
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea  
zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea documentaţiei de 

urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sanitari, din municipiul 
Craiova 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2016; 

Având în vedere raportul nr.90698/2016 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sanitari, din municipiul 
Craiova; 
          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 reglementarea zonei cu interdicţie 
de construire, până la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic 
Zonal-zona Eroii Sanitari, din municipiul Craiova, 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 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI  
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 
Nr.90698din20.05.2016 

       PRIMAR 
                                        Lia Olguþa Vasilescu  

 
 

RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -reglementare  zonă cu intrdicţie de 
construire pînă la aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ-zona Eroii Sanitari 

                         
 In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Ordinului nr. 839/2009 pentru 
aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind  autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii.  
 In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare.             

 Prin documentatia elaborata de BIA Nicoleta Pârvãnescu – prin urbanist cu drept de semnãturã  
se propune reglementarea zonei cuprinse între strãzile Dimitrie Cantemir-Eroii Sanitari -CF Craiova-
Calafat-Grigore Ureche, în vederea construirii locuinþe cu regim maxim de înãlþime P+1+M, cu 
funcþiunea de locuinþe individuale cu regim de înãlþime S+P+2+M.  

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltãrii Regionale ºi 
Administratiei Publice pentru aprobarea Metodologiei de informare ºi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului ºi de urbanism s-a aprobat  cu 
H.C.L nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova, astfel pentru aprobarea PUZ-
ului reglementare  zonă cu intrdicţie de construire pînă la aprobarea documentaţiei de 
urbanism PUZ-zona Eroii Sanitari  s-a respectat procedura din Regulamentul Local, întocmindu-
se  Raportul nr. 195934 din 10,12..2015, pentru care s-au parcurs urmãtoarele etape din 13.07.2015, 
precum ºi la sediul instituþiei din strada A.I. Cuza, nr.7, conform procesului-verbal de afiºaj nr. 
103177/13.07.2015, planurile extrase din documentaþi P.U.Z: aferente investiþiei propuse în zonã, 
respectiv planul de ãncadrare în zonã, planul cu situaþia propusã (planul de reglementãri 
urbanistice).Argumentarea afiºãrii la sediul instituþiei se face prin foto anexate, conform procesului 
verbal de afiºaj nr. 103177/13.07.2015. 

  Au fost identificaþi ºi notificaþi proprietarii parcelelor implicate în PUZ ºi ai parcelelor adiacente cu 
adrese transmise prin poºtã cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile prevãzut 
pentru perioada de studiere ºi de primire a observaþiilor ºi/sau propunerilor, cu adresa nr. 
126172/24.08.2015 dupã cum urmeazã: 
-pe latura de nord-Strada Dimitrie Cantemir 
-pe latura de vest- proprietate privată Căprioară Armăşoiu Mircea Dan 
    pe latura de sud-Strada Grigore Ureche 
-pe latura de est domeniu public-str. Eroii Sanitari.+ CF Craiova-Calafat 
-     Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a PUZ-ului pe panou în loc vizibil la zona ce a fost 
studiată prin acest PUZ până la data de 10.09.2015, argumentat cu foto anexat. 
-                                                                        Beneficiarul investiţiei a publicat anunţ în două ediţii ale 
ziarului local, Gazeta de Sud din 30.06.2015 şi 03.07.2015, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei 
PUZ, pentru a creea posibilitatea ca toţi cetăţenii din zonă să fie informaţi. 
-     După expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de la 
ultima notificare ce a fost trimisă în data de 10.07.2015, pentru care s-au primit confirmări de primire 
şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, nici pe site-ul Primăriei şi  nici prin adresă de la cei 
notificaţi, în urma consultării publicului a fost respectată. 
-    Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurileconform Regulamentului Local pentru 
informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a  a raportului de specialitate şi 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 punctul de vedere, neexistând obiecţiuni, 
consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 
       Conform prevederilor art.8 din R.O.F. a Comisiei Tehnice, concluziile acesteia stau la baza 
intocmirii raportului si proiectului de hotarare pentru aprobarea documentatiei PUZ - reglementare  
zonă cu intrdicţie de construire pînă la aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ-zona 
Eroii Sanitari, de catre Consiliul Local al municipiului Craiova. 

 

COREAREA CU CELELALTE DOCUMENTAÞII URBANISTICE APROBATE ÎN ZONÃ 

 Conform PUD Romanescu-Potelu aprobat cu HCL 188/2004 amplasamentul studiat se aflã 
situat se aflã în zonã de circulaþii auto ºi pietonale (stradã propusã prin PUD) ºi zonã plantaþii de 
protecþii SN CFR . In urma obþinerii C.U. cu nr. 157 din 05.02,2015 privind investiþia solicitatã 
“construire locuinţă S+P+1+M, puţ forat şi fosă septică vidanjabilă betonată , str. Eroii Sanitari nr. 2B,  
s-a impus, prin acesta, la studii de specialitate cu condiþia elaborãrii P.U.Z. în vederea reglementarii 
functiunii zonei si a indicilor urbanistici prevazuti. 

 Reglementarile urbanistice propuse tin cont de toate documentatiile urbanistice aprobate 
anterior in zona studiata. 

  SITUATIA EXISTENTA : 

       Zona studiata este situata in intravilanul municipiului Craiova, iar terenul care a generat PUZ-ul  
face parte din aceasta zona. 

       Delimitarea zonei studiate :  

-pe latura de nord-proprietate str. Dimitrie Cantemir 
-pe latura de vest- proprietate privată nr.cadastral 20368 
--pe latura de sud-str. Grigore Ureche 
-pe latura de est domeniu public-str. Eroii Sanitari.+CF Craiova-Calafat 
-Pentru teritoriul studiat reglementãrile existente conf. PUD sunt urmãtoarele zonã de circulaþii auto ºi 
pietonale (stradã propusã prin PUD) ºi zonã plantaþii de protecþii SN CFR , zonã locuinþe individuale 
iar  terenul care a generat PUZ-ul face parte parţial din zonã de circulaþii auto ºi pietonale (stradã 
propusã prin PUD) ºi zonã plantaþii de protecþii SN CFR  
                                                                                                              

 

                  REGIMUL JURIDIC : 

                                                           
           Suprafata totala studiata a teritoriului ce se propune pentru reglementare prin PUZ este 
de 24.000 ,00 mp, situata in intravilanul municipiului Craiova si este compusa din  
 proprietati private si terenuri apartinand domeniului public al municipiului Craiova.Terenul 
care a  generat PUZ-ul si care face parte din zona studiata are o suprafaþa de  1400,00 mp din acte şi  
din masuratori cu nr. cadastral 212282 înscris în  cartea funciarã UAT Craiova nr. 212282- proprietate 
privatã a d-lui Tutunaru Dragoş Liviu şi al d-nei Tutunaru Mihaela în baza  Contractului de vînzare 
cumpărare nr. 917/14.08.2012. 
 
