
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare 
funcţională a zonei, în vederea construirii unui centru multifuncţional cu 

spaţii comerciale, servicii şi birouri, cu regim de înălţime 2S+P+2 şi imobil 
locuinţe colective, cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale, cu 

regim de înălţime S+P+4-8 retras, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.78 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2016; 
          Având în vedere raportul nr.138143/2016 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderare funcţională a zonei, în vederea construirii unui centru 
multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi birouri, cu regim de înălţime 2S+P+2 şi 
imobil locuinţe colective, cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale, cu regim de 
înălţime S+P+4-8 retras, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Calea 
Bucureşti, nr.78; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată , 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, 
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată şi Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată; 
 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 reconsiderare funcţională a zonei, 
în vederea construirii unui centru multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi 
birouri, cu regim de înălţime 2S+P+2 şi imobil locuinţe colective, cu funcţiuni 
complementare şi spaţii comerciale, cu regim de înălţime S+P+4-8 retras, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.78, 
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, PT. SECRETAR, 

Lia - Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.            din             /2016 
                                                                                                          Primar,   
                                                                                               Lia Olguţa Vasilescu 
 
  

 RAPORT  
privind aprobarea P.U.Z. – „reconsiderare funcţională a zonei în vederea construirii 
unui centru multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi birouri 2S+P+2 şi imobil 

locuinţe colective cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale S+P+4-8 retras” în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 78 

 
 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.  
   Prin documentaţia elaborată de S.C. DUA PROIECT S.R.L. şi S.C. TOP PAPER 
S.R.L., prin urbanist cu drept de semnătură arhitect Maria Bogdana M. Polizu, se 
propune pentru imobilul situat la adresa Calea Bucureşti, nr. 78 - „reconsiderare 
funcţională a zonei în vederea construirii unui centru multifuncţional cu spaţii comerciale, 
servicii şi birouri 2S+P+2 şi imobil locuinţe colective cu funcţiuni complementare şi spaţii 
comerciale S+P+4-8 retras”.  
 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 pentru P.U.Z.„reconsiderare funcţională a zonei în vederea 
construirii unui centru multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi birouri 2S+P+2 şi 
imobil locuinţe colective cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale S+P+4-8 
retras” în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 78 a ţinut cont de prevederile  
capitolul III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
         In baza adresei nr.113116/06.07.2016 transmisă către Serviciul Disciplina în Construcţii 
şi Afişaj Stradal, din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Craiova,  s-a solicitat a se verifica  
şi comunica dacă lucrările specificate mai sus sunt executate, iar prin  adresa cu 
nr.17444/28.07.2016 poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii, ne-au 
comunicat ca nu au fost demarate lucrari de construire, cu argumentare foto. 
        S-au publicat şi afişat în baza adresei nr. 15058/27.01.2016 pe site-ul instituţiei  
Primariei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro prin anunţul nr. 3 din 
26.01.2016 şi la sediul instituţiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform proces verbal de afişaj nr. 
15061/27.01.2016, planurile extrase din documentaţia P.U.Z., respectiv: 1. Reglementari 



urbanistice existente, 2. Reglementari urbanistice propunere, 3. Mobilare urbana si 4. 
Reprezentari 3D. 
Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate.  
Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente 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 nr.  12918 din 25.01.2016, 
după cum urmează: 
S.C. K&S ELECTRIC POWER POINT S.A., Calea Bucuresti, nr. 80; 
ASOCIATIA DE PROPRIETARI bl. R4-R5 CALEA BUCURESTI, Calea Bucuresti, nr. 74-
76; 
S.C. ELECTROPUTERE S.A., Calea Bucureşti, nr. 80; 
S.C. AUCHAN ROMANIA S.A., Calea Bucuresti, nr. 80; 
S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S., Calea Bucuresti, nr. 72. 
 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou în loc vizibil la 
parcela ce a generat acest P.U.Z. încă de la demararea procedurii de informaţie a publicului de 
elaborare P.U.Z., din ianuarie 2016, argumentat cu foto anexat şi a publicat anunţ în două 
ediţii ale ziarului local: Cuvântul Libertăţii, în ediţiile din data de 28.01.2016 si 30.01.2016, 
anunţuri anexate. 
 În urma notificărilor trimise de către Primaria municipiului Craiova către proprietaţile 
adiacente, a fost înregistrată Notificarea nr. 28024/15.02.2016 a numitei S.C. 
ELECTROPUTERE S.A., cu urmatoarele: 

