
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

Municipiului Craiova 
               
 
 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.197186/2018, rapoartele 
nr.196730/2018 al Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.197982/2018 al 
Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General 
al Municipiului Craiova;    
          În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismului, modificată şi completată prin Legea nr.303/2015 și Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.51/2018; 
          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 prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

Municipiului Craiova, cu maxim 5 ani, până la data de 31.12.2023. 
         Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000. 
           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 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Nr. 197186/03.12.2018          

           

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind inaintarea spre aprobare in Consiliul Local a propunerii pentru 

prelungirea duratei de valabilitate a  

Planului Urbanistic General al Mun. Craiova 
 

 

 
      Pentru achizitia publica "Realizare P.U.G. Municipiul Craiova", cod CVP: 71410000-5 Servicii 

de urbanism, 72211000-7 Servicii de progamare de sisteme informatice si software utilitare, a fost 

demarata procedura de achizitie prin concurs de solutii, urmata de negociere fara publicarea 
prealabila a unui anunt de participare, cu concurentul castigator.  

 In acest sens, concursul de solutii a fost initiat prin publicarea pe SEAP a anuntului de 
concurs de solutii nr. DC1000016 din 08.09.2018, pana la data limita de depunere a ofertelor, 

respectiv 15.10.2018 fiind inregistrata la Primaria Municipiului Craiova o oferta din partea unui 

operator economic interesat.  
 La data de 15.11.2018 oferta depusa a fost inaintata juriului desemnat in carul concursului 

de solutii, oferta aflandu-se in prezent in evaluarea finala a juriului. 
 Fata de cele de mai sus, avand in vedere faptul ca autoritatea publica locala a demarat 

procedurile in vederea elaborarii planului urbanistic general inainte de data expirarii termenului de 

valabilitate al PUG actual, respectiv 31.12.2018, in temeiul prevederilor art.1, alin.1) din Ordonanta 
de urgenta nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul si pentru prorogarea unor termene, propunem aprobarea prelungirii duratei de 
valabilitate a Planului Urbanistic General al Mun. Craiova. Prelungirea duratei de valabilitate a 

PUG actual va permite desfasurarea in bune conditii a activitatii de autorizare a lucrarilor de 

constructii reglementata de Legea nr.50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
inclusiv pe perioada de derulare a contractului avand ca obiect  "Realizare P.U.G. Municipiul 

Craiova" a carui achizitie a fost demarata prin organizarea concursului de solutii. 
 

 

 
  

 
 

  
 

 

  PRIMAR,           Arhitect sef,  



Primăria Municipiului Craiova 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

 Nr.196730/03.12.2018                                                                        PRIMAR, 

                                                                                             Mihail GENOIU 

 

 

                                                                                               VICEPRIMAR, 

                                                                                            Stelian BARAGAN 

 

       

                                                      RAPORT 

privind prelungirea valabilităţii P.U.G. al Municipiului Craiova  

 
Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 a fost 

prelungit în condiţiile prevederii Ordonanţei de Urgenţă nr. 7/2011 (Monitorul Oficial din 

11.02.2011) prin H.C.L. nr. 152/2011, H.C.L. nr. 135/2012, H.C.L. nr. 37/2013, si H.C.L. nr. 
479/2015. 

  Potrivit art. 46(1) din Legea nr. 350/2001, s-a intocmit Notificarea 51338/21.03.2011 

privind declanşarea procedurii de achiziţie a serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic 

General şi de prelungire a termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului 

Craiova. In prezent, în baza Contractului nr. 8371/16.01.2015, a fost demarata procedura de 

achizitie prin concurs de solutii, urmat de procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui 

anunt de participare, cu concurentul castigator.  

In acest sens, concursul de solutii a fost initiat prin publicarea pe SEAP a anuntului de 

concurs de solutii nr. DC1000016 din 08.09.2018, pana la data limita de depunere a ofertelor, 

respectiv 15.10.2018 fiind inregistrata la Primaria Municipiului Craiova o oferta din partea unui 
operator economic interesat.  

 La data de 15.11.2018 oferta depusa a fost inaintata juriului desemnat in cadrul concursului 

de solutii, oferta aflandu-se in prezent in evaluarea finala a juriului. 

Fata de cele de mai sus, avand in vedere faptul ca autoritatea publica locala a demarat 

procedurile in vederea elaborarii planului urbanistic general inainte de data expirarii termenului de 

valabilitate al PUG actual, respectiv 31.12.2018, in temeiul prevederilor art.1, alin.1) din 

Ordonanta de urgenta nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene, propunem aprobarea prelungirii 

duratei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova. Prelungirea duratei 

de valabilitate a P.U.G. actual va permite desfasurarea in bune conditii a activitatii de autorizare a 
lucrarilor de constructii reglementata de Legea nr.50/1991 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, inclusiv pe perioada de derulare a contractului avand ca obiect  "Realizare 

P.U.G. Municipiul Craiova" a carui achizitie a fost demarata prin organizarea concursului de 

solutii. 

Precizam ca procedura de delimitare administrativ-teritoriala nu a fost finalizata. 

Având în vedere faptul că actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova 

presupune o durată de timp ce excede termenului de valabilitate al acestuia şi ţinând cont de  

faptul că administraţia publică trebuie să satisfacă nevoile celor pe care îi guvernează, apără 

drepturile şi interesele lor legitime,  se  impune prelungirea P.U.G. Municipiului Craiova aprobat 
prin H.C.L. nr. 23/2000 şi prelungit prin prin H.C.L. nr. 152/2011, H.C.L. nr. 135/2012, H.C.L. nr. 

37/2013 si H.C.L. nr. 479/2015. 

       Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova a fost 

prelungit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova prin HCL nr. 479/2015 până la 

30.12.2018, în condiţiile legii. 



Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial nr. 520 din 25 iunie 2018 a Ordonantei de 

Urgenta nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismului si pentru prorogarea unor termene, art. 46 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

 „Art. I. -   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:   

   1. La articolul 46, alineatul (13) va avea următorul cuprins:   

   " (13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de 

hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în 

vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare 

a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate."   

   2. La articolul 56, alineatul (5) va avea următorul cuprins:   

   " (5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până 
la finalizarea acestora, în următoarele situaţii:   

   a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condiţiile legii, procedura de 

autorizare a executării lucrărilor de construire/desfiinţare;   

   b) dacă a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind circulaţia juridică a 

terenurilor, stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de 

servituţi publice;   

   c) dacă au fost iniţiate obiective de investiţii de modernizare şi/sau dezvoltare a 

infrastructurii tehnico-edilitare."   

   Art. II. -   Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2013, se prorogă până la data de 31 

decembrie 2023.   

   Art. III. -   Termenul prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 

decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 

303/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se 

prorogă până la data de 31 decembrie 2023.” 

 Temei legal: Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordonanta de Urgenta nr. 51/2018 pentru 

modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si pentru 

prorogarea unor termene, Legea nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea  nr. 

350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin. (13)  al  art. 46 din Legea nr. 350/2001. 

 Faţă de cele menţionate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile de oportunitate şi 

legalitate pentru adoptarea actului administrativ, şi pe cale de consecinţă:   

             Propunem spre aprobare  prelungirea termenului de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al Municipiului Craiova cu maxim 5 ani, până la 31 decembrie 2023. 
      
                     Arhitect  Şef,                                                              Sef Serviciu,                                                                                                                            

              Gabriela MIEREANU                                                    Mihaela ENE             

                  

 

                       

                                                Intocmit, 

                                                           Monica MARIN 
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