                REGIMUL ECONOMIC  ªI TEHNIC AL TERENULUI : 

 Terenul are categoria de folosinþã arabil situat în  zonã de circulaþii auto ºi pietonale (stradã 
propusã prin PUD) ºi zonã plantaþii de protecþii SN CFR 

 
              SITUAÞIA PROPUSÃ 
 
         Bilant teritorial (reglementari propuse):  

-Destinatia zonei, in functie de urmatoarele unitati teritoriale de referinta:  



zona LM -zonã locuinþe ºi funcþiuni complementare cu regim de înãlþime P-P+2E 
cu POT=40% ºi CUT=1,02 

-   Restricþii zonã de protecþie  faþã de LEA 110 kV. 
 Retragerile din axul străzilor reglementate prin PUZ sunt:  
-de minim 9,00 m pentru împrejmuire şi de minim 14,00 m pentru construcţii din 

axul străzii Eroii Sanitari conform secţ.1 ; 
−de minim 4,50 m pentru împrejmuire şi de minim 9,50 m pentru construcţii din 

axul străzii  Dimitrie Cantemir conf. Secţ. 2 ; 
−de minim 4,50 m pentru împrejmuire şi de minim 6,50 m pentru construcţii din 

axul străzii Grigore Ureche conf. Secţiunii 3 . 
Se vor amenaja locuri de parcare in incinta proprietatii pentru functiunea 

propusa, conform RLU aprobat cu HCL 271/2008. 
Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii. 
Se vor amenaja spatii verzi si plantate conform RGU aprobat cu HG 525/1996.  
Respectarea Codului Civil pe limita de proprietate  privind servitutea de vedere si 

picatura la streasina. 
+ 

                       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE : 
 
- Aviz CN CF-CFR SA-Sucursala Regionalã de Căi Ferate Craiova nr 

52/4/201/22.07.2015-aviz favorabil  cu respectarea OUG nr. 12/1998, art. 30; 
- Aviz  SC SALZBRITATE CRAIOVA SRL- aviz favorabil nr. 1260/12.02.2015; 
- Aviz SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA-aviz favorabil 

nr.100/05/03/01B/Dj/0142 şi prelungit valabilitatea în data de 05,03,2016; 
- Aviz SC DISTRIGAZ SUD REŢELE-aviz favorabil nr. 309.399.877/18.02.2015 şi 

prelungit cu cu nr. 310.350.678/02,03,2016; 
                                                        

-    SC CEZ DISTRIBUŢIE SA- aviz favorabil nr.06001484294/16.02.2015 şi prelungit 
valabilitatea pînă la 05,02,2016; 

- Aviz COMPANIA DE APĂ OLTENIA-AVIZ FAVORABIL NR. 157/05.02.2015 
- SN TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA Mediaş-aviz favorabil nr. 

9287/148/10.,03.2015 cu respectarea condiţiilor din acesta şi prelungit cu nr. 
9593/213/04,03,2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului-Decizia etapei de încadrare nr. 6619/11,08,2015 
- DIRECŢIA de SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ- aviz favorabil nr 437/06.07.2015; 

-       -     Studiu geotehnic ; 
-    Dovada achitarii taxei R.U.R.                                                         

       

 Avand in vedere cele de mai sus, propunem urmatoarele: 

 
- Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal - reglementare  zonă cu intrdicţie de 

construire pînă la aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ-zona Eroii Sanitari 

- Termenul de valabilitate al P.U.Z.-ului propus este de 10 ani de la data aprobãrii acestuia. 
 

 

            ARHITECT SEF,                                               Sef Serviciul Urbanism si  
                                                                                             Nomenclatura Urbana, 

Gabriela MIEREANU                            Mihaela ENE  
 
 
 
   Vizat pentru legalitate,         ÎNTOCMIT, 
  Jur. Claudia CALUCICA                      Dănescu Dorel  

 







 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.              din          2015 
 
                                                                                                           PRIMAR,   
                                                                                        Lia Olguţa  VASILESCU          
 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobare P.U.Z – reglementare zonă cum interdicţie de construire – zona Eroii 
Sanitari 

 
 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 revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat prin 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.-reglementare zonă cum interdicţie de 
construire – zona Eroii Sanitari „ a ţinut cont de prevederile  capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
         - în baza adresei nr. 103177 din 13.07.2015 s-a solicitat informarea 
publicului şi s-au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu 
adresa www.primariacraiova.ro, prin anunţul nr. 13 din 13.07.2015, precum şi la 
sediul instituţiei, conform procesului verbal de afisaj nr.103173/0,.07,2015, 
planurile extrase din documentatia PUZ aferente investiţiei propuse în zona, 
respectiv: - planul de incadrare in zona, planul cu situaţia propusă (planul de 
reglementări urbanistice). Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin 
foto anexate, conform procesului-verbal de afişaj nr. 103173/03.07.,2015.  
      Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în P.U.Z şi ai 
parcelelor adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, 
respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de 
primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele nr.126172/24,08.2015 dupa 
cum urmeaza:  
 - pe latura de Nord – proprietateCăprioară Armăşoiu Mircea; 
 -pe latura de  Est – domeniu public str. Eroii sanitari; 
 -pe latura de Sud- proprietate particulară Cojocaru Ionuţ, Nicu Gheorghe, 
Crăciunescu Constantin;  
 -pe latura de Vest-proprietate Căprioară Armăşoiu Mircea; 



 

          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z.-ului pe panou în loc 
vizibil la zona ce a fost studiată prin acest  P.U.Z până  în data de 04.10.2015, 
argumentat cu foto anexat.  
  Beneficiarul investiţiei a publicat anunţ în două ediţii ale ziarului local, 
Gazeta de Sud din 03.072015 şi 30.06..2015, anunţuri pe care le anexăm 
documentaţiei de P.U.Z, pentru a creea posibilitatea ca toţi cetăţenii din zonă să 
fie informaţi 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, 
ce a decurs de la ultima notificare ce a fost trimisă în data de 09.09.2015, pentru 
care s-au primit confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, 
opinii, nici pe site-ul Primăriei şi nici prin adresă de la cei notificaţi, în urma 
consultării publicului, motiv pentru care procedura de informare şi consultare a 
publicului a fost respectată.                                                                                                                            
  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 şi înaintării spre avizare şi aprobare a 
respectivei documentaţii in Consiliul al Municipiului Craiova. 
 
              ARHITECT ŞEF,                                         SEF SERVICIU,   
          Gabriela MIEREANU                                   Stela Mihaela ENE 

  
 
 
                                                                                                                             
ÎNTOCMIT,  

         Dănescu Dorel 



                                                                                                 
 
DIRECŢIA  URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Serviciul  -Urbanism si nomenclatura urbana  
Nr.                din 2015 

 
                              Primar, 

                                Lia Olguta VASILESCU 
 
 
 

NOTIFICARE  
Privind procedura de elaborare si aprobare documentatie PUZ -construire 

imobil S+P+4E cu destinaţia spaţii comerciale şi locuinţe colective-str. 
Bătrînilor nr. 20 

Craiova 
 
 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2011, art. 47 , Planul Urbanistic Zonal  
stabileşte, în baza analizei contextului social, cultural istoric , urbanistic şi arhitactuaral, 

reglementările cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, 
coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare (POT), retragerea clădirilor faţă de 
aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posteriare ale parcelei, caracteristicile 

arhitecturale ale clădirilor, materialele admise. 
 Avand in vedere necesitatea asigurarii conditiilor legislative si institutionale pt asigurarea 

dezvoltarii durabile coerente si integrate a municipiului Craiova, se impune notificarea 
proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile care a generat PUZ-ul privind intentia si propunerea 
documentatiei de urbanism conform Normelor metodologice de informare si consultare a publicului 

cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 
2701/2010. 