    -observaţii: 1) circulaţia în vederea accesului la investiţia propusă este prevazută a se 
desfaşura pe terenul S.C. ELECTROPUTERE S.A., astfel S.C. COMAT DOLJ S.A. nu are 
nici un drept de folosinţă asupra drumului de acces; 2) cu privire la organizarea reţelei 
stradale şi a modului de utilizare a terenurilor nu rezultă unde vor fi amenajate locurile de 
parcare care vor deservi investiţia, invocand astfel ca va fi folosită parcarea Electroputere 
Shopping Center deja existentă şi 3) cu privire la dezvoltarea infrastructurii edilitare, 
deversarea sau evacuarea apelor uzate ale S.C. COMAT DOLJ S.A. are loc în reţelele de 
canalizare ale S.C. ELECTROPUTERE S.A.; 
- si următoarele propuneri: 1) solicitantul PUZ-ului să opteze pentru trasarea altor căi de 
acces către drumul public; 2)PUZ-ul să prevadă clar amenajarea viitoarelor parcari şi drumul 
de acces către acestea, fără a se încălca proprietatea S.C. ELECTROPUTERE S.A. şi 3) 
documentaţia P.U.Z. să prevadă reţele proprii de canalizare pluviale şi menajere pentru 
deversare direct în conductele publice de canalizare aparţinand S.C. Compania de Apa 
Oltenia S.A. Craiova; 
 Având în vedere observaţiile transmise prin Notificarea nr. 28024/2016, a fost întocmit 
„Raportul nr. 50053/17.03.2016 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile colectate în 
urma consultării publicului”, raport ce a fost comunicat proiectantului pentru a le integra, 
corela în documentaţia ce stă la baza întocmirii PUZ-lui, în vederea analizării acestuia, 
urmând să întocmească răspuns argumentat cu privire la acesta prin Adresa nr. 
61066/30.03.2016, precum şi spre ştiinţă proprietarului imobilului. 
 În data de 20.04.2016 a fost înregistrată la Primaria municipiului Craiova 
Comunicarea cu nr. 73062, prin care S.C. ELECTROPUTERE S.A. renunţă la 
obiecţiunile exprimate prin Notificarea nr. 28024/15.02.2016, urmand a clarifica de 
comun acord cu S.C. COMAT DOLJ S.A. soluţiile tehnice pentru organizare la faţa 
locului. Prin urmare, S.C. Electroputere S.A. este de acord cu investiţia propusă de 
către S.C. COMAT DOLJ S.A. Consiliului Local al municipiului Craiova spre dezbatere 
şi aprobare. Este de acord de asemenea ca accesul la terenul care face obiectul 
investiţiei propuse şi la strada Sărari (prin incinta supermarketului Kaufland) să se 



desfăşoare pe terenul proprietate S.C. ELECTROPUTERE S.A., prin realizare de căi 
de acces pietonale şi carosabile din drumul de acces proprietate a S.C. 
ELECTROPUTERE S.A. 
 După expirarea perioadei de 25 de zile cu privire la toate etapele de informare, 
Raportul cu nr. 50053/17.03.2016 a fost afisat la sediul si pe site-ul Primăriei Municipiului 
Craiova cu adresele nr. 63186 şi nr. 63176 din 04.04.2016 şi proces verbal de afişare nr. 
63186/04.04.2016. 
 Argumentarea afişărilor la sediul instituţiei se face prin foto anexat.  
 Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform Regulamentului 
Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului de 
specialitate si înaintării spre avizare şi aprobare a respectivei documentaţii în Consiliul Local 
al Municipiului Craiova. 
       În urma întrunirii Comisiei Tehnice de Amenajare şi Urbanism a Municipiului Craiova, 
ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) al 
acesteia, fiecare membru prezent al comisiei şi-a consemnat în fişe cu/fără recomndări 
consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 
       Conform prevederilor art.8 din R.O.F. a Comisiei Tehnice, concluziile acesteia stau la 
baza întocmirii raportului şi proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. - 
„reconsiderare funcţională a zonei în vederea construirii unui centru multifuncţional cu spaţii 
comerciale, servicii şi birouri 2S+P+2 şi imobil locuinţe colective cu funcţiuni 
complementare şi spaţii comerciale S+P+4-8 retras” în municipiul Craiova, str. Calea 
Bucureşti, nr. 78 de către Consiliul Local al municipiului Craiova.  
       In data de 17.08.2016 s-a solicitat verificarea de catre Serviciul Disciplina în Construcţii 
şi Afişaj Stradal, din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Craiova,  dacă lucrările specificate 
mai sus sunt începute sau executate. 
 

