
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea 
reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între Bd.Nicolae Romanescu-
str.Popoveni-str.Emil Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in 

municipiul Craiova, Bd.Nicolae Romanescu, nr.80 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.46604/2019, rapoartele nr.47892/2019 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.50419/2019 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor 
urbanistice ale zonei cuprinse între bd.Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil 
Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Nicolae 
Romanescu, nr.80; 
           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, 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 Zonal referitor la modificarea reglementărilor 

urbanistice ale zonei cuprinse între bd.Nicolae Romanescu-str.Popoveni-str.Emil 
Racoviță-str.Măceșului, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, 
bd.Nicolae Romanescu, nr.80, 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 
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 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr. __47892__ din  11/03/2019 
 
 

       

 

                                                                                                                                                  

                                                                                            VICEPRIMAR, 

                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 

 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „modificarea reglementărilor 

urbanistice ale zonei cuprinse între Bd. Nicolae Romanescu - str. Popoveni – str. 

Emil Racovita – str. Macesului”, generat de imobilul Bd. Nicolae Romanescu, nr. 80 

 

 
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 şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de SC CONSARH SRL prin arh. urb. cu drept de semnatura 
RUR Radu Adrian Ionescu, se propune aprobarea Planului Urbanistic „modificarea 

reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între Bd. Nicolae Romanescu - str. Popoveni 

- Emil Racovita – Macesului”, generat de imobilul Bd. Nicolae Romanescu, nr. 80 (fost nr. 

78), propus prin Certificatul de urbanism, nr. 519 din 30.03.2018. 
          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 a P.U.Z.-ului „modificarea reglementărilor urbanistice ale zonei 

cuprinse între Bd. Nicolae Romanescu - str. Popoveni - Emil Racovita – Macesului”, 

generat de imobilul Bd. Nicolae Romanescu, nr. 80 a ţinut cont de prevederile capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 

- în baza adresei nr. 134782/27.08.2018 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat 
pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin 
Anunţul nr. 19/27.08.2018 și la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în Craiova – zona Bd-ului Nicolae Romanescu, 80 (fost nr. 78), respectiv:  - 
plansa cu incadrarea in zona, plansa cu situatia existenta, Reglementari urbanistice si plansa 
Ilustrare urbanistica, conform proceselor- verbale de afişare pe site si la sediu nr. 
134782/27.08.2018. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate.      

Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ, cu adrese 
transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, respectându-se termenul de 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu 
Notificarea nr. 134298/24.08.2018.                  

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 18.07.2018 şi din data de 23.07.2018, 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. 
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 24.08.2018, 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 inregistrate, 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.Z., 
documentaţia fiind modificată, 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 cu regim de inaltime maxim P+2, cu 
indicii de construibilitate P.O.T maxim=35% şi C.U.T maxim=1,05. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 519 din 30/03/2018 privind investiţia solicitată “in vederea 
construirii statie de alimentare carburanti si cladire birouri S+P+1”, se impune prin C.U. 
condiţia elaborării P.U.Z, întrucât beneficiarul propune schimbarea functiunii terenului.   
         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 
Bd.-ul N. Romanescu, 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 
sensul celor menţionate, distanţele între acestea au fost astfel alese încât imobilele să permită 
însorirea naturală, reciprocă şi atenuând diferenţa de înălţime cu clădirile din zonă. 
          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  – domeniu public str. Popoveni si locuinte colective; 

         - la Sud – domeniu public, str. Emil Racovita, Bd. Nicolae Romanescu si locuinte 
proprietati private; 
         -  la Est – proprietati private; 
        -  la Vest – proprietati private. 

      REGIMUL JURIDIC:  
       Suprafata totală studiată a terenului prin PUZ este S=30421,76 mp. 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este situat in bd. 
Nicolae Romanescu, nr. 80 (fost nr. 78), are categoria de folosinta curti-constructii si are o 
suprafată de S=3297,00mp din acte si 3317,00 mp din masuratori, cu nr. cadastral 226921, 
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înscris în  Cartea Funciară nr. 226921. Terenul intravilan este proprietate privată a numitei SC 
AZALIS SRL. Conform extras CF nr. 226921 din 24.05.2018 a fost intabulat, drept de ipoteca 
si e noteaza interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, 
demolare, restructurare si amenajare in favoarea numitei UNICREDIT BANK SA.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă - curti constructii și 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 de 
locuinte cu regim de inaltime maxim P+2, cu indicii de construibilitate P.O.T maxim=35% şi 
C.U.T maxim=1,05. 
        REGIM TEHNIC: 
        Zona de functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, zona de locuinte 
și functiuni complementare; zona spatii verzi; zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente. 
 Bilant teritorial      

 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  

      - Zona locuinte: 

