
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parc Cernele, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155B 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.10.2018; 
           Având în vedere expunerea de motive nr.157288/2018, rapoartele 
nr.166433/2018 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi nr.166547/2018 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parc Cernele, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155B; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi 
completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  Legii nr.350/2001 şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Parc Cernele, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155B, 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,  SECRETAR, 

Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 
Nr.  157288   / 02.10.2018         
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND INAINTAREA SPRE APROBARE IN 

CONSILIUL LOCAL A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM 
 

 

 

 

     Avand in vedere necesitatea cresterii calitatii vietii prin salubrizarea si 

indepartarea factorilor de risc pentru populatie generate de existenta in cartierul 

Cernele a terenului degradat denumit „Balta Cernele”, pentru accesarea finantarii pe 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii 

urbane durabile, Prioritatea de investitii, necesare implementarii proiectului privind 

transformarea acestui teren intr-un spatiu urban destinat recreerii si care sa constituie 

un punct de interes atat pentru populatia riverana, cat si pentru municipiu, se impune 

reglementarea urbanistica a terenului situat in municipiul Craiova, str. Eliza Opran, 

nr. 155B. In acest sens, a fost intocmita documentatia PUZ PARC CERNELE, ce 

urmeaza a fi supusa aprobarii Consiliului Local. 
 
        

 

 

 

                       PRIMAR,                                                           ARHITECT SEF,                                                                      

                  Mihail GENOIU                                                 Gabriela MIEREANU                                                           

                                                                         

                                                                                                                         

    
 

 

             

 
 

 
 

 



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr. ___166433_____ din  ___15/10//2018   
 
 

    
 

 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Plan PARC CERNELE, 

 generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B 

 
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. 350/1991 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 şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de S.C. CONSARH S.R.L. CRAIOVA prin arh. urbanist 
RUR Radu IONESCU, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Plan Urbanistic Zonal 
PARC CERNELE, generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B,  propus prin 
Certificatul de urbanism nr. 1626 din 13.08.2018. 
          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 Planul Urbanistic Zonal PARC CERNELE, generat de 

imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B a ţinut cont de prevederile capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr. 144791/12.09.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat pe 
site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin 
Anunţul nr. 20/12.09.2018 și la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în Craiova – zona str. Eliza Opran, respectiv: - plansa Incadrarea in zona, 
plansa Situatia Reglementari urbanistice si plansa Mobilare urbana, conform proceselor-verbale 
de afişare la sediu si site nr. 144791/12.09.2018. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se 
face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai parcelelor 
adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, 
respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 144795    din 12.09.2018.                  
          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, argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  ediţii ale 
ziarului local Cuvantul Libertatii din data de 27.08.2018 şi din data de 28.06.2018, anunţuri pe 
care le anexăm documentaţiei P.U.Z, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii 
neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de 
la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 12.09.2018, 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.
 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.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei 

Tehnice. 

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 

ZONA: 

 Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 375/2005, terenul are destinatia de balta 
remanenta, cu indicii de constribilitate P.O.T şi C.U.T nereglementati. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 1626 din 13.08.2018 privind investiţia solicitată pentru 
realizare parc Cernele, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, întrucât beneficiarul 
propune reglementarea zonei privind functiunea, indicatorii urbanistici POT si CUT.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial 
administrative, retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu 
strazile din jur, stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi 
a utilităţilor. În configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut 
seama de relaţia între corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a constructiilor se va ţine seama de relaţia 
intre corpurile propuse, precum şi de imobilele existente în vecinatate. 
          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  – proprietati private la str. Eliza Opran; 

         -  La Sud – proprietati private la str. Fermierului; 
         -  La Est – proprietati private la str. Pelendava; 

-  La Vest – proprietati private. 

REGIMUL JURIDIC:  

       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este situat in str. 
Eliza Opran, nr. 155B, are categoria de folosinta apa statatoare si drum si are o suprafată de S= 
68.285,00 mp din acte si 73.842,00 mp din masuratori, cu nr. cadastral 232126 si 230615, 
înscris în  Cartile Funciare nr. 232126 si 230615 si este domeniul public al Municipiului 
Craiova.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă apa statatoare si drum și conform H.C.L. nr. 375/2005, 
terenul are destinatia de balta remanenta.  
       REGIM TEHNIC: 

Regim de inaltime : Parter. 