 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTAŢII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

       Conform reglementărilor aprobate prin P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 şi prelungire 
valabilitate prin H.C.L. nr.479/2015, zona studiată prin prezentul P.U.Z., are destinaţia de: 
zonă de unităţi industriale afectată în totalitate de protecţie cale ferată. 
        Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.286/2010 - referitor la reconversie funcţională din 
zonă cu destinatia industrială în zonă cu destinatie de spatii comerciale şi servicii - 
Electroputere Shoping Center. 
         Conform P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr.207/2004 - construire supermarket P+1 (parţial), 
cai de acces, parcare. 
       În urma obţinerii certificatului de urbanism cu nr.2071 din 16.11.2015, privind investiţia 
solicitată, „reconsiderarea functională a zonei în vederea construirii unui centru 
multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi birouri 2S+P+2 şi imobil locuinţe colective 
cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale S+P+8 - impunându-se prin acesta la studii 
de specialitate condiţia elaborării P.U.Z. în vederea reglementării funcţiunii zonei şi a 
indicilor urbanistici prevăzuţi prin reglementarea zonei verzi şi circulaţii pietonale şi 
carosabile în contextul investiţiilor aprobate şi rezolvarea lor ţinând cont de dotările din zonă 
şi frontul construit la Calea Bucureşti.  
       Reglementările urbanistice propuse ţin cont de toate documentaţiile urbanistice aprobate 
anterior în zona studiată. 
 SITUAŢIA EXISTENTA: 
    Zona studiată  este situată  în intravilanul municipiului  Craiova conform planşei de 
reglementări. 



   Delimitări pentru zona studiată:                       
1. - Nord - Calea Bucuresti; 

       - Vest - proprietate privata - Supermarket Kaufland; 
       - Sud - proprietate privata - ELECTROPUTERE S.A.; 
       - Est - Electroputere Shopping Center. 
         REGIMUL JURIDIC: 

        Suprafaţa studiată a terenului pe care se întocmeşte P.U.Z-ul este de 63000,00 mp (6,3 
ha), situată în intravilan, compusă din proprietăţi private şi teren aparţinând domeniului 
public al Municipiului Craiova. 
         Terenul care a generat P.U.Z-ul şi care face parte din zona studiată are o suprafaţă de 
23441,00 din acte şi 21097,00 mp din masuratori, cu nr. cadastral 224560, înscris în  Cartea 
Funciară nr.224560, conform Certificat de Atestare al Dreptului de Proprietate asupra 
terenurilor seria MO3, nr.1615/10.02.1995 şi extrasului de C.F. nr.22456/02.08.2016. 
 
            REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
          Terenul care a generat P.U.Z.-ul are categoria de folosinţă curţi construcţii.  
           Suprafaţa totală de teren studiată  este de 6,3 ha.  
    
             REGIM TEHNIC: 
 Zona studiată este cuprinsă între: Calea Bucureşti - proprietăţi publice şi proprietăţi 
private şi este constituită din mai multe subzone funcţionale: ZM, SC 1, LB şi SC2. 
    Construcţiile propuse sunt imobile cu destinaţia centru multifunctional cu spatii comerciale, 
servicii şi birouri, regim de înălţime 2S+P+2, şi imobil S+P+4-8 retras cu destinaţia locuinţe 
colective, spaţii comerciale, functiuni complexe şi complementare.  
        Accesul la terenul ce face obiectul investiţiei propuse se va realiza: 
             - prin incinta supermarketului Kaufland din str. Sărari;  
          - din Calea Bucuresti partial prin incinta  supermarketului Kaufland şi partial prin 
drumul proprietate COMAT DOLJ S.A. 
              - prin drumul de acces proprietate a S.C. ELECTROPUTERE S.A.  
                   BILANŢ TERITORIAL (reglementări propuse): 
       - Destinaţia zonei conform unităţilor teritoriale de referinţă: 
          U.T.R. - ZM: zonă mixtă: de locuinţe şi funcţiuni complexe şi complementare, regim 
maxim de înălţime P+8, P.O.T. max.= 50% şi C.U.T. max. = 3,90; 
      U.T.R. - SC1: zonă spaţii comerciale, servicii şi birouri, regim maxim de înălţime P+2, 
P.O.T. max.= 70% şi C.U.T. max. = 2,50; 
        U.T.R. - LB: zonă de locuinţe colective, regim maxim de înălţime P+3-10, P.O.T. 
max.= 30% şi C.U.T.max. = 2.60; 
         U.T.R. - SC2: zonă spaţii comerciale, regim maxim de înălţime P+1 parţial, P.O.T. 
max.= 27%  şi C.U.T.max.= 0,60.       
        - Regimul de aliniere propus prin P.U.Z.:  
- din axul scuarului Calea Bucureşti construcţiile propuse vor fi retrase la minim 19,00 
ml; 
- din axul strazii propuse prin PUZ sect. (1) construcţiile propuse vor fi retrase la minim 
7,50 ml; 
- din axul strazii propuse prin PUZ sect. (2) construcţiile propuse vor fi retrase la minim 
4,00 ml, respectiv 7,30 ml pentru terenurile situate la Vest de calea de acces sect (2); 
          În stabilirea coeficientului de utilizare al terenului  C.U.T.  nu a fost inclus 
subsolul. 
     Se vor realiza locuri de parcare în incintă în funcţie de destinaţia şi dimensiunea 



investiţiei, conform R.L.U. şi H.C.L. nr.271/2008. 
    Construcţiile vor respecta prevederile Codului Civil privind limita de proprietate, 
servitutea la vedere şi picătura la streaşină, zonele de protectie instituite de deţinătorii de 
utilităţi (SE Craiova II, CN CFR, SC Distrigaz Sud Retele).  
 
        MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR DIN AVIZE 

  Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
- COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. - aviz de amplasament favorabil nr. 
2071/16.11.2015 şi adresa cu nr.6852P/04.07.2016, în care nu se impun condiţii; 
- S.C. CEZ Distribuţie S.A. - aviz de amplasament favorabil cu 
nr.2600017842/03.12.2015, cu respectarea condiţiilor din acestea; 
- S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.A. - aviz favorabil cu nr. 
310.109.983/27.11.2015,  respectându-se condiţiile din acestea şi adresa nr. 
ENGIE0076/310.109.983/24.02.2016; 
- S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. - aviz tehnic nr. 1953/25.11.2015 favorabil 
cu respectarea condiţiilor din acestea; 
- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ - Notificare nr. 792/10.12.2015, cu 
respectarea condiţiilor din acesta;  

 - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ - conform Decizia 
Etapei de Incadrare, nr.12622/22.02.2016, nu necesită evaluare de mediu şi nu se 
supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu; 
- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTENIA - coform 
adresă cu nr. 2 719 439/15.12.2015 - nu se emit avize pentru aceasta etapă, 
- COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE - aviz favorabil cu nr. 
52/4/26/27.01.2016,  respectându-se condiţiile din acesta; 
- S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - aviz favorabil cu nr. 
10455/24.11.2015,  respectându-se condiţiile din acestea si adresa nr. 
2874/17.12.2015; 
 - POLITIA MUNICIUPIULU CRAIOVA - BIROUL RUTIER - aviz favorabil cu 
nr. 621022/20.01.2016,  respectându-se condiţiile din acesta; 
- Studiu Geotehnic -  întocmit de S.C. GEO 2000 S.R.L.;  
- Dovada achitării taxei R.U.R. 
 

        Având în vedere cele de mai sus , propunem următoarele:          
    - Propunem aprobarea - Planului Urbanistic Zonal: „reconsiderare funcţională a zonei 
în vederea construirii unui centru multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi 
birouri 2S+P+2 şi imobil locuinţe colective cu funcţiuni complementare şi spaţii 
comerciale S+P+4-8 retras” generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Calea 
Bucureşti, nr. 78; 
    - Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de maxim 10 ani de la data aprobării 
acestuia. 
 

 
              ARHITECT SEF,                                                         ŞEF SERVICIU, 

Gabriela MIEREANU                                    Stela  Mihaela ENE  
 
 

        Vizat pentru legalitate,                Întocmit,            













 Claudia  Emanuela CALUCICA                                 Violeta BARCAN 
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. . S?.euri*| . .51. . oflg4rp' . ? ).t (t Z .5r. . liyofltt . recuiva . c?c6sz'u.€ . .cK . Frrcnyv.t.'
(qLfiezEilsvfiE€ F sphfl' cOUAc:b6 Srpr4 _g R€|BLS.

generatdeimobilulql .. S.tW*f..tn pu.rf ,. Ct?HbyA..,,..ihi .AcW. &!4/F.g.Q.', t/e,V.3..

Inifiator: . t.C.. .€aYfr . hptJ'. . 5..&., .

Proiectant: .8,i,.4 , .ne.ng+t . .'ffibhtl

Specialist cu drept de semndturd RUR: . Apil...RPNI. Jqbfil'bi. . funeg,oc

Amplasare, delimitare, suprafald zona studiata in,f.U.Z.:EPET:I. . $AUUhZW . 0€.9re,.c.4(4. .
A Btlclt@l 5t' lHAilmE WkoPu@€ pAKt€ 5t' ,<4uFag/76 *S= 63 ooo, A ."/f.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: ?OHA iabas17aAt? st' ?)//r) fq?oq€Ozb e.F.

- U T R . . T . . .  . . . . . . . . . ;

- regim de construire: .CailFDF.tY, .€€Clquevri.rilbn . .nPfaOg.aF . . . . . .;

- funcf iunipredominante: . t^ i lbA.S.Wl€ . . . . . . . .  ;

_ H m a x : . . H € p . C & t ' " A T . .  . . . . . ;

- P o T m a x : . r y ) 6 .  . . . . . . . . :

-CUTmax: . . t . ,u. .F.c/ / \mE..E,e€Ai)a.w. b.€. . , / )u. t re iq/€ . . . . . . . . .  ;
,t

- retragerea minimd fa!6 de aliniament: . lg,.& l4L ..f.4 .4{q( . .tg*rWe.;(4a/.'. g.tV21 . fA . . . ;
sir?Bd/' 4(g Buura€sv
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- retrageri minime fa{d de limitele laterale: . f.q. Yf Ffrf A"?87€