 Prin prezenta adresa va solicitam sa notificati in scris dupa consultarea pe pagina de internet 

a Primariei :  www.primariacraiova.ro - -Urbanism-Planuri Urbanistice Zonale supuse dezbaterii 

publice sau la sediul din str. A.I.Cuza nr.7 – in zilele lucratoare intre orele 10-12 , eventualele 

obiectii sau propuneri privind investitia propusa spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

                                                     
                                   
 

                                             ARHITECT SEF 

                                                      Miereanu Gabriela 

 
 

 
 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 
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POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Disciplina in Construclii
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Urmare a cererii inregistrati sub numdrul 200244 din 18,12,2015 de cdtre d-l Tutunaru Dragos liviu 9i
Tutunaru Mihaela, prin caie a solicitat ep[L6pagJz-reglementare zoni cu interdiclie de construire pind la

aprobarea documentaliei de urbanism PF-zona Eroii sanitari in vederda construirii unei locuin[e S+P+1+M, !

pL1torat gi fosi vidanjabilS betonati (str. Eroii Sanitari nr. 28) vi rugim a. nP verifica $i a ne
lucrdrile sunt executate.Anexdm aliturat copie planul cu propunerea, incadrdrea in zona. .
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ROMANIA
JUDBTUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
ARHITECT-$EF

ca urmare a cererii adresate d"r\ .7.{.1!:/f.fy. .,?9tr .!n:.f . s' T(/7u/7aau. .(''?L? ' ',

cu domiciliul/sediul2) in judeful W+j . . . ., municipiul/ora$ul/comuna .W1/9v.4.., satul

sectorul . . . ., cod pogtal stt. .?%14 ' nr" /?9" " '
b i . . . & . 6 .  s c .  . .  .  . . i . . . . . ,  € 1 . .  . . . ,  a p .  . . 5 . . . . . . . , t e 1 e f o n / f a x  "

e-mail. ., inregistrat6la nr. '2e24k ' ' ' din '18' " '/'1' '20('5' ' ' '

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se emite urmdtorul:

AVIZ

Nr. . .Q4. . . . . .din . !?.'.q€,?q6

pentru planul urbanistic zonalpentru3) . .E€GL€r.(€mnE€. .g&{. C{1 imZn+tLf.t",€. . A€. . .

. .c.ans7qu!F.e. . .rH{. . kq . .nfr.E8n44. . . sp.qtag.rra.rp. . .p€. 1164fl/s4. .

generat de imobilul4) . Si\Lr.4T . .i1t. . ilqd, .€v,AfrV(4.,. . .W". .e7&).' . ..V./7r.rW1' . , /4, .qF. . . .

Inifiator: . . ,ry/.4//7.4Piq . . bea.64$. llvtu. ,51 . .7urum7q. {u/)rp.q1t

proiectant: .gkzq b€..fr4f/rtw7/4. A44. X.rip4ffi..dnvpz.esst -. .P.33.8o./w?. . . .

Specialist cu drept de semndtura RUR: . .N?ty. . nfu.er.n plByp.tTqCy

Amplasare, delimitare, suprafald zona studiatdin P.U,?.: (/( gry.oYt,1?( .9y(g(.s/. . n@
szz- - eiueOe.-C uneclte ,'aiuhruE c&zi€/vlR , st" a.F. CAPlouA -CH('4'47/ S: 2r4o 24

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate an

-u rR . . .L? . , (5 " .

terior: P.U.b" /?o&/AHEs@t ' tu'74./ APE,TAT cel
tf "c.L. dE. /85 I z@4

-regimdeconstruire'.. rt7€R$i4fle. " " " " ';
t

- funcliuni predominant ",...?(.4 . .?.q4??.' re . .s('. f!€.tu70(€/ ,I^"...,?aa
G'praa:rt rre c.tr. (tr iuoffueuz c€ e€il€Re?4 Rtt'z) / 46t'ilfr8:

- H m a x : . . P t . 2 .  "  " ' " : . "  "  "  " ;

- C U T m a x : . Q . , . 8 . 5 .  " " " ' ;

- retragerea minimd fald de aliniament: /yf ?.ry. e9.ryi.lY.K(yi .Qf . woziutc SF. . . . . .;
G€ft€l2€A?/l P.cr.z) /a,nOHt qATA bE SmttAL€ PraaPUs€
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H
F



- retrageri minime fafd de limitele

- retrageri minime fa!6 de limitele

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

laterale: . tttt. .$q/.{f . .SP€crFicgE

posterioare - . trl. . s. c./tr. ;F<tF. 4rye

- U T R . . . I  t 4  . . . . . . . . . . :

- reg imdeconst ru i te : . . tHAiy t 'OUAt . . - . / .2p1A7.  . . . . . . . . . . ;

-funcliunipredominante:.1-0.ct'(ME .....;

- H max : . .f .+.Pt2. .(i.nccttsr"y. .q,r.S.?q.)

-  POT max:  .  .49.7e

-  C U T m a x :  . . | ' . Q Z  . . , , : . . . . . . . ;

- retragerea minimd fald de aliniament : .5"...rl secriuni .1.,.?) . .) . .1,00.a. 1.wn+fueA.SJ. . . ;

- re t rager imin imefa !6de l im i te le la te ra le  = . .@t / (94( . . f l i lAsg . .44 , . /3 .  . . . . . . . . ;

- retrager iminimefafddel imiteleposter ioare: .qf tFo.(u.  P#f.se. l&-. / .1 . . . . . . . ;

-c i rculal i iq iaccese: SrnAA) .b€. .An€@pth.A.E:4. .9q. .2.8€V?' . .0€.  sreou(Wk.. . . . . ;

- echipare tehnico-edilitard: hfrq. / CAaMzprze . .in suEH. l.rceL. .,. Ett€RetE. EGqRrta.,. G4z€

+  , .
In urma gedinlei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism din data

de 19..fi' ?QtQ. . se avizeazdfavorabillcu condilii/nefavorabil Planul urbanistic zonal gi Regulamentul

local de urbanism aferent acestuia, cu urmdtoarele condiJii:

.rAPi . .€on4ni

Prezentul aviz este valabil numai impreund ou planga de reglementdri anexati qi vizatd spre

neschimbare.

Elaboratorul qi beneficiarul P.U.Z. rdspund pentru exactitatea datelor qi veridicitate'a'
inscrisurilor cuprinse inP.U.Z. care face obiectul prezentului aviz,inconformitate cu art. 63 alin.
(2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajareateritoriului qi urbanismul, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

Prezentul aviz este wt aviz tehnic qi poate fi folosit numai in scopul aprobirii P.U.Z.
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Documentalia tehnicd pentru autoizarcaexecutdrii lucririlor de construire (DTAC) se poate

intocmi numai dupd aprob areaP.IJ.Z. gi 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 nr. . . {5'&. . . . din AF.'0?..?9t5, emis de ffitt't$ra'tA. .}4u//. q?a/AvA

RIELA

1) Numele qi prenumele solicitantului:
- persoand fizicd; sau
- reprezentant al firmei (persoand juridicd), cuprecizarea denumirii acesteia, precum qi a calitSlii

solicitantului in cadrul firmei.
2) Adresa solicitantului:
- pentru persoand fizicd se completeazd cu date plivind domiciliul acesteia;
- pentru persoand juridicd se completeazdcudate 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.
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Obiect: PLAN URBANISTIC ZONAL – 
REGLEMENTARE ZONA CU INTERDICTIE DE 
CONSTRUIRE PANA LA APROBARE DOCUMENTATIE 
DE URBANISM P.U.Z.  
CRAIOVA - ZONA  STR. EROII SANITARI 
Faza: P.U.Z. 
Beneficiar: TUTUNARU DRAGOS LIVIU SI 