Functiuni permise: 

Functiune dominanta : spatii verzi, spatiu joaca copii, spatii sport, spatii servicii (comert 

adiacent functiunii – racoritoare, dulciuri, inghetata, administratie publica – racoritoare, 

dulciuri, alimentatie), spatii administratie si alei pietonale (promenada). 

Functiuni complementare : alei, servicii, sport, joaca copii, adminstratie se vor incadra in 

10% din suprafata parc. 

Functiuni interzise : industrie, productie diverse, statii alimentare carburanti, service auto, 

spalatorii auto, centre comerciale, locuinte.  
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     Utilizari permise cu conditii:    

    La relizarea de constructii provizorii se va respecta Legea 50/1991 actualizata si a 

regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si HCL 271/2008. 

   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 

funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008 si RLU aferent PUZ-ului. 
    Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face astfel: 

- La zona luata in studiu, accesul principal in incinta se va realiza din str. Maria 

Zaharia, de categoria a III-a, retragere de 9,00 ml din axul ei, cu legatura din Calea 

Severinului; 

- Se mentin celelalte accese existente din str. Eliza Opran.                                                                                                                  

       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:   - AVIZ ADMINISTRATIA NATIONALA 

APELE ROMANE – DIRECTIA APELOR JIU – aviz de gospodarire a apelor nr. 
93/17.09.2018, respectandu-se conditiile din acesta; 

   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: Decizia etapei de incadrare nr. 
10142 din 26.09.2018; 
   - M.A.I. - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTENIA” AL 

JUDETULUI DOLJ – adresa nr. 2720865/15.10.2018. 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 216/2018 întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.;  
      Studiu de circulatie. 

      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 21.3/2017 întocmit de elaborator S.C. ARCHAUS S.R.L.; 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 15.10.2018 şi s-a 
constatat că nu sunt executate lucrările de construcţie pentru care se solicită documentaţia 
urbanistică.  
    Avand in vedere caracterul exceptional al prezentei documentatii, care are drept finalitate o 
investitie majora privind reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, 
vacante sau neutilizate, in scopul regenerarii urbane a municipiului Craiova, devin incidente 
dispozitiile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ce statueaza ca ’’in cazul reglementării unei situaţii care, din cauza 
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei 
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 
procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare’’. 
   Prin urmare, se poate deroga de la termenul procedural de 30 de zile lucratoare si supunerii 
spre adoptare in regim de urgenta, dat fiind interesul public major al investitii.  
    Dovada de plata taxa RUR. 
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal PARC CERNELE, generat de 

imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B. 

 -    Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării 

acestuia. 

                      

             ARHITECT SEF,                                                 ŞEF SERVICIU, 

 Gabriela MIEREANU                       Stela  Mihaela ENE  

 

 

                                        INTOCMIT,            

                                    Monica MARIN             





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 166547 /15.10 .2018                           
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere:                        

 
− Raportul nr.166433din 15.10.2018 al Directiei de Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului- Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 
− Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 

− Legea 350/1991 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; 

− Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administatiei Publice 
nr.233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

− Ordinul  Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru 
aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului; 

− Legea administratiei publice nr.215/2001; 
− Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
− Legea nr.52/2003,art.7, alin 13privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 
− HCL nr. 118/31.03.2011 regulamentul local privind implicarea publicului in 

elaborarea sau revizuirea planurilorMunicipiului Craiova ; 
− H.G.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamantului General de Urbanism; 
− Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic; 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind:  

 
 

               Aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parc  Cernele , generat de imobilul situat 
in str. Eliza Opran, nr.155 B. 
 

           Director Executiv,              Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu         cons. jr. Claudia Calucica  
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carosabil, atat in P.U.Z., cat si in P.U.G. (drum de exploatare DE5) 
Prezenta documentatie propune deci aceiasi functiune cu o strada de 
categoria a III – a, cale de acces la parcul propus. 

      3. Perimetral spatiului cu destinatia parc se va realiza un drum carosabil 
categoria a III – a cu o banda pe sens si tortuare de 1 m. 
 

3.4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
Zona luata in studiu este o suprafata degradata, mlastinoasa si insalubra care 

se incadreaza in aspectul general al cartierului cu terenuri virane napadite de 
buruieni, drumuri de pamant prafoase si degradate si locuinte mici in stare 
proasta. 