- retrageri minime fald de limitele posterioare: . trq .8V/f Peat"zarr.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- u r R  . . 1 F . , . * 1 . . r . t , . F .  ? .  " & . 4 .  . . . . . . ;

- reg imdeconst ru i re : . ld*"Vr i l t t&t  . . . . . . . . ;

- funcliuni predominante:zQ&.Uix/i,, .: . . Luurfu. .rytgq?'V€., .1rfrfl.' .@4q.T4l7<€.,.&r!yrur'
si Bft)utu

-Hmax : .  { ! f  . : . t ? . t8 . . ) . . 8 ( . / . . : .  f i l  . ) . .  tE . : .  P . t? : /Q . . , , . . $€? . :  p t f .  . . . . . . . ;

-  pormax:  . .? . t1 . : .  .597p. . . . i .Js . i .  . , .V9. f . . : t .  lF . : .?2/ . . ; . .2q( . : .e f .7"  .  . . . . . . ;

- curmax: .?Y..r..3,.e.Q . .) . tQ!. ..?,fp. .;. !.4.: &6.q.;. . tg.<:Q/CQ. . . . . . . . . . .;

- retragerea minimd fa!6 de aliniament : . .Vr.74.U!-. .e in . &K . . sr(q , ce7e.Nuh. .fr .=ssct:. .t:t

- re t rager imin imefa l6de l im i te le la te ra le : l tph ,F tL . . . .  . . . . ;

- retrageri minime fa!6 de limitele posterioare : . yAR'0EtL . . . . ;

- circulalii qi accese: aQ€AE€ a. .qF€7'. . RqaE . .iidlt4rizrc€ . .D€ . q.ke4t #nE . . in .wBrc
€@ 7n€7' ,ryAnre

- echipare tehnico-edilitard: R€7€a. .Apa.,, c*tr&tiWe6.( cAe€..€Cereta.fuf€.r.mpp713ryBg

in urma qedinlei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism din data

de .18."& ,?){.6e avizeazl,favorabil/cu condiliilaef,avere,biJ Planul urbanistic zonal qi Regulamentul

local de urbanism aferent acestuia, cu urmdtoarele condilii:

. FAy'o.a4.$l1 . ,.cu. .cvHptap,. .Fra.ezqzdril'., t4, .Ep?a

. A'C... | . e. .)/€€€Sdr%/el. .ilF. . wttu) . D€ . ,P,gRCer€.

Prezentul aviz este valabil numai impreund cu planga de reglementdri anexatb gi vizatd spre

neschimbare.

Elaboratorul qi beneficiarulP.U.Z. rdspund pdntru exactitatea datelor gi veridicitatea
inscrisurilor cuprinse inP.U.Z. care face obiectul prezentului aviz,inconformitate cu art. 63 alin.
(2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic gi poate fi folosit numai in scopul aprobdrii P.U.Z.

FP-39-02 vers.02
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ri
r Documentalia tehnicd pentru autorizarea execut[rii lucrdrilor de construire (DTAC) se poate

intocmi numai dupl aprobareaP.U.Z. qi cu obligativitatea respectdrii intocmai a prevederilor

acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate a certificatului

de urbanism m. .2Ql .. . . . din ./6.,/t..?Q{{emis de .ffii)ryA'fatA./yu/l.. cresbv4

RIELA

l) Numele qi prenumele solicitantului:
- persoand fizicd; sau
- reprezentant al firmei (persoand juridicd), cu precizarea denumirii acesteia, precum qi a calitdlii
solicitantului in cadrul firmei.
2) Adresa solicitantului:
- pentru persoand fizicd,se completeazdcudate piivind domiciliul acesteia;
- pentru persoand juridicd se completeazd cu date privind sediul social al firmei.
3) Denumirea investiliei/operafiunii propuse.
a) Date de identificare a imobilului - teren qi/sau construclii - conform certificatului de urbanism
emis in care este solicitatd oblinerea avizului de oportunitate.

i :
i.

H
E
P
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___ 	....,.._._ 
PRIMPIA MUNICRE..111 CRAiOVA 

• 	Nr 	  

re)Ziu60. Luna..C*.  Arw'  2P,..__  : 
Anexe  	  

Subsemnatul   3(72..  c.  cs\--,\ iz,--,--k--   
cu domi ci I i ul / sedi ul in  	c..10--40. 0-‘, f.:-.-- ;=  .  -_--._   
telefon / fax  i  	, elnai I   Aos.--Ac,,x,--,,T.A...xc,....._(-2,)   
i n cal itae de --.\-c>u--c-€ARk--\\.02.-cl-   , in conformi tate cu 
prevederi I e Legi i nr.350/2001 pri vi nd amen1 area teritori ul ui "i urbali smul ui , 
modificata si comp! etata pri n Legea nr.242/2009 si a e H. G.R. nr. 1519/2004 pentru 
Trobaree Regulamentului pri vind dobandi rea dreptului de semnatura pentru 
documentatik I e de amenej are a teri tori ul ui "i de urbalism a Regul amentul ui referi tor 
la orgaii zarea "i funclilonarea Registrului Urbaii"ti I or din Romaii a, solicit anal izarea 
"i inai nta-ea spre aprobare in Consi 11 ul Loca al M unici pi ul ui Cra ova a 
documentaliisi de urbanism P. U.D./ P. U.Z. :  . 