                             TUTUNARU MIHAELA 
 
                                MEMORIU JUSTIFICATIV  
 
 

1.   INTRODUCERE 
DATE DE RECUNOA}TERE A DOCUMENTA|IEI 

      DENUMIREA LUCR{RII :  

PLAN  URBANISTIC  ZONAL –  REGLEMENTARE ZONA CU 
INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE 

DOCUMENTATIE DE URBANISM P.U.Z. – CRAIOVA – ZONA STR. 
EROII SANITARI 
BENEFICIAR: TUTUNARU DRAGOS LIVIU SI TUTUNARU MIHAELA  

Craiova, str. Potelu, nr. 170, Bloc R6, scara 
1, ap. 5 

PROIECTANT: BIROU DE ARHITECTUR{  

ARH. NICOLETA P~RV{NESCU – P 3880 / 22. 04. 
2002 

Craiova – Str. Dezrobirii Nr. 135 Bloc G 22 Ap. 8 Telef. 
0040-727 398 818 
DATA ELABOR{RII:  IUNIE    2015      

 

2. OBIECTUL LUCR{RII 

• SOLICIT{RI ALE TEMEI - PROGRAM 

PLANUL  URBANISTIC  ZONAL –  REGLEMENTARE ZONA CU INTERDICTIE DE 
CONSTRUIRE PANA LA APROBARE DOCUMENTATIE DE URBANISM P.U.Z. – 
CRAIOVA – ZONA STR. EROII SANITARI se @ntocme]te la solicitarea 
domnului TUTUNARU DRAGOS LIVIU si a doamnei TUTUNARU MIHAELA, 
pentru modificarea reglementarilor din documentatia de urbanism 
P.U.Z. aprobat cu Hotararea nr. 188 din 27.05.2004 a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, prin care se asigur[ condi\iile de 
amplasare, dimensionare, conformare ]i servire edilitar[, a unuia 
sau mai multor obiective @n corelare cu func\iunea predominant[ ]i 
vecin[t[\ile imediate.  

Prezentul Plan  Urbanistic  Zonal are in vedere si 
propunerile Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Hotararea nr. 198 
din 25.09.2008 Consiliul Local al Municipiului Craiova, care este 
ultima documentatie de urbanism care reglementeaza pe latura de 
vest zona adiacenta zonei analizate prin prezentul Plan  
Urbanistic  Zonal. 
 Amplasamentul studiat prin prezenta documenta\ie este situat 
@n teritoriul intravilan al Municipiului Craiova, in partea de 
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sud-est, in vecinatatea liniei ferate uzinale – fostul traseu de 
cale ferata Craiova – Calafat, in prezent cale ferata 
neutilizata, fiind in conservare.  
 Prin adresa emisa de CNCF ”CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE 
CAI FERATE CRAIOVA nr. 62/3/172/04.03.2015 este specificata in 
coordonate stereo 1970, limita terenului cadastral feroviar, 
situat in vecinatatea amplasamentului analizat prin Planul  
Urbanistic  Zonal. 

Pe baza analizei critice a situa\iei existente, a 
prevederilor P.U.G. ]i a opiniei ini\iatorului, con\inutul 
Planului  Urbanistic  Zonal trateaz[ urm[toarele categorii de 
probleme: 

• Organizarea re\elei stradale 

• Rela\ii func\ionale ]i estetice cu vecin[t[\ile 

• Organizarea urbanistic-arhitectural[ @n func\ie de 
caracteristicile structurii urbane 

• Indici ]i indicatori urbanistici:  - regim de aliniere 
constructii 

                                          - regim de 
@n[l\ime 
                                          - P.O.T., 
C.U.T. 
     - aliniament parcele la caile de 
comunicatie rutiera 

• Dezvoltarea infrastructurii 

• Statutul juridic ]i circula\ia terenurilor 

• Permisivit[\i ]i constr`ngeri urbanistice, inclusiv a 
volumelor construite ]i amenaj[rilor 

3. SURSE DOCUMENTARE 

LISTA STUDIILOR }I A PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR  
- Plan Urbanistic General – Municipiul Craiova; 
- Plan Urbanistic Zonal aprobat cu Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova nr. 44 din 29.01.2004; 
- Plan Urbanistic Zonal aprobat cu Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova nr. 188 din 27.05.2004; 
- Plan Urbanistic Zonal aprobat cu Hotararea Consiliului Local 

Municipal Craiova nr. 198 din 25.09.2008. 
4. METODOLOGIA UTILIZAT{ 

Metodologia folosit[ este @n conformitate cu "GHIDUL PRIVIND 
METODOLOGIA DE ELABORARE }I CON|INUTUL - CADRU AL PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL"  aprobat[ cu ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 
16. 08. 2000 
Proiectul are la baz[: 

• Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de arhitect, republicata. 

• Legea nr.172/2010 pentru modificarea Legii nr.184/2001 
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, 
republicata. 
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• HOTĂRÂRE nr. 932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de architect 

• Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Legea nr. 242/ 2009 privind aprobarea Ordonantei guvernului 

nr. 27/ 2008 pentru  modificarea si completarea Legii nr. 

350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. 

• Hotararea nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism , cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

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

• Ordin nr. 839 din 12/10/2009 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

•  Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia. 

• Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor. 

• Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic 

al drumurilor; 

• Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului 

National (PATN): 

� Sectiunea I - Cai de comunicatie: Legea nr. 71/ 1996 ( 
actualizare Proiect lege / 2004). 

� Sectiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997. 

� Sectiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000. 

� Sectiunea IV- Reteaua de localitati: Legea nr. 351/ 2001. 

� Sectiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001. 

• Hotararea nr. 1 519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului 

privind dobandirea dreptului de semnatura pentru 

documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si 

a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea 

Registrului Urbanistilor din Romania. 

• ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului 
privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de 

urbanism” 

• ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind 
metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului 

Urbanistic General” 
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• ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului 
privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al 

planului urbanistic zonal” 

• ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului 
privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al 

planului urbanistic de detaliu” 

• Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicat[); 

• Legea administra\iei publice locale (nr. 69/1991, 

republicat[); 

• Legea privind circula\ia juridic[ a terenurilor (nr.54/1998); 

• Legea cadastrului imobiliar ]i publicit[\ii imobiliare (nr. 

7/1996); 

• Legea privind calitatea @n construc\ii (nr.10/1995); 

• Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr.82/1998 

pentru aprobarea OG nr. 43/1997); 

• Legea apelor nr. 107/1996; 

• Legea privind zonele protejate (nr.5/2000); 

• Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea si 

administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; 

• Codul civil; 

• Ordinul comun nr.214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului 
Apelor, P[durilor ]i Protec\iei Mediului ]i al ministrului 
Lucr[rilor Publice ]i Amenaj[rii Teritoriului pentru 
aprobarea procedurilor de promovare a documenta\iilor ]i 
emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism ]i de 
amenajarea teritoriului. 

