
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și 
introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de 
imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.64587/2019, rapoartele nr.67740/2019 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.70452/2019 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și 
introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de 
imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26; 
           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 parcelarea unui teren și 
introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat 
de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, 
Parcela 26, 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.  64587/02.04.2019          
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND INAINTAREA SPRE APROBARE IN CONSILIUL 

LOCAL A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM 
 

 

 

 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea 

teritoriului si a Normelor de aplicare 233/2016, in vederea reglementarii terenului situat 

in municipiul Craiova, str. Girlesti, nr. 83 si Tarlaua 91, Parcela 26, prin stabilirea 

conditiilor in care se poate efectua lotizarea terenului precum si a conditiilor de 

construibilitate aferente loturilor rezultate din dezmembrare, a fost intocmita 

documentatia PUZ „Parcelare teren si introducere partiala in intravilan in vederea 

construirii de locuinte". 
     Ca urmare a aprobarii documentatiei PUZ, terenul situat in str Girlesti, nr. 83 si T91, 

P26, aflat in prezent partial in intravilan si partial in extravilan, se va reglementa unitar, 

ca urmare a introducerii in intravilan a portiunii situate pe latura de Nord a acestui 

teren, in vederea lotizarii si stabilirii conditiilor in care pot fi edificate constructii de 

locuinte cu regim de inaltime mic. Prin stabilirea conditiilor de construibilitate, terenul 

parcelat va putea fi valorificat in vederea construirii, asigurandu-se continuitatea 

functionala si de imagine a frontului de Nord al strazii Girlesti. 

        

 

 

 

                       PRIMAR,                                                           ARHITECT SEF,                                                                      

                  Mihail GENOIU                                                 Gabriela MIEREANU                                              
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 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr.    67740      din     08/04/2019                                                            PRIMAR,   
                                                                                                                       Mihail GENOIU 

 
 
 
                                                                                                                       VICEPRIMAR, 

                                                                                                    
   

 

 

                                                             RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PARCELARE TEREN SI 

INTRODUCERE PARTIALA IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII 

DE LOCUINTE, GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. GIRLESTI, NR. 83 

SI TARLAUA 91, PARCELA 26 
 

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 catre SC AEDILIA PROIECT SRL prin arh. urb. Emilian 
Stefarta, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare teren si introducere partiala in 

intravilan in vederea construirii de locuinte”, generat de imobilul situat in str. Girlesti, nr. 83 si 

Tarlaua 91, Parcela 26, propus prin Certificatul de urbanism nr. 668 din 24.04.2017, prelungit 
valabilitatea pana la 24.04.2019. 
          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 “Parcelare teren si introducere partiala in intravilan in 

vederea construirii de locuinte”, generat de imobilul situat in str. Girlesti, nr. 83 si Tarlaua 91, 
Parcela 26, a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum 
urmează: 

-S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 92658/11.06.2018 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin anuntul nr. 12 din 11.06.2018 si la sediul 
institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform proces verbal de afisaj nr. 92658/11.06.2017, planurile extrase 
din documentaţia PUZ, respectiv: - 1. Situatia existenta,  2. Reglementari, 3. Ilustrare urbanistica. 

Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor afectate de realizarea PUZ-ului, cu adrese 

transmise prin poştă, cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru 
perioada de studiere si de primire a observatiilor si/sau propunerilor, cu adresa de Notificare nr.  90289/  
06.06.2018, după cum urmează: 
- SC DOLPLAST SRL  la adresa str. Girlesti, nr. 119; 
- SC GRINEXIM COM SRL cu sediul la adresa str. G-ral Dragalina, nr. 67; 
- SC UPIPSA SRL cu sediul la adresa Comuna Mischii, sat Motoci, str. Izvor, nr. 2; 
- Stoian Octavian Mihai cu domiciliul la adresa str. Caprioarei, nr. 4. 

        Stelian BARAGAN 
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Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela ce a 
generat acest PUZ in data de 16.05.2018, argumentat cu foto anexat si a publicat anunţ în două ediţii ale 
ziarului local: Gazeta de Sud, in editiile din data de 16.05.2018 si 21.05.2018, anunturi anexate. 
 In urma notificărilor au fost înregistrate: 

• sesizarea nr. 107872/05.07.2018  a SC DOLPLAST SRL. 
Din sesizarea primita, rezultă urmatoarele observaţii ale vecinilor: “terenul+constructiile aflate la 

adresa str. Girlesti, nr. 119, sunt unificate cu loturile de teren: NC211423,NC 212077, NC 212078, NC 
223485+NC 229807, aceste suprafete fiind in proprietatea SC DOLPLAST SRL Ca atare, va rugam sa 
delimitati drumul de acces din strada Stejarului pana la limita de proprietate a lotului NC, iar retragerea 
din axul strazii Girlesti nr 119 sa fie corelata cu halele de productie si imprejmuirile deja existente ale 
societatii, care sunt autorizate conform legii.”. 

Raportul cu nr. 118247/24.07.2018 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile colectate în 
urma consultării publicului a fost afisat pe site si la sediu conform proces-verbal de afisare nr. 
153094/26.09 si transmis prin posta societatii SC DOLPLAST SRL, prin adresa nr. 118249/24.07.2018. 
Anexam alaturat argumentarea foto.      

In data de 30.08.2018 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de inregistrare 
137817, Punctul de vedere al arhitectului, dl arh. urb.  Emilian Stefarta, prin care argumenteaza 
inaintarea spre aprobare in Consiliul Local a documentatiei, prin modificarile propunerii de elaborare 
PUZ, atasate in documentatie. 