(r?4Eftel‘t  

6A-

DOAMNA PRIMAR, 

dreptului de semnatura "i de urmatoarele documente "i avi ze : 
1. 	 cLA.   

	

2. 	  

	

3. 	 V.N./   

	

4: 	 -k-k 	2_a_;+-‘ 	xtc,..1, L.26 0,5-   

	

5. 	  
6.-t--.vz7kA.0.) 	7.* - 	-\---trz*Ao sk 	S-,?;E:(1' 	7:7-t‘N 

7. kzz.EC. 	 c)C"   

8. ik 	"VC' *A-Z 	  

9. e::-/IN-Ljj'a,°"-K-AZ 	 S 	 s),'  • 
10. .\-- C-c-Acr. ‘k. 	 ---ANT1T. -"'M..6., 	• 

11 . 'OP--'73-VV:kl. 	 3t 	 C -  

12. ‹.2. 1-vii.k.)   
13. c4,4\-t-6.,,-<--k-,.   

	

14. 	   

	

15.  	 €_ •-k—r&  •   

	

16. 	  
17.   cf.:.k.c.c.'   

	

18. 	  

	

19. 	  

	

20. 	  ■ 
Data  30,  06:2-cALQ .1  IV  /C2_ Num e.Prenu  - 	 'ef  ' 

Semnatur 	.1:46g4P 
dtligoY 

FP39335,VER.03 

Datelele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primeria Municipiului  • -.lova, pbfrifikot 	nr17169„ in conformitate cu Legea nr. 
677/2001, in scopul indeplinirii atribuMlor legale de inregistrare a notificarilor 	 fi dezvauite unor tertil in baza unui temei 
legal justificat. va puteritexercita drepturile de acces de interventib %de opozi 	 "  evezute de Legea nr. 677/2001, printrro cerere 
xrisa, semnata %datata,  trimisa peadresa 



Nj 

CONVAT DOL..) S.A.  
Materiale de Constructii Si Produse Metalurgice 

Craiova - 200516; ludetul : Dolj 
Cant Bancar  :  IBAN RO 12 BACX0000003018860000 UNICREDIT TIRIAC CRAIOVA 

C.I.F. : RO 3730611 ; _1 16/137/1991 
Tei.: +40 0251/547960; 0251547675 Fax : +40 0251562530; E-mail :comatOcomat.ro ; www.comat.ro  

IMPUTERNICIRE 

Subscrisa,  Sc Comat Dolj  S.A,  o societate comerciala pe actiuni  („Societatea"),  organizata si 
functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social situat in Craiova, strada Sararilor, 

nr 31, Judetul Dolj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 16/137/1991, cod unic de 

inregistrare 3730611, reprezentata de catre di. Serban N. Ungureanu, in calitate de Director, prin 
prezenta o imputernicim pe: 

D-na RADUCA  DORELA  MARIA,  domiciliata in Bucuresti, Calea Dorobanti, nr 172, bl 
6, ap 131, C-  — • legitimata c —" misa de catre 
S.P.C.E.P Sector] 

sa actioneze in numele si pe seama Societatii, in fata  Autoritatilor Si Institutiilor Locale,  pentru 
obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare societatii in vederea dezvoltarii obiectivului de 
investitie amplasat in strada Calea Bucuresti, nr 78, Craiova, judetul Dolj. 

Pentru ducerea la indeplinire a prezentului mandat, Dn  Raduca  Dorela Maria  va putea sa intocmeasca, 
sa semneze si sa depuna/ridice cereri sau once alte documente, in numele si pe seama Societatii, 
semnatura sa fiind opozabila Societatii. 

Data: 16.11.2015 

S.C. COMAT DOLJ S.A. 

Director, 
Serban N. UNGUREANU 

P 4 
 ,. 

X,. 