• Ordonanta de urgenta nr. 7 din 02 februarie 2011 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001 privind 
amenajarea tertoriului si urbanismului; 

• Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu 
privire la eleborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 
a teritoriului si de urbanism; 

• Legea nr. 133 din 2012 pentru aprobarea OUG nr. 64 din 2010 
privind modificarea si completarea Legii cadastrului si 
publicitatii imobiliare nr. 7 din 1996 

• Ordinul nr. 108 al Ministerului Administratiei si Internelor 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si 
receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul 
cadastrului, al geodezie, al topografiei, al fotogrammetriei 
si al cartografiei.  

• Legea nr. 190 din 10.07.2013 privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si 
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completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismului. 

• Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea normelor de 
igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 

populatiei – Ministerul Sanatatii. 

5. #NCADRAREA #N ZON{ 

CONCLUZII DIN DOCUMENTA|II DEJA ELABORATE 
Zona studiat[ este amplasat[ @n teritoriul intravilan al 

municipiului Craiova, in partea de sud-est, in vecinatatea caii 
ferate uzinale – fostul traseu al caii ferate Craiova – Calafat, 
intr-o zona care, conform prevederilor P.U.G. Municipiul Craiova, 
are destinatia de plantatii de protectie. Conform prevederilor 
documentatiilor urbanistice, aprobate in anul 2004 cu Hotararile 
nr. 44 si nr. 188, zona studiata prin Planul  Urbanistic  Zonal 
este inclusa in zona de locuit cu regim mic de inaltime, fiind 
afectata de traseele de strazi propuse, strada Eroii Sanitari si 
strada Grigore Ureche. Pe latura de sud terenul este delimitat de 
strada Grigore Ureche, in prezent drum de pamant, neamenajat, cu 
un profil de 4,50 m latime. Pe latura de nord, terenul este 
delimitat de strada Dimitrie Cantemir, in prezent drum neamenajat, 
cu imbracaminte piatra sparta, cu un profil de 5,00 m latime. Pe 
latura de est terenul este delimitat de strada Eroii Sanitari, in 
prezent drum de pamant, neamenajat, cu un profil de 4,50 m latime.   

Terenul analizat prin Planul  Urbanistic  Zonal include 8 
parcele, terenuri proprietate particulara, din care : 

-  nr. 2A, nr. 2B, sunt proprietati particulare cu acces din 
strazile Dimitrie Cantemir si Eroii Sanitari;  Pe proprietatea de 
la numarul 2A sunt amplasate 2 locuinte individuale cu regim de 
inaltime P+1+M; 

- 2 parcele  sunt proprietati particulare cu acces din strada 
Grigore Ureche. 

Domnul Tutunaru Dragos Liviu impreuna cu doamna Tutunaru 
Mihaela detin 2 parcele de teren, din care o parcela, cea de la 
numarul 2B are acces din strada Eroii Sanitari. Domnul Tutunaru 
Dragos Liviu impreuna cu doamna Tutunaru Mihaela detin o parcela 
de teren in suprafata de 1400,00 mp, conform Contractului de 
vanzare-cumparare - Incheiere de Autentificare nr. 917 din 14. 08. 
2012, Biroul Notarului Public Papa Eugenia. Pe aceasta parcela se 
intentioneaza realizarea unui imobil cu regimul de inaltime 
subsol+ parter + 1 etaj + mansarda cu destinatia de locuinta. De 
asemenea pentru asigurarea utilitatilor, alimentare cu apa si 
canalizare, la nivelul parcelei din strada Eroii Sanitari, nr. 2B 
se intentioneaza realizarea unui put forat echipat cu electropompa 
si realizarea unei fose septice vidanjabile, betonata. De 
mentionat ca zona in care se inscrie proprietatea Tutunaru Dragos 
Liviu si Tutunaru Mihaela nu dispune de sisteme centralizate de 
alimentare cu apa si canalizare.  

Proprietatea Tutunaru Dragos Liviu si Tutunaru Mihaela este 
afectata de o serie de restrictii impuse de culoarele tehnice de 
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protectie pentru magistrale transport gaze naturale ( 200,00m din 
ax). Proprietatea Tutunaru Dragos Liviu si Tutunaru Mihaela este 
afectata de culoarul tehnic de protectie al magistralei de 
transport gaze naturale, situata la 122,00 m de proprietate. Fata 
de aceasta magistrala proprietatea Tutunaru Dragos Liviu si 
Tutunaru Mihaela nu este inclusa in zona de siguranta care impune 
interdictia de construire ( 20,00 m din ax fata de magistrala de 
transport gaze naturale).  

De asemenea proprietatea Tutunaru Dragos Liviu si Tutunaru 
Mihaela este afectata de zona de protectie a caii ferate ( 100,00m 
din ax), fiind situata la cca. 40,00m de axul caii ferate din 
vecinatate. Situarea proprietatii Tutunaru Dragos Liviu si 
Tutunaru Mihaela in zona culoarelor tehnice de protectie impune in 
cazul realizarii unor constructii in aceste zone, solicitarea 
avizului de amplasament de la SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAS si de la 
CNCF ”CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA. 

Zona analizata prin prezentul Plan  Urbanistic  Zonal mai este 
afectata si culoarele tehnice de protectie impuse de existenta 
liniilor electrice aeriene de 20 KV si 110 KV. Culoarul tehnic de 
protectie pentru linia electrica de 20 KV este de 12,00m din ax, 
iar pentru linia electrica aeriana de 110 KV, zona de protectie 
este de 18,50 m din ax, conform Ordinului nr. 4 din 09. 03. 2007 
pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de 
protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice – 
revizia I.  

Prin documenta\iile de urbanism elaborate anterior - P.U.G. 
Municipiul Craiova si P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 188 - 2004, zona 
propusa pentru analizare prin Planul  Urbanistic  Zonal este 
inclusa in intravilanul municipiului Craiova, @n zona pentru 
locuinte si functiuni compatibile locuirii, cu regim maxim de 
inaltime P+2, procent de ocupare teren maxim admis P.O.T. = 35 %, 
coeficient de utilizare teren maxim admis  C.U.T. = 1,05.  

In vederea construirii urmatoarelor obiective: locuinta cu 
regimul de inaltime subsol+ parter + 1 etaj + mansarda, put forat 
si fosa septica vidanjabila betonata, in Craiova , pe strada Eroii 
Sanitari la numarul 2B, s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 
157 din 05.02.2015, emis de Primaria Municipiului Craiova. 

6.  SITUA|IA EXISTENT{ 

POZI|IA ZONEI FA|{ DE INTRAVILANUL LOCALIT{|II 

     Zona analizata prin Planul  Urbanistic  Zonal se situeaz[ @n 
teritoriul intravilan al Municipiului Craiova,  fiind delimitat[ 
astfel: 

- est – strada Eroii Sanitari, artera carosabila de categoria 
a-III-a; 

- vest – teren proprietate particulara cu acces din strazile 
Dimitrie Cantemir si Grigore Ureche; 

- nord – strada Dimitrie Cantemir, artera carosabila de 
categoria a-III-a; 
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- sud  – strada Grigore Ureche, artera carosabila de categoria 
a-III-a; 

Suprafa\a aferent[ zonei analizate prin Planul  Urbanistic  
Zonal este de 2,65 ha si cuprinde 8 parcele cadastrale. 

 
NR. 
CRT. 

