
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

HOTĂRÂREA NR.186 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 

funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian 
Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, 
în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă 
rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat 

în municipiul Craiova, Calea București, nr.113 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.04.2018; 

   Având în vedere rapoartele nr.64047/2018 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului și nr.64125/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-
Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și 
depozitare, în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă 
rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, Calea București, nr.113 şi rapoartele nr.181/2018 al Comisiei pentru 
Învăţământ,  Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.183/2018 al Comisiei Servicii 
Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.187/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.189/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.192/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 
           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 reconsiderarea funcțională a zonei 
cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea 
schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, în zonă mixtă cu 



funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă rezidențială-locuințe 
colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
Calea București, nr.113, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

           Art.2. Realizarea tronsonului străzii Traian Lalescu (străpungere) între limita actuală a 
acesteia și Calea București, se va putea executa doar de către autoritatea publică 
locală, ca stradă aparținând domeniului public. 

           Art.3. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 
10 ani de la data aprobării. 

             Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI 
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