Accesul in prezent este degradat, in stare proasta, printre imprejmuiri 
degradate si unitati economice. 

In aceste conditii, cadrul natural este deplorabil, fara valori peisagistice sau 
istorice. 

Prezenta propunere incarca sa contribuie la realizarea unui cadru atractiv cu 
spatii verzi amenajate si drumuri (strazi) in stare buna care sa contribuie la 
cresterea atractivitatii zonei. 

 
3.5. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

 
3.5.1. Organizarea circulatiei 
Organizarea circulatiei in zona se fundamenteaza pe caracteristicile traficului 

actual si de perspectiva preluand situatia existenta pentru asigurarea unor accese 
corespunzatoare la investitiile prezente si viitoare in zona studiata. 

 
Principalele artere ale zonei studiate si care alcatuiesc sistemul major de 

circulatii din zona sunt: 
Zona studiata 
• Str. Calea Severinului – la circa 850 m de la zona studiata, principala artera 

carosabila a intregii zone cu 3 benzi pe sens si trotuare 2 m; 
• DE 5 (actual str. Maria Zaharia) – la estul zonei studiate, are 6 m latime, 

fara trotuare, propus ca strada categoria a III – a cu 6 m latime, o banda pe 
sens si trotuare de 1 m. Aceasta este singura artera carosabila in zona luata 
un studiu; 

• Legatura cu str. Calea Severinului se mai face si in afara zonei studiate pe 
aleea betonata aflata la nord in afara zonei studiate – consideram ca 
actualele relatii de trafic si configuratia exsitenta nu este satisfacatoare, pe 
viitor urmand a fi reconsiderata. 

• P.U.Z. propune amenajarea celor existente si creerea unui inel carosabil in 
jurul spatiului parcului. 
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3. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art. 4 – Prezentul regulament se va aplica asupra intregii zone luate in 
studiu, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire pentru investitii cu 
destinatie dotari de interes public si general („Parc Cernele”). 
 
Art. 5 – Zona studiata este cuprinsa intre: 

• La nord – terenuri proprietate privata; 
• La est – terenuri proprietate privata; 
• La vest – terenuri proprietate privata; 
• La sud – terenuri proprietate privata. 

 
Art. 6 -  Odata aprobat , impreuna cu P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia 
constituie act de autoritate al administratiei publice locale. 
 

CAP. II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE 

A TERENURILOR 

 

4. REGULI PRIVIND PASTRAREA INTEGRITATII 
MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI 
NATURAL SI CONSTRUIT 

 
 
Art. 7 – Nu exista conditii speciale de patrimoniul natural si construit. 
Adiacent exista zona de locuinte individuale P si P+1 si alei 
nemodernizate.  
 
 
Art. 8 – Nu se admit destinatii industriale poluante sau generatoare de 
gaze, reziduuri, zgomot sau cu alte destinatii pe zona luata in studiu. 
Singura destinatie admisa este parc cu circulatii si functiuni 
complementare. 
 
 
Art. 9 – La constructiile de functiuni complementare se vor respecta 
prevederile Agentiei de Protectia Mediului si D.S.P privind amplasarea in 
functie de pozitie si dotarile aferente (nu se permit puturi forate, fose 
vidanjabile, constructii zidarie). 
 
 
Art. 10 – Constructiile cu destinatia servicii vor avea obligatoriu aviz 
D.S.P. 
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Art. 11 – Nu se permit constructii cu factori poluanti pentru aer, sol si 
subsol. 
 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA 
CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI 
PUBLIC 

 
Art. 12 – In executie se vor respecta prevederile legii privind calitatea in 
constructii. 
Art. 13 – Se va respecta programul de urmarire a calitatii in constructii. 
 
 
Art. 14 – Nu se prevad alte regulamente fata de cele de mai sus. 
 
 

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME 
OBLIGATORII 
 

 
6.1. Retrageri minime obligatorii 
 
Art. 15 – Retragerea fata de axul strazii va fi conform profilelor anexate; 
 
 
Art. 16 – Retragerea la strada Maria Zaharia se propune pentru tot frontul 
viitor. Retragerile fata de strazile existente sunt conform profilelor 
anexate (alee carosabila). 
 