 
BILANT TERITORIAL 

EXISTENT 
SUPRAFATA 

(ha) 
% 

1. ZONA DE LOCUIT , P+1/M 0,71 HA 26,79 % 

2. SPATII VERZI, PLANTATII DE ALINIAMENT, 
PERDELE DE PROTECTIE  

- - 

3.  ZONA AFERENTA CIRCULATII CAROSABILE 0,22 HA 8,30 % 

4.  ZONA AFERENTA CIRCULATII FEROVIARE 0,25 HA 9,44 % 
5.  ZONA TEREN NECONSTRUIT 1,47 HA 55,47 % 
TOTAL SUPRAFATA STUDIATA  2,65 HA 100,00 % 

Din care : 
Suprafata proprietate Tutunaru Dragos Liviu si 
Tutunaru Mihaela 

 
0,14 HA 

 
5,28 % 

 
CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC 

Din punct de vedere morfologic, zona studiata este situata 
intr-o zona in prezent partial ocupata cu locuinte individuale, cu 
regim de inaltime parter+1etaj+mansarda. Fondul construit existent 
este in stare constructiva foarte buna. Strazile Grigore Ureche, 
Dimitrie Cantemir si Eroii Sanitari, care sunt adiacente zonei 
studiate pe laturile de sud, nord si est nu sunt amenajate, au 
imbracaminti de tip piatra sparta si nu au geometria 
corespunzatoare pentru artere carosabile de categoria a-III-a, cu 
carosabil de 7,00m latime. Zona nu este  echipata cu retele de 
alimentare cu apa, retele de canalizare menajera, retele de 
distiributie gaze naturale presiune redusa. In zona exista retele 
electrice aeriene de medie si joasa tensiune din care se poate 
realiza alimentarea  cu energie electrica.  

Toate acestea definesc LIMITELE DE CONSTRUIBILITATE ale 
zonei, conform`nd, @n cele din urm[, caracterul zonei.  

7. ANALIZA GEOTEHNIC{ 

Terenul aferent zonei studiate prin P.U.Z. este relativ plan 
]i orizontal. 

Terenul se situeaz[ conform „Normativ privind documentatiile 
geotehnice pentru constructii” indicativ NP 075 -2014, @n Categoria 
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus. Din punct de vedere seismic 
terenul se situeaza in zona antiseismic[ "D" pentru care corespund 
coeficien\ii ag=0,20 ]i Tc=1,0 sec. - echivalent[ cu gradul 82 de 
intensitate seismic[ pe scara MSK (gradul 8 cu o perioada de 
revenire de 100 de ani). 

Fundarea se va realiza prin dep[]irea obligatorie a stratului 
de sol vegetal, respect`ndu-se condi\iile de @ncastrare @n stratul 
viu ]i ad`ncimea de fundare, conform normativelor @n vigoare, @n 
func\ie de caracteristicile obiectivelor proiectate. 
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Conform studiului geotehnic care a determinat natura si 
caracteristicile parametrilor geotehnici  ai terenului din 
amplasamentul vizat de prezentul Plan  Urbanistic  Zonal, profilul 
litologic caracteristic este: 

- Nisipuri fine prafoase cafeniu galbui la vinetii, plastic 
consistente, cu compresibilitate medie pana la 2,50 m; 

- Nisipuri argiloase cafeniu deschis, plastic consistente, cu 
oxizi de fier cu compresibilitatea medie mai jos. 

Orizontul acvifer nu a fost interceptat pana la adancimea de 
4,00 m.  

8.  IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 

  Din acest punct de vedere, terenurile cuprinse @n zona 
studiat[ sunt: 

• terenuri proprietate privat[ a persoanelor fizice ; 

• terenuri proprietate domeniu public, strada Grigore Ureche, 
strada Dimitrie Cantemir si strada Eroii Sanitari cu 
trotuarele adiacente. 

• Terenuri proprietate private de interes national – zona 
cadastrala feroviara aferenta caii ferate uzinale, aflata in 
conservare; 
9. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT 

Terenul analizat prin Planul  Urbanistic  Zonal este partial 
construit, in zona exista locuinte individuale 
parter+1etaj+mansarda aflate in stare foarte buna. Terenurile cu 
care se invecineaza zona studiata prin Planul  Urbanistic  Zonal 
sunt neconstruite.   In vecinatatea zonei studiate pe latura de 
est semnalam existenta caii ferate uzinale (fostul traseu CF 
Craiova – Calafat) , care in prezent este in conservare.   

10. ECHIPAREA EDILITAR{ 
Terenul analizat prin Planul  Urbanistic  Zonal nu este 

echipat cu re\ele edilitare de alimentare cu apa in sistem 
centralizat, canalizare menajera in sistem centralizat, alimentare 
cu gaze naturale presiune redusa. In zona exista retele electrice 
aeriene de medie si joasa tensiune din care se poate realiza 
alimentarea cu energie electrica a obiectivelor care se vor 
construi in zona.  

In zona studiata exista retele edilitare majore, magistrala 
de trasport gaze naturale, situata la 122,00 m de proprietatea 
Tutunaru Dragos Liviu si Tutunaru Mihaela, care impune un  culoar 
tehnic de protectie de 200,00 m din ax, respectiv 20,00m din ax 
pentru zona de siguranta. 

11. OPORTUNITATEA INVESTI|IEI 

Lucrarea are ca obiect determinarea condi\iilor de amplasare 
a unei locuinte cu regimul de inaltime S+P+1+M impreuna cu putul 
forat si fosa septica vidanjabila betonata, stabilind indicii 
urbanistici aferenti (P.O.T. si C.U.T.). De asemenea Planul  
Urbanistic  Zonal stabileste conditiile de construire pentru toate 
interventiile in zona, asigurand premisele unei dezvoltari 
armonioase pe termen mediu si lung a zonei, pe principiile 
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dezvoltarii durabile. 
12.  DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE 

Locuinta cu regimul de inaltime S+P+1+M impreuna cu putul 
forat si fosa septica vidanjabila betonata se realizeaza pe terenul 
proprietate Tutunaru Dragos Liviu si Tutunaru Mihaela, de pe strada Eroii 
Sanitari, la numarul 2B. Accesul carosabil la locuinta propusa se poate realiza din 
strada Eroii Sanitari, artera carosabila de categoria a-III-a, cu carosabil de 7,00 ml latime, 
cu trotuare adiacente de 3,00 ml latime si plantatii de aliniament de 2,50 ml latime. Strazile 
Grigore Ureche si Dimitrie Cantemir sunt artere carosabile de categoria a-III-a, cu trotuare 
adiacente de 1,00 ml latime si carosabil de 7,00 ml latime. La nivelul parcelei aferente  
locuintei cu regimul de inaltime S+P+1+M propuse se vor amenaja 2 
locuri de parcare, cu acces din strada Eroii Sanitari. 

13. PROBLEME DE MEDIU 

Impactul asupra mediului, a locuintei cu regimul de inaltime 
S+P+1+M propuse este foarte redus deoarece nu sunt emise noxe de 
nici un tip. 
     O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor 
factori: 

- nu se constatã un impact asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, 
solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii 
aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi 
cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.  

Locuinta cu regimul de inaltime S+P+1+M propusa va avea in 
vedere utilizarea de energie verde, produsa de panouri 
fotovoltaice, care vor asigura consumul de apa calda menajera in 
sezoanele insorite. Aceeasi solutie cu amplasarea de panouri 
fotovoltaice la locuintele existente in zona poate fi aplicata 
pentru asigurarea locuintelor in sezoanele insorite cu apa calda 
menajera. 