             ZL: POT maxim admis=35%,  

                     CUT maxim admis=1,05 suprateran, 

                     regim maxim de inaltime P+2 
 

- Zona de functiuni complexe de interes public si servicii de interes general: 

             ZC: POT maxim admis=70%,  

                     CUT maxim admis=3,50 suprateran, 

                     regim maxim de inaltime S+P+2 

 

- Zona mixta de locuinte si functiuni complexe de interes public si servicii de interes 

general: 

             ZM: POT maxim admis=40%,  

                     CUT maxim admis=1,26 suprateran, 
                     regim maxim de inaltime S+P+2 

                  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. Se permit 

constructii provizorii la Bd. N. Romanescu, cu durata de existenta de maxim 10 ani, cu 

conditia respectarii aliniamentelor existente si a regulamentului privind culorile admise la 

constructiile provizorii. 

   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, exclusiv in 

incinta, la parterul si subsolul cladirii. 
 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 Bd-ul Nicolae Romanescu. 

   Imprejmuirile pot fi realizate cu gard viu, eventual dublate cu plasa metro maxim 90 cm 

inaltime la investitia care a generat PUZ. La limita proprietarilor, se permit imprejmuiri 

Hmaxim=2,10 m cu soclu beton sau zidarii la hp=60 cm si feronerie de la +60 cm la +2,10 

m la Bd. N. Romanescu. Intre vecinatati se permit imprejmuiri hp maxim +2,10 m din 

lemn, PVC, plasa tip metro, zidarie. 

   Functiuni permise: Functiune dominanta – locuinte individuale. Functiuni de interes 
public si servicii de interes general. Functiuni mixte locuinte individuale si functiuni 

complementare zonei de locuit (mic comert, mici serviciicasnice). 

  Functiuni interzise: Industrie, productie diverse. 



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

  Se vor respecta retragerile de 12,50 ml pentru imprejmuire si de minim 16,00 ml pentru 

constructii din axul Bd-ului Nicolae Romanescu (conform profil 1-1 din PUZ), de 6,00 ml 

pentru imprejmuire si de minim 13,00 ml pentru constructii din axul str. Popoveni 

(conform profil 2-2 din PUZ) si de 5,00 ml pentru imprejmuire si minim 6,50 ml pentru 

constructii din axul str. Emil Racovita (conform profil 3-3 din PUZ). 

       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. Distributie Energie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu nr. 2600026345 din 
19.07.2017, valabil si pentru CU nr 519/30.03.2018, conform vizei de pe aviz, respectandu-se 
condiţiile din acesta; 
      - DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil cu nr. 312694206/21.05.2018,  
aviz favorabil cu respectarea conditiilor din acesta; 

      -  S.C. SALUBR ITATE S.R.L. - adresa nr. 18589/01.11.2018; 
      -  M.A.I. - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTENIA” AL 

JUDETULUI DOLJ – aviz favorabil nr. 2.721.565 din 05.11.2018; 

     - IGPR POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER - aviz de 
principiu favorabil pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal nr. 365086 din 16.02.2018; 
   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  Decizia de incadrare nr. 
10030/09.11.2017 ; 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 11/2017 întocmit de S.C. NEOCAD  S.R.L.;  
      Aviz prealabil de oportunitate  nr. 13/03.07.2018 emis de PMC;          

      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de SC POSTA ROMANA SA, nr facura 
MAN00003645 din 25.04.2018. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, 
proiectul de hotărâre pentru aprobare  P.U.Z. „modificarea reglementărilor urbanistice ale 
zonei cuprinse între Bd. Nicolae Romanescu - str. Popoveni - Emil Racovita – 
Macesului”, generat de imobilul Bd. Nicolae Romanescu, nr. 80, a fost supus dezbaterii 
publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului Craiova începand cu data 
22.01.2019, pentru care nu au fost înregistrate alte observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 13.03.2019 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 „modificarea reglementărilor 

urbanistice ale zonei cuprinse între Bd. Nicolae Romanescu - str. Popoveni – str. Emil 

Racovita – str. Macesului”, generat de imobilul Bd. Nicolae Romanescu, nr. 80; 

 -  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. 50419/13.03.2019                             
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Avand in vedere:                        
 

− Raportul nr. 47892/11.03.2019 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 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
− HCL nr. 118/31.03.2011 regulamantul 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:  

 

               1.Aprobarea Planului Urbanistic Zonal- modificarea reglementarilor 
urbanistice ale zonei cuprinse intre Bd. Nicolae Romanescu-str. Popoveni- Emil 

Racovita- Macesului, generat de imobilul situat in Municipiul Craiova, Bd. Nicolae 
Romanescu , nr.80.  
 

           Director Executiv,                    Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu         cons. jr. Claudia Calucica  
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