cu privire ia men ţ inerea cererii pentru 

autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţ ii. 

ln situa ţ ia în care, dup ă  emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul cterui ă rii procedurii cie evaivare a efectelor investi(iei asupra 

mediuiui solicitantul renun ţă  la inten ţ ia de realizare a investi ţ iei, acesla are obliga ţ ia de a notifica acest fapt autorit ăţ ii administra ţ iei 
publice competente. 	 - 
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZA Ţ IEI DE CONSTRUIRE/DESFIN ŢARE va fi însoţ ită  de următoarele 
documente: 
3) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren ş i/sau construc ţii, sau, după  caz, extrasul 
de plan cadastral actualizat la zi ş i extrasul de carte funciară  de inforrnare actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel (copie legalizat ă ); 
c) documenta ţia tehnică  - D.T., după  caz: 

L1 D.T.A.C. 	 tj D.T.O.E. 	 Li 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: 

ti alimentare cu apă 	 ti gaze naturale 

tjcanalizare 	 ti telefonizare 

Elalimentare cu energie electrica 	ti salubritate 

ti alimentare cu energie termica 	ti transport urban 

Alte avize/acorduri: 

EISTGN Medias 

ti SNGN Romgaz Ploiesti 

ti TRANSELECTRICA 

tis.c. Flash Lightning 
Service S.A. 

1 Politia Rutiera 	 — 	tiTERMOELECTRICA 

tiS.E. CRAIOVA2 

tis.c. CONPET 

— 	 JS.N.P. PETROM 
d. 2.avize ş i acorduri privind: 

ti securitatea la incendiu tj protectia civila 	LI sanatatea populatiei 

d.3.avizele/acordurile specifice ale administra ţ iei publice centrale ş i/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora: 
Direcţia pentru Agricultură  ş i Dezvoltare Rurală  a jud Dolj; OCPI pt soaterea terenului din circuitul agricol; 
ANIF; D.R.D.P.; MApN- Statul Major General; Consiliul Judetean Dolj; Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice - Romania; Ministerul Culturii 

d.4.Studii de specialitate: 
Studiu geotehnic; Plan Urbanistic Zonal intocmit conf. Ghid privind metodologia de elaborare si continut-
cadru al PUZ, conform Legii 350/2001 si Ord. 233/2016 

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorit ăţ ii competente pentru protec ţ ia mediului (copie); 
f) dovada înregistră rii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original) 

-) documentele de plată  ale urmatoarelor taxe (copie): 

Prezentul certificat deism are valabilitatea do 24 luni de la data emiterii. 
PRIMA 

Miha.iu 

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

Pt. ,SCRETAR, 
Q 	Mischianu 

ARH1TET SEF, 
Gabriela Mereanu 

c..  

ladatade  

ŞEF SERVICIU 
Stela Mihaela Ene 

ş  
ÎNTOCMIT 

Monica Marin 

l)n. 



În conformitate cu prevederile legii nr 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de constructii,  cu 
modifică rile ş i completă rife ulterioare 

se pre/ungeş te va/abilitatea 
Certificatului de urbanism 

de la data de 	 pân ă  la data de 

După  această  dată , o nou ă  prelungire a valabilita ţ ii nu este posibil ă , solicitantul urmând s ă  ob ţ ină , Tn condi ţ iile 
legii, un alt certificat de urbanism. 

	

PRIMAR, 	 Pt. SECRETAR, 

ARHITECT Ş EF, 

Data prelungirii valabilit ăţ ii 

Achitat taxa de 	 lei, conform chitan ţei nr 	 din 
ll!lllll 	Oiidll.JiUl 
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