6.2. Amplasarea si conformarea constructiilor 
 

a) Amplasarea  
 
Art. 17 – Amplasarea cladirilor  se va face tinandu-se seama de 
conformatia aleilor si amplasarea fata de spatiile verzi. 
 
 
Art. 18 – In zonele cu cladiri se vor respecta circulatiile pietonale impuse 
prin P.U.Z. reglementari. 
 
 
Art. 19 – Se va pastra nivelul P conform zonelor, conform PUZ dupa 
aprobare pentru zona cu functiune complementara parc. 
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 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr. ________ din  ________/2018   
 
 

       

 

                                                                                                                                                  
 

 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Plan PARC CERNELE, 

 generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B 

 

 
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. 350/1991 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 şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de S.C. CONSARH S.R.L. CRAIOVA prin arh. urbanist 
RUR Radu IONESCU, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Plan Urbanistic Zonal 
PARC CERNELE, generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B,  propus prin 
Certificatul de urbanism nr. 1626 din 13.08.2018. 
          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 Planul Urbanistic Zonal PARC CERNELE, generat de 

imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B a ţinut cont de prevederile capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr. 144791/12.09.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat pe 
site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin 
Anunţul nr. 20/12.09.2018 și la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în Craiova – zona str. Eliza Opran, respectiv: - plansa Incadrarea in zona, 
plansa Situatia Reglementari urbanistice si plansa Mobilare urbana, conform proceselor-verbale 
de afişare la sediu si site nr. 144791/12.09.2018. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se 
face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai parcelelor 
adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, 
respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 144795    din 12.09.2018.                  
          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, argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  ediţii ale 
ziarului local Cuvantul Libertatii din data de 27.08.2018 şi din data de 28.06.2018, anunţuri pe 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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care le anexăm documentaţiei P.U.Z, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii 
neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de 
la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 12.09.2018, 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.
 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.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei 

Tehnice. 

 
CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 

ZONA: 

 Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 375/2005, terenul are destinatia de balta 
remanenta, cu indicii de constribilitate P.O.T şi C.U.T nereglementati. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 1626 din 13.08.2018 privind investiţia solicitată pentru 
realizare parc Cernele, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, întrucât beneficiarul 
propune reglementarea zonei privind functiunea, indicatorii urbanistici POT si CUT.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial 
administrative, retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu 
strazile din jur, stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi 
a utilităţilor. În configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut 
seama de relaţia între corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a constructiilor se va ţine seama de relaţia 
intre corpurile propuse, precum şi de imobilele existente în vecinatate. 
 
          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  – proprietati private la str. Eliza Opran; 

         -  La Sud – proprietati private la str. Fermierului; 
         -  La Est – proprietati private la str. Pelendava; 

-  La Vest – proprietati private. 

       
REGIMUL JURIDIC:  

       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este situat in str. 
Eliza Opran, nr. 155B, are categoria de folosinta apa statatoare si drum si are o suprafată de S= 
68.285,00 mp din acte si 73.842,00 mp din masuratori, cu nr. cadastral 232126 si 230615, 
înscris în  Cartile Funciare nr. 232126 si 230615 si este domeniul public al Municipiului 
Craiova.  
 
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă apa statatoare si drum și conform H.C.L. nr. 375/2005, 
terenul are destinatia de balta remanenta.  
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       REGIM TEHNIC: 

Regim de inaltime : Parter. 

Functiuni permise: 

Functiune dominanta : spatii verzi, spatiu joaca copii, spatii sport, spatii servicii (comert 

adiacent functiunii – racoritoare, dulciuri, inghetata, administratie publica – racoritoare, 

dulciuri, alimentatie), spatii administratie si alei pietonale (promenada). 

Functiuni complementare : alei, servicii, sport, joaca copii, adminstratie se vor incadra in 

10% din suprafata parc. 
Functiuni interzise : industrie, productie diverse, statii alimentare carburanti, service auto, 

spalatorii auto, centre comerciale, locuinte. 

         
     Utilizari permise cu conditii:    

    La relizarea de constructii provizorii se va respecta Legea 50/1991 actualizata si a 

regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si HCL 271/2008. 

   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 

funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008 si RLU aferent PUZ-ului. 