 

	

1 1) 	4, 	/ .14 	— 

	

c,* 	.. 	-t, 	4.-  .•`:' 

	

. n . 	•1 	4 ,  

11  ilfaterV'" " 



--At-, MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 	 ____•,..tu,, 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 	
ceKviteargh 

*MN/ *ON Craiova, 200585 
consiliulocal@primariacraF  

iaoxv:a4s00251/411561 

iso 9001 WvVw. primariacraiova.ro 	 Cer 	• 

DIRECTIA  'URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL  URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 
Nr.113675/  17.08.2016 

CATRE, 
Serviciul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal 

Str. Dimitrie Gerota nr.22 

Avand in vedere solicitarea de informarea publicului privind „elaborare 
P.U.Z. „reconsiderare functionala a zonei in vederea construirii unui centru 
multifunctional cu spatii comerciale, servicii i birouri 2S+P+2 i imobil locuinte 
colective cu functiuni complementare i spatii comerciale S+P+4-8 retras" in 
rnunicipiul Craiova, str. Calea Bucuresti,  nr.  78,  vä rugdm a ne verifica §i a ne 
comunica daca lucrarile specificate mai sus sunt executate. Precizam cä potrivit 
Legii nr.350/2001, modificatd i completatd ulterior, art. 56'1 "Nu pot fi initiate 

aprobate documentatii de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a 
unor constructii edificate farad autorizatie de construire sau care nu respecta 
prevederile autorizatiei de construire". Anexam alaturat copie plan propunere, 
incadrare in zond, planul urbanistic general cu pozitionarea amplasamentului 
foto. 

Arhitect Sef, 
Gabriela Miereanu 

cee 

Sef Serviciu, 
Stela Mihaela Erie 

intocmit, 
Violeta Barcan 
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\
MUNIGIPIULUI  CRAIOVA

S{ -i}"^ *'t* -t* *'F?tt ' x:/ 's t ' '  '*t 
Rdn*-^*- 

'1-. 
/9. ei. !a46 

%
co N s r r-r U L rod"r=L n"#il'-i,Ei pr u t-ut c6v a

poL[TIA $-0CALA A MtrNlCldtulut GRAlovA

Str. Dr. Dimitrie Gerot a, nr.22
Craiova, Doli,200754
E-mail :  poi i t ialocAiacraiova@ rdscy. ro

Tel: +40-251-533207
+44-251-532418

Fax: +40-251-532717

Operator de date cu caracter personal nr.34dl
SERVICIUL DISCIPLINIA iX COXSTRUCTII, AFI$AJ STRADAL
$I ACTIVITATE COMER.CIALA
BTR.OLL DTSCpLTNA iN CONSTRUCTIT
$I AFI$AJ STRADAL
Nr.297sQ;2081 1;2a83t {&. cg " 2at5

Citreo

PRIMANIA MUNICTP{ULU} CRAIOVA
DIRECTIA URBAI{ISM $I AMENAJAREA TERITORIULUI
SERVICIUL URBANIISM $[ NOMENCI,ATUNA UNBANA

Str. A.I. Cuza nr.7,
Craiova

Urmare soiicitiri lor dumneavoasrrd inregistrate la polil ia Local6 a
Municipiului  Craiova sub nr.;2081 1 ;20813/l  8.08.201 6, vd comunicim urmdtoarele:

-pol i l iqt i  iocai i  cu atr ibul i i  pr ivind Discipl ina in Consrrucl i i  s-au deplasat in
Craiova. str.Calea Bucuregti, nr.78 qi str.Toporasi, nr.? I , unde au constaiat ca la
adresele mai sus menfionate nu au fost dernarate lucrdrile de construire pentru care
s-a solicitat autorit5lii locale eiaborare PUZ si oblinere avizepentru consiruire;

-vd atagdrn alSturat plan;e foto.

Director Executiv; ' l c lu ,

stolea

I
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Octavian Mateese
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.  78798   din   29/04/2016 
 
 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                               Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobarea PUZ – „reconsiderare functionala a zonei in vederea construirii unui 
centru multifunctional cu spatii comerciale, servicii si birouri 2S+P+2 si imobil 

locuinte colective cu functiuni complementare si spatii comerciale S+P+4-8 retras” în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 78 

 
 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului 
Dezvoltării Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare 
a teritoriului si de urbanism s-a aprobat  cu HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local 
privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si 
amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru PUZ „reconsiderare functionala a zonei in 
vederea construirii unui centru multifunctional cu spatii comerciale, servicii si birouri 
2S+P+2 si imobil locuinte colective cu functiuni complementare si spatii comerciale 
S+P+4-8 retras” în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 78 a tinut cont de 
prevederile  capitolul III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 

− S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 15058/27.01.2016 pe site-ul 
instituţiei Primariei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro prin 
anuntul nr. 3 din 26.01.2016 si la sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, 
conform proces verbal de afisaj nr. 15061/27.01.2016, planurile extrase din 
documentaţia PUZ, respectiv: - 1. Reglementari urbanistice existente,  2. 
Reglementari urbanistice propunere, 3. Mobilare urbana si 4. Reprezentari 3D. 
Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
− Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente 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 nr.  12918 din 25.01.2016, după cum urmează: 

− S.C. K&S ELECTRIC POWER POINT S.A., Calea Bucuresti, nr. 80; 
− ASOCIATIA DE PROPRIETARI bl. R4-R5 CALEA BUCURESTI, 

Calea Bucuresti, nr. 74-76; 



− S.C. ELECTROPUTERE S.A., Calea Bucureşti, nr. 80; 
− S.C. AUCHAN ROMANIA S.A prin dl. Panaitescu Octavian, Calea 

Bucuresti, nr. 80; 
− S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S., Calea Bucuresti, nr. 72. 