14. REGLEMENT{RI 

A. TEMA DE PROIECTARE 

Tema de proiectare, stabilit[ de comun acord cu beneficiarul, 
are ca obiective: 

- amplasarea locuintei cu regimul de inaltime S+P+1+M, 
conform descrierii lucrarilor propuse; 

- utilizarea ra\ional[  a terenului destinat amplasarii 
locuintei cu regimul de inaltime S+P+1+M; 

- utilizarea ra\ional[  a terenului destinat locuintelor si 
functiunilor complementare locuirii care pot sa apara in restul 
zonei analizate prin Planul  Urbanistic  Zonal; 

- la nivelul amplasamentului propus pentru locuinta cu 
regimul de inaltime S+P+1+M si pentru locuintele si functiunile 
complementare locuirii care pot sa apara in zona, se va asigura 
echiparea tehnico-edilitara in sistem local pana la realizarea 
sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
menajera la care se pot bransa obiectivele existente si propuse 
din zona. Solutia bransarii noilor obiective va fi data de 
administratorii acestor retele, Compania de Apa Oltenia S.A., S.C. 
Distrigaz Sud Retele, S.C. Cez Distributie S.A. 
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- asigurarea acceselor - carosabil ]i pietonal la nivelul 
amplasamentului propus pentru locuinta cu regimul de inaltime 
S+P+1+M din strada Eroii Sanitari; 

- la nivelul amplasamentului propus pentru locuinta cu 
regimul de inaltime S+P+1+M se vor amenaja 2 locuri de parcare cu 
acces din strada Eroii Sanitari; 

- la nivelul amplasamentului destinat locuintelor si 
functiunilor complementare locuirii care pot sa apara in zona se 
vor amenaja pe parcelele aferente, locuri de parcare pentru 
fiecare unitate locativa si pentru spatiile cu functiuni 
complementare locuirii; 

- in incinta amplasamentului propus pentru locuinta cu 
regimul de inaltime S+P+1+M se va amenaja o platforma pentru 
colectarea deseurilor.  

- pe parcelele aferente locuintelor si functiunilor 
complementare locuirii care pot sa apara in zona se vor amenaja 
platforme pentru colectarea deseurilor menajere.   

DESCRIEREA SOLU|IEI 

Condi\iile de construibilitate ale terenului ]i tema de 
proiectare au condus la solu\ia arhitectural - urbanistic[ 
propus[. 

CONDI|II DE CONSTRUIBILITATE 

     -  regimul de aliniere al construc\iilor propuse va 
respecta aliniamentul parcelelor la strada Eroii Sanitari, strada 
Grigore Ureche si strada Dimitrie Cantemir;  

-  respectarea Codului Civil privind alinierea fa\[ de 
vecin[t[\i; 

- pentru unitatea teritoriala de referinta aferenta locuintei 
cu regimul de inaltime S+P+1+M asigurarea unei ocup[ri optime a 
terenului a impus precizarea indicatorilor maxim admi]i pentru 
P.O.T. maxim admis = 40,00 % ]I C.U.T. maxim admis = 1,02; 

B. ORGANIZAREA CIRCULA|IEI 
 #n cadrul studiului de oportunitate s-au analizat problemele 
legate de circula\ia carosabil[, av`ndu-se @n vedere urm[toarele 
condi\ii ]i obiective: 
 CIRCULA|IA CAROSABIL{ 

Accesul carosabil la locuinta cu regimul de inaltime S+P+1+M 
propusa se va realiza din strada Eroii Sanitari,  artera carosabila de 
categoria  a-III-a, cu carosabil de 7,00 ml latime, trotuare adiacente de 3,00 ml latime si 
plantatii de aliniament adiacente de 2,50 ml latime.  

Accesul carosabil la locuintele si functiunile complementare 
locuirii care pot sa apara in zona, se va realiza din strada Grigore 
Ureche si strada Dimitrie Cantemir, artere carosabile de categoria a-III-a, cu 
carosabil de 7,00 ml latime, cu trotuare adiacente de 1,00 ml latime.  
 C. SISTEMATIZAREA VERTICAL{ - are @n vedere racordarea 

obiectivelor propuse la cotele de teren actuale, stabilirea cotei  
±0,00 asigur`nd pante ale terenului pentru preluarea apelor 
pluviale la terenul natural. 

D.  REGIMUL JURIDIC - CIRCULA|IA TERENURILOR 
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 Amplasamentul propus cuprinde : 
 - o parcel[ in suprafata de 1400,00 mp @n proprietate 
Tutunaru Dragos Liviu si Tutunaru Mihaela; 

- 7 parcele in suprafata de 13800,00 mp @n proprietate 
particulara;  
 - o suprafata de 5100,00 mp proprietate domeniu public al 
Municipiului Craiova, aferenta strazilor Grigore Ureche, Dimitrie 
Cantemir, Eroii Sanitari, cu trotuarele si spatiile verzi 
adiacente adiacente, care marginesc zona studiata prin prezentul 
Plan  Urbanistic  Zonal, pe latura de sud, est si nord. 
 - o suprafata de 2500,00 mp proprietate CNCF ”CFR” S.A. 
 Realizarea locuintei cu regimul de inaltime S+P+1+M propusa 
nu presupune circula\ia terenurilor. 

E.  REGIMUL DE ALINIERE. 

 ALINIAMENTUL PROPUS - reprezint[ limita maxim[ admisibil[ de 
realizare a construc\iilor; sunt permise retrageri pe vertical[ sau 
@n plan, de la aliniamentul propus – constructiile propuse vor 
respecta: 

- regimul de aliniere al parcelelor fata de strada Eroii 

Sanitari, artera carosabila de categoria a-III-a, cu carosabil de 7,00 ml latime, cu 
trotuare adiacente de 3,00 ml latime, plantatii de aliniament de 2,50 ml latime  – este de 
9,00 ml din ax; Constructiile si echipamentele propuse vor fi  
retrase fata de aliniamentul parcelelor la strada Eroii Sanitari 
la 5,00 ml, respectiv la 14,00 ml  fata de axul strazii Eroii 
Sanitari; 

- regimul de aliniere al parcelelor fata de strada Grigore 
Ureche, artera carosabila de categoria a-III-a, cu carosabil de 7,00 ml latime, cu trotuare 
adiacente de 1,00 ml latime – este 4,50 ml fata axul strazii Grigore 
Ureche; Constructiile si echipamentele propuse vor fi  retrase 
fata de aliniamentul parcelelor la strada Grigore Ureche la 2,00 
ml, respectiv la 6,50 ml  fata de axul strazii Grigore Ureche; 

- regimul de aliniere al parcelelor fata de strada Dimitrie 
Cantemir, artera carosabila de categoria a-III-a, cu carosabil de 7,00 ml latime, cu 
trotuare adiacente de 1,00 ml latime – este 4,50 ml fata axul strazii 
Dimitri Cantemir; Constructiile si echipamentele propuse vor fi  
retrase fata de aliniamentul parcelelor la strada Grigore Ureche 
la 5,00 ml, respectiv la 9,50 ml  fata de axul strazii Dimitrei 
Cantemir; 
 ALINIAMENTUL OBLIGATORIU - este determinat de condi\iile 
specifice de construibilitate ale parcelei: 
- 9,00 ml fa\[ axul strazii Eroii Sanitari - artera de 

categoria a-III-a;   
- 4,50 ml fa\[ axul strazii Grigore Ureche - artera de 

categoria a-III-a;  
- 4,50 ml fa\[ axul strazii Dimitrie Cantemir - artera de 

categoria a-III-a;   
 Criteriile care au stat la baza stabilirii aliniamentului 
parcelelor si a regimului de aliniere al constructiilor propuse au 
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urmarit sus\inerea volumetric[ a frontului ]i o mai bun[ utilizare 
a terenului.   