  

   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face astfel: 
- La zona luata in studiu, accesul principal in incinta se va realiza din str. Maria 

Zaharia, de categoria a III-a, retragere de 9,00 ml din axul ei, cu legatura din Calea 

Severinului; 

- Se mentin celelalte accese existente din str. Eliza Opran.  

                                                                                                                                                                                                            

       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
         Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
   - AVIZ ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – DIRECTIA APELOR 

JIU – aviz de gospodarire a apelor nr. 93/17.09.2018, respectandu-se conditiile din acesta; 

   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: Decizia etapei de incadrare nr. 
10142 din 26.09.2018; 
   - M.A.I. - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTENIA” AL 

JUDETULUI DOLJ – aviz in curs de solutionare. 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 216/2018 întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.;  
      Studiu de circulatie. 
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal PARC CERNELE, generat de 

imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B. 

 -    Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui 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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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.                din                   2018 
 
                                                                                                       PRIMAR,   
                                                                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

documentatia Plan Urbanistic Zonal PARC CERNELE, 
 generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B 

 
 
 

 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. – PARC CERNELE, generat de imobilul 
situat in str. Eliza Opran, nr. 155B a ţinut cont de prevederile  capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr. 144791/12.09.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-
au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro, prin Anunţul nr. 20/12.09.2018 și la sediul instituţiei din 
strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente investiţiei propuse în Craiova – zona str. 
Eliza Opran, respectiv: - plansa Incadrarea in zona, plansa Situatia existenta, plansa                                                                                                                             
Reglementari urbanistice si plansa Mobilare urbana, conform proceselor-verbale de 
afişare la sediu si site nr. 144791/12.09.2018. Argumentarea afişării la sediul 
instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai 
parcelelor adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate 
documentatiei, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de 
studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 144795    
din 17.09.2018.                  
          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, argumentat cu foto anexat şi cu 
anunţ  în două  ediţii ale ziarului local Cuvantul Libertatii din data de 27.08.2018 şi 
din data de 29.08.2018, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei P.U.Z, prin care s-a 
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luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea 
P.U.Z-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce 
a decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 17.09.2018, 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. 
 
 
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                               SEF SERVICIU, 
          Gabriela MIEREANU                                        Stela Mihaela  ENE                            
 
 
 
 
              VIZA JURIDICA                                                 INTOCMIT,  
           Claudia CALUCICA                                           Monica MARIN 
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 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr. ________ din  ________/2018   
 
 

       

 

                                                                                                                                                  
 

 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Plan PARC CERNELE, 

 generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B 

 

 
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. 350/1991 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 şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de S.C. CONSARH S.R.L. CRAIOVA prin arh. urbanist 
RUR Radu IONESCU, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Plan Urbanistic Zonal 
PARC CERNELE, generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B,  propus prin 
Certificatul de urbanism nr. 1626 din 13.08.2018. 
          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 Planul Urbanistic Zonal PARC CERNELE, generat de 

imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B a ţinut cont de prevederile capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr. 144791/12.09.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat pe 
site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin 
Anunţul nr. 20/12.09.2018 și la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în Craiova – zona str. Eliza Opran, respectiv: - plansa Incadrarea in zona, 
plansa Situatia Reglementari urbanistice si plansa Mobilare urbana, conform proceselor-verbale 
de afişare la sediu si site nr. 144791/12.09.2018. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se 
face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai parcelelor 
adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, 
respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 144795    din 12.09.2018.                  
          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, argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  ediţii ale 
ziarului local Cuvantul Libertatii din data de 27.08.2018 şi din data de 28.06.2018, anunţuri pe 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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care le anexăm documentaţiei P.U.Z, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii 
neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de 
la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 12.09.2018, 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.
 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.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei 

Tehnice. 

 
CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 

ZONA: 

 Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 375/2005, terenul are destinatia de balta 
remanenta, cu indicii de constribilitate P.O.T şi C.U.T nereglementati. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 1626 din 13.08.2018 privind investiţia solicitată pentru 
realizare parc Cernele, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, întrucât beneficiarul 
propune reglementarea zonei privind functiunea, indicatorii urbanistici POT si CUT.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial 
administrative, retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu 
strazile din jur, stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi 
a utilităţilor. În configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut 
seama de relaţia între corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a constructiilor se va ţine seama de relaţia 
intre corpurile propuse, precum şi de imobilele existente în vecinatate. 
 
