
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a 

6 locuințe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Lăcrămioarei, nr.42 

 
 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.109673/2018 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi nr.110022/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a 6 locuințe, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str.Lăcrămioarei, nr.42; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi 
completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  Legii nr.350/2001 și 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 
și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională; 
 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 de Detaliu referitor la construirea a 6 locuințe, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str.Lăcrămioarei, nr.42, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, 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,  SECRETAR, 
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr.109673 din  10.07.2018   
 
 

       

 
 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii 6 locuinte 

P+1 in str. Lacramioarei, nr. 42 

 
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 şi Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de 
elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de catre SC TOP PAPER SRL si SC DUA PROIECT SRL 
prin arh. urbanist Maria Bogdana POLIZU, se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
in vederea construirii 6 locuinte P+1 in str. Lacramioarei, nr. 42,  propus prin certificatul de 
urbanism, nr. 749 din 04.05.2017. 
          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 a P.U.D.-ului in vederea construirii 6 locuinte P+1 in str. 

Lacramioarei, nr. 42 a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul 
Local după cum urmează: 
               - în baza adresei nr. 158808/09.11.2017 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat 
pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin 
Anunţul nr. 19/08.11.2017 și la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în Craiova – zona str.Lacramioarei respectiv: - plansa 1 incadrarea in PUG, 
plansa 3 incadrarea in zona, plansa 4 situatia existenta – zonificare functionala, 
disfunctionalitati-prioritati, plansa 6 Reglementari urbanistice si plansa 8 plan de situatie, 
conform proceselor-verbale de afişare nr.  158808/09.11.2017. Argumentarea afişării la sediul 
instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUD  şi ai parcelelor 
adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, 
respectându-se termenul de 15 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 157635/06.11.2017.                  
          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.D -ului pe panou  în loc vizibil la zona 
ce a fost studiată prin acest  P.U.D, argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  ediţii ale 
ziarului local Gazeta de Sud din data de 05.10.2017 şi din data de 09.10.2017, anunţuri pe care 
le anexăm documentaţiei P.U.D, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi 
au putut fi informaţi de elaborarea P.U.D.-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
     



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

 După  expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de 
la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 07.11.2017  , pentru care s-au primit 
confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, de la cei notificaţi, nici pe 
site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro,  nici prin 
adrese, 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 în vederea aprobarii documentatiei în  Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 În Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a Municipiului Craiova, ce are rol 
consultativ conform Regulamentului de Organizare si Funcţionare (R.O.F.) al acesteia,   fiecare 
membru prezent  al comisiei a consemnat în fişe, opiniile ce au fost preluate în documentaţia 
P.U.D., consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehice. 
 

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 

ZONA: 

 Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 
479/2015, amplasamentul este situat în zonă de locuinte, POTmax aprobat=35%, CUTmax 
aprobat=1,05, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare 

PUD/PUZ. În urma obţinerii C.U. cu nr. 749 din 13/12/2016 privind investiţia solicitată in 
vederea construirii a 6 locuinte, se impune condiţia elaborării P.U.D., pentru ridicarea 
interdictiei de construire, pastrandu-se functiunea si indici urbanistici.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.D., ce se supune aprobării Consiliului Local, se va ridica 
interdictia de construire. În configurarea ansamblului constructiilor s-a ţinut seama de relaţia 
între corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate 
 SITUATIA EXISTENTA: 

Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul municipiului 
Craiova şi  are categoria de folosinţă -  curţi construcţii.  