F. CRITERIILE COMPOZI|IONALE. 

Alinierea construc\iilor propuse in functie de sistemul 
circulatiilor carosabile propuse  - este determinata de condi\iile 
specifice de construibilitate ale parcelelor: 
- 14,00 ml fa\[ axul strazii Eroii Sanitari - artera de 

categoria a-III-a; 
-  9,50 ml fa\[ axul strazii Dimitrie Cantemir - artera de 

categoria a-III-a; 
-  6,50 ml fa\[ axul strazii Grigore Ureche - artera de 

categoria a-III-a; 
 G. REGIM DE #N{L|IME  

Pentru  - unitatea teritoriala de referinta care include 
locuinta cu regimul de inaltime S+P+1+M propusa - regimul de 
inaltime maxim  admis este S+P+2+M.  

Pentru  - unitatea teritoriala de referinta care include 
locuintele si functiunile complementare locuirii care pot sa apara 
in zona - regimul de inaltime maxim  admis este S+P+2+M.  

H. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI 

Pentru unitatea teritoriala de referinta care include locuinta 
cu regimul de inaltime S+P+1+M propusa, cu regim de inaltime maxim  
admis S+P+2  

- P.O.T. maxim admis  = procent ocupare teren maxim admis = 
40,00 %  

- C.U.T. maxim admis = coeficient utilizare teren maxim admis = 
1,02  
15. ECHIPAREA TEHNICO - EDILITAR{ 

15.1 Alimentare cu apa – Canalizare menajera 

In terenul analizat prin Planul  Urbanistic  Zonal nu exista 
sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera 
de-a lungul strazii Eroii Sanitari si de-a lungul strazilor 
Grigore Ureche si Dimitrie Cantemir.  

Pentru locuinta cu regimul de inaltime S+P+1+M propusa precum 
si pentru locuintele si functiunile complementare locuirii care 
pot sa apara in zona, in prima etapa se propun sisteme locale de 
alimentare cu apa ( put forat) si de canalizare menajera ( fosa 
septica vidanjabila betonata). O data cu extinderea sistemelor 
centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajera existente 
in vecinatatea zonei studiate prin P.U.Z. si in zona analizata 
prin Planul  Urbanistic  Zonal exista posibilitatea unor 
bransamente la aceste retele edilitare extinse. Solutia tehnica 
pentru aceste bransamente va fi data de Compania de Apa Oltenia 
S.A. Locuintele existente in zona studiata dispun in prezent de 
sisteme locale de alimentare cu apa si canalizare menajera.   

15.2. Alimentare cu energie electrica – Telecomunicatii 

Pentru locuinta cu regimul de inaltime S+P+1+M propusa precum 
si pentru locuintele si functiunile complementare locuirii care 
pot sa apara in zona, exista posibilitatea unor bransamente noi la 
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reteaua aeriana de alimentare cu energie electrica existenta pe 
strada Dimitrie Cantemir. Solutia tehnica pentru aceste 
bransamente va fi data de S.C. CEZ Distributie S.A. Locuintele 
existente in zona studiata dispun in prezent de alimentare cu 
energie electrica prin bransamente la retelele electrice aeriene 
de joasa tensiune existente pe strada Dimitrie Cantemir. 

BILAN| TERITORIAL 

 Bilan\ul teritorial este prezentat @n plan]a: nr. 10. -" 
Reglement[ri urbanistice – Zonificare functionala ". 
NR. 
CRT. 

BILANT TERITORIAL LA NIVELUL 
ZONEI ANALIZATE PRIN PLANUL  

URBANISTIC  ZONAL 

EXISTENT PROPUS 
SUPRAFATA 

(HA) 
% SUPRAFATA 

(mp) 
% 

1. ZONA DE LOCUIT , P+1/2+M 0,71 HA 26,79 
% 

1,52 HA 57,36 
% 

2. ZONA TEREN NECONSTRUIT 1,47 HA 55,47 
% 

- - 

3. ZONA AFERENTA CIRCULATII 
RUTIERE - PIETONALE 

0,22 HA 8,30 % 0,51 HA 19,24 
% 

4. SPATII VERZI PLANTATII DE 
ALINIAMENT,PERDELE PROTECTIE 

- - 0,37 HA 13,96 
% 

5.  ZONA AFERENTA CIRCULATII 
FEROVIARE 

0,25 HA 9,44 % 0,25 HA 9,44 % 

TOTAL SUPRAFATA STUDIATA  2,65 HA 100,00 % 2,65 HA 100,00 
% 

Din care : 
Suprafata proprietate TUTUNARU 

DRAGOS LIVIU SI TUTUNARU MIHAELA – 
destinata construrii Locuinta 
S+P+1+M 

 
 

0,14 HA 

 
 

5,28 % 

 
 

0,14 HA 

 
 

5,28 % 

 
BILANT TERITORIAL LA NIVELUL PARCELEI AFERENTE LOCUINTEI 
S+P+1+M 

CRAIOVA – STR. EROII SANITARI, NR. 2B – INDICI URBANISTICI 

Suprafe\e 
(mp) 
 

 
DIN 
CARE: 

SUPRAFATA CONSTRUITA 120,00 mp 

SUPRAFATA PARCAJE - CIRCULATII PIETONALE 250,00 mp 

SUPRAFATA SPATII VERZI 250,00 mp 

SUPRAFATA DESFASURATA 480,00 mp 

REGIM DE INALTIME MAXIM ADMIS S+P+2 

P.O.T. PROCENT DE OCUPARE TEREN PROPUS  8,57 % 
P.O.T. PROCENT DE OCUPARE TEREN MAXIM ADMIS  40 % 

C.U.T. COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN PROPUS  0,34  

C.U.T. COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN MAXIM ADMIS  1,02  

 
 

 CONCLUZII 

 #n baza Planului  Urbanistic  Zonal, se vor urm[ri etapele 
ulterioare de proiectare ]i avizare a documenta\iilor. 

- intocmire P.U.Z. si avizarea P.U.Z. de c[tre organele 
administra\iei publice locale ; 

- aprobare P.U.Z. in Consiliul Local Municipiul Craiova; 
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 - eliberarea certificatelor de urbanism de c[tre Prim[ria 
Municipiului Craiova pentru obiectivele propuse @n zon[, pentru 
CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1+M, PUT FORAT SI FOSA SEPTICA 
VIDANJABILA, BETONATA; 
 - documenta\ii pentru ob\inerea avizelor de la forurile 
interesate; 
 - documenta\ii pentru ob\inerea autoriza\iei de construire.  
 - proiect de execu\ie (P.T. ]i D.E. sau faza unic[) - 
executat de c[tre proiectant autorizat ]I  verificarea de  
verificator tehnic atestat M.L.P.A.T.; 
 -execu\ia lucr[rilor. 
 Aceste documenta\ii fac obiectul unor noi proiecte, @n baza 
noilor comenzi de proiectare. 
 
 
 

#ntocmit 
Arh. Nicoleta P`rv[nescu 
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