          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  – proprietati private la str. Eliza Opran; 

         -  La Sud – proprietati private la str. Fermierului; 
         -  La Est – proprietati private la str. Pelendava; 

-  La Vest – proprietati private. 

       
REGIMUL JURIDIC:  

       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este situat in str. 
Eliza Opran, nr. 155B, are categoria de folosinta apa statatoare si drum si are o suprafată de S= 
68.285,00 mp din acte si 73.842,00 mp din masuratori, cu nr. cadastral 232126 si 230615, 
înscris în  Cartile Funciare nr. 232126 si 230615 si este domeniul public al Municipiului 
Craiova.  
 
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă apa statatoare si drum și conform H.C.L. nr. 375/2005, 
terenul are destinatia de balta remanenta.  
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       REGIM TEHNIC: 

Regim de inaltime : Parter. 

Functiuni permise: 

Functiune dominanta : spatii verzi, spatiu joaca copii, spatii sport, spatii servicii (comert 

adiacent functiunii – racoritoare, dulciuri, inghetata, administratie publica – racoritoare, 

dulciuri, alimentatie), spatii administratie si alei pietonale (promenada). 

Functiuni complementare : alei, servicii, sport, joaca copii, adminstratie se vor incadra in 

10% din suprafata parc. 
Functiuni interzise : industrie, productie diverse, statii alimentare carburanti, service auto, 

spalatorii auto, centre comerciale, locuinte. 

         
     Utilizari permise cu conditii:    

    La relizarea de constructii provizorii se va respecta Legea 50/1991 actualizata si a 

regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si HCL 271/2008. 

   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 

funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008 si RLU aferent PUZ-ului. 

  

   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face astfel: 
- La zona luata in studiu, accesul principal in incinta se va realiza din str. Maria 

Zaharia, de categoria a III-a, retragere de 9,00 ml din axul ei, cu legatura din Calea 

Severinului; 

- Se mentin celelalte accese existente din str. Eliza Opran.  

                                                                                                                                                                                                            

       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
         Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
   - AVIZ ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – DIRECTIA APELOR 

JIU – aviz de gospodarire a apelor nr. 93/17.09.2018, respectandu-se conditiile din acesta; 

   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: Decizia etapei de incadrare nr. 
10142 din 26.09.2018; 
   - M.A.I. - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTENIA” AL 

JUDETULUI DOLJ – aviz in curs de solutionare. 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 216/2018 întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.;  
      Studiu de circulatie. 
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal PARC CERNELE, generat de 

imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B. 

 -    Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui 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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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.                din                   2018 
 
                                                                                                       PRIMAR,   
                                                                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

documentatia Plan Urbanistic Zonal PARC CERNELE, 
 generat de imobilul situat in str. Eliza Opran, nr. 155B 

 
 
 

 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. – PARC CERNELE, generat de imobilul 
situat in str. Eliza Opran, nr. 155B a ţinut cont de prevederile  capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr. 144791/12.09.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-
au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro, prin Anunţul nr. 20/12.09.2018 și la sediul instituţiei din 
strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente investiţiei propuse în Craiova – zona str. 
Eliza Opran, respectiv: - plansa Incadrarea in zona, plansa Situatia existenta, plansa                                                                                                                             
Reglementari urbanistice si plansa Mobilare urbana, conform proceselor-verbale de 
afişare la sediu si site nr. 144791/12.09.2018. Argumentarea afişării la sediul 
instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai 
parcelelor adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate 
documentatiei, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de 
studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 144795    
din 17.09.2018.                  
          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, argumentat cu foto anexat şi cu 
anunţ  în două  ediţii ale ziarului local Cuvantul Libertatii din data de 27.08.2018 şi 
din data de 29.08.2018, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei P.U.Z, prin care s-a 
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luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea 
P.U.Z-ului. 
          În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce 
a decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 17.09.2018, 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. 
 
 
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                               SEF SERVICIU, 
          Gabriela MIEREANU                                        Stela Mihaela  ENE                            
 
 
 
 
              VIZA JURIDICA                                                 INTOCMIT,  
           Claudia CALUCICA                                           Monica MARIN 
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