Delimitari pentru zona studiată: 
-  La Nord-Vest – str. Lacramioarei; 

         -  La Nord-Est – proprietate privata cu nr. Cad 14325; 
         -  La Sud-Est – proprietate privata cu nr cad 17564-3; 

-  La Sud-Vest – proprietati private cu nr. cad. 17235-2, 215255, 206718.      
REGIMUL JURIDIC:  

       Suprafata totală studiată a terenului prin PUD este S=1986,00 mp. 
       Terenul in suprafata de 1986,00 mp este proprietate privata in indiviziune in cota de 5/8 a 
dnei Ilie Floarea si in cota de 3/8 a dnei Miulescu Lucia Clara, conform Certificat de Mostenitor 
nr. 17 din 20.02.2017.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă arabil și conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și 
prelungit valabilitatea cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat in zonă de locuinte, zonă 
de locuinte, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUD/PUZ, cu 
interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUD/PUZ. 
 
       REGIM TEHNIC PROPUS:  
        Zonă de locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni cmplementare. 

 

 Bilant teritorial conform PUG: 

Functiuni predominante: zona de locuinte, POTmax admis=35%, CUTmax admis=1,05.     

 Indicatori urbanistici ai investitiei ce a generat documentatia PUD:  

                     POT maxim propus=35%,  

                     CUT maxim propus=1,05, 
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                     regim de inaltime P+1 

                         

     Utilizari permise cu conditii:    

   Asigurarea locurilor de parcare conform RGU aprobat cu HG nr. 525/1996, privind 

dimensionarea parcajelor si H.C.L nr. 271/2008, pentru functiunea propusa   

Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 

aprobat cu H.G. nr. 525/1996.  

   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face din strada Lacramioarei.  
   Se vor respecta retragerile de 10,00 ml pentru imprejmuire si de minim 16,50 ml pentru 

constructii din axul str. Lacramioarei, strada de categoria a III-a (sect. 1 conform PUD). 

Distantele fata de limitele laterale ale parcelei vor fi la minim 2,00 ml fata de limita de 

proprietate, iar distanta fata delimita posterioara a parcelei va fi la 0,60 ml fata de limita de 

proprietate. Dimensiunile indicative vor fi de 8,65X9,55m/constructie, cu distante de 

0,60ml intre constructii, ce prezinta calcan pe latura aferenta, 9,28 ml intre constructii pe 

parcela – la aleea interioara de acces si 18,00 ml intre constructiipe parcela. In incinta se 

propune o alee de acces cu latimea de 7,00 ml, care respecta RGU aprobat cu HG nr 

525/1996, privind dimensionarea cailor de acces. 

 
       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
         Documentaţia este însoţită de avizele stabilite prin certificatul de urbanism si toate sunt 
in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:- S.C. CEZ Distributie S.A. – aviz de 
amplasament favorabil cu nr. 2500037208/26.05.2017, valabil 04.05.2019, respectandu-se 
condiţiile din acesta; 
- DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil cu nr. 311.589.329/26.05.2017 si 
312.654.506/16.05.2018,  respectandu-se condiţiile din acestea; 

- OMV PETROM SA – aviz favorabil nr. 443/24.05.2017, nr. 357/25.04.2018, impreuna cu 
fisele de coexistenta anexate; 
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  adresa nr. 12.598/15.11.2017; 
      Documentatia P.U.D. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 766/2017 întocmit de S.C. GTF CONSULT S.R.L.;  
      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de UniCreditBank, prin nr. ordin 1 din 16.01.2018.                                                                                       

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, 
proiectul de hotărâre pentru aprobare  P.U.D. in vederea construirii 6 locuinte P+1 in str. 
Lacramioarei, nr. 42, a fost supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei 
Municipiului Craiova începand cu data 08.05.2018, pentru care nu au fost înregistrate 
observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 09.07.2018 şi s-a 
constatat că nu sunt executate lucrările de construcţie pentru care se solicită documentaţia 
urbanistică.  
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii 6 locuinte 

P+1 in str. Lacramioarei, nr. 42.  

 -      Termenul de valabilitate al PUD-ului propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia.  

 

                     

              ARHITECT SEF,                                                   ŞEF SERVICIU, 

 Gabriela MIEREANU                          Stela  Mihaela ENE                                                                                                                         

  

 

                                                        INTOCMIT,            

                                              Monica MARIN     
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