 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil 
la parcela ce a generat acest PUZ încă de la demararea procedurii de informatie a 
publicului de elaborare PUZ, din ianuarie 2016, argumentat cu foto anexat si a 
publicat anunţ în două ediţii ale ziarului local: Cuvântul Libertăţii, in editiile din data 
de 28.01.2016 si 30.01.2016, anunturi anexate. 
 In urma notificărilor trimise de catre Primaria municipiului Craiova catre 
proprietatile adiacente, a fost înregistrata Notificarea nr. 28024/15.02.2016 a numitei 
SC ELECTROPUTERE SA, cu urmatoarele: 

-observatii: 1) circulatia in vederea accesului la investitia propusa este prevazuta a se 
desfasura pe terenul SC ELECTROPUTERE SA, astfel SC COMAT DOLJ SA nu 
are nici un drept de folosinta asupra drumului de acces; 2) cu privire la organizarea 
retelei stradale si a modului de utilizare a terenurilor nu rezulta unde vor fi amenajate 
locurile de parcare care vor deservi investitia, invocand astfel ca va fi folosita 
parcarea Electroputere Shopping Center deja existenta si 3) cu privire la dezvoltarea 
infrastructurii edilitare, deversarea sau evacuarea apelor uzate ale S.C. COMAT 
DOLJ S.A. are loc in retelele de canalizare ale S.C. ELECTROPUTERE S.A.; 
-si urmatoarele propuneri: 1) solicitantul PUZ-ului sa opteze pentru trasarea altor cai 
de acces catre drumul public; 2)PUZ-ul sa prevada clar amenajarea viitoarelor 
parcari si drumul de acces catre acestea, fara a se incalca proprietatea  SC 
ELECTROPUTERE SA si 3) documentatia PUZ sa prevada retele proprii de 
canalizare pluviale si menajere pentru deversare direct in conductele publice de 
canalizare apartinand S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. Craiova; 
 Avand in vedere observatiile transmise prin Notificarea nr. 28024/2016, a fost 
întocmit „Raportul nr. 50053/17.03.2016 referitor la opiniile, observaţiile şi 
sugestiile colectate în urma consultării publicului”, raport ce a fost comunicat 
proiectantului pentru a le integra, corela în documentaţia ce stă la baza întocmirii 
PUZ-lui, în vederea analizării acestuia, urmând să întocmească  răspuns argumentat 
cu privire la acestuia prin Adresa nr. 61066/30.03.2016, precum si spre stiinta 
proprietarului imobilului. 
 In data de 20.04.2016 a fost inregistrata la Primaria municipiului Craiova 
Comunicarea cu nr. 73062, prin care S.C. ELECTROPUTERE S.A. renunţă la 
obiecţiunile exprimate prin Notificarea nr. 28024/15.02.2016, urmand a clarifica 
de comun acord cu S.C. COMAT DOLJ S.A. soluţiile tehnice pentru organizare 
la faţa locului. Prin urmare, S.C. Electroputere S.A. este de acord cu investitia 
propusa de catre S.C. COMAT DOLJ S.A. Consiliului Local al municipiului 
Craiova spre dezbatere şi aprobare. Este de acord de asemenea ca accesul la 
terenul care face obiectul investiţiei propuse şi la strada Sărari (prin incinta 
supermarketului Kaufland) să se desfăşoare pe terenul proprietate S.C. 
ELECTROPUTERE S.A., prin realizare de căi de acces pietonale şi carosabile 
din drumul de acces proprietate a S.C. ELECTROPUTERE S.A.. 



 
 Dupa expirarea perioadei de 25 de zile cu privire la toate etapele de informare, 
Raportul cu nr. 50053/17.03.2016 a fost afisat la sediul si pe site-ul Primariei 
Municipiului Craiova cu adresele nr. 63186 şi nr. 63176 din  04.04.2016 si proces 
verbal de afisare nr. 63186/04.04.2016. 
 Argumentarea afisarilor la sediul institutiei se face prin foto anexat.  
 Fata de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de 
întocmire a raportului de specialitate si înaintării spre avizare si aprobare a 
respectivei documentatii in Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
  
 
 
 
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                            SEF SERVICIU,   
             Gabriela Miereanu                                          Stela Mihaela Ene 
 
 
 
 
 
         
                                                                                         Intocmit 
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