Punctul de vedere inregistrat cu nr. 137817 din 30.08.2018, insotit de documentatie 
rectificatoare, a fost afisat la sediu si pe site cu adresa nr. 153094/26.09.2018, documentatie ce a fost 
transmisa si SC DOLPLAST SRL prin adresa nr. 137749/30.08.2018. Mentionam ca in urma modificarii 
documentatiei de urbanism s-a prezentat declaratia notariala nr. 1628/22.10.2018 a dlui Bercu Ion in 
calitate de asociat si unic administrator al SC DOLPLAST SRL, autentificata la BIN Diaconescu Gelu 
Emilian, prin care declara ca este « de acord cu elaborarea documentatiei PUZ (…) si cu reglementarile 
propuse in aceasta documentatie » . 

Argumentarea afisarilor la sediul institutiei se face prin foto anexat. 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. 
543/2018,UTR LM6, amplasamentul este situate partial in intravilan, in zona de locuinte cu regim 
maxim de inaltime P+2, POTmax=35%, CUTmax=1,05, cu interdictie temporara de construire pana la 
elaborare si aprobare documentatie de urbanism PUD/PUZ, afectat partial de retele de utilitate publica si 
culoar de zbor, partial zonă mixtă/locuinte şi spatii cu altă destinatie, conform PUZ aprobat cu HCL 
322/2010 si partial in extravilan. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 668 din 24/04/2017 privind investiţia solicitată pentru parcelare 
teren si introducere in intravilan in vederea construirii, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, 
întrucât beneficiarul propune reglementarea intregii zone prin stabilirea indicatorilor urbanistici POT si 
CUT, regimul de inaltime si functiune.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor reglementa 
indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile, retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi 
pietonale în incintă şi în relaţie cu str. Girlesti si str. Stejarului, stabilirea poziţiei şi gabaritelor 
construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi a utilităţilor. În configurarea ansamblului şi propunerea 
de amplasare a constructiilor propuse 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 alese astfel 
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 partial în intravilanul şi partial in 
extravilanul  municipiului Craiova, are categoria de folosinţă arabil.  

Delimitari pentru zona studiată: 
-  La Nord  – proprietati private la str. Stejarului; 

         -  La Vest – proprietati private; 
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         -  La Sud – proprietati private la str. Girlesti; 
         -  La Est – proprietati private si alee de acces. 
 

      REGIMUL JURIDIC:  
       Suprafata totală studiată a terenului prin PUZ este S=72.756,00 mp. 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată apartine dnei Rogociu 
Constanta, este situat in str. Girlesti, nr. 83 si Tarlaua 91, Parcela 26 si are o suprafată totala de 
52.424,00 mp din acte si 52.371,00 mp din masuratori astfel: S=42.382,00mp din acte si 42.339,00 mp 
din masuratori teren intravilan, cu nr. cadastral 222861, înscris în  Cartea Funciară nr. 222861, 
S=8019,00 mp din acte si S=8011,00 mp din masuratori teren partial in intravilan (S=6491,00 mp) si 
partial in extravilan (S=1520,00 mp), cu nr. cadastral 229806, inscris in Cartea funciara nr. 229806, 
imobil aflta sub incidenta Legii nr. 17/2014, art. 3, alin 1. Terenul cu S=2023,00 mp din acte si 
S=2021,00 mp din masuratori, teren intravilan, cu nr. cadastral 229807, inscris in Cartea funciara nr. 
229807, proprietatea SC DOLPLAST SRL.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă arabil si, conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și 
prelungit valabilitatea cu HCL nr. 543/2018, UTR LM6, amplasamentul este situate partial in intravilan 
(S=50.904,00 mp din acte si 50.851,00 mp din masuratori), in zona de locuinte cu regim maxim de 
inaltime P+2, POTmax=35%, CUTmax=1,05, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si 
aprobare documentatie de urbanism PUD/PUZ, afectat partial de retele de utilitate publica si culoar de 
zbor, partial zonă mixtă/locuinte şi spatii cu altă destinatie, conform PUZ aprobat cu HCL 322/2010 si 
partial in extravilan (S=1520,00 mp). 
        REGIM TEHNIC: 
        Zona de locuinte și functiuni complementare; zona mixta: servicii de interes general si locuinte ; 
zona spatii verzi; zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente. 
 Bilant teritorial      

 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  
      - Zona locuinte:    LM1: POT maxim admis=35%,  

                                                CUT maxim admis=1,05, 

                                    regim maxim de inaltime P+2, Hmax=13,00m (zona culoar de zbor) 

 Zona mixta: servicii de interes general si locuinte: 

   ZM-LS1: POT maxim admis=45%, CUTmax=1,35 pentru servicii de interes general  

                    POT maxim admis=35%, CUTmax=1,05 pentru locuinte  

                    regim maxim de inaltime P+2, Hmax=13,00m (zona culoar de zbor) 

                  Utilizari permise cu conditii:    

    La realizarea 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, cel putin 1 loc 

parcare/lot individual si 1 loc parcare/apartament si un spor de 10% pentru vizitatori. 

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

H.G. nr. 525/1996, nu mai putin de 2mp/locuitor. Imprejmuirile pentru loturile individuale la 

strada vor fi transparente, decorative sau gard viu, cu h max=2,00m, iar intre parcele, lateral sau 

in spatele parcelei vor fi opace sau transparente, cu h max=2,50m. 

   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face din strazile Girlesti si Stejarului.  

   Constructiile vor fi retrase la minim 14,00ml, iar imprejmuirile la 11,50ml din axul strazii 

Girlesti, conform profil 1 din PUZ (strada de categoria a II-a cu 4 benzi de circulatie); 

constructiile vor fi retrase la minim 8,00ml, iar imprejmuirile la 5,00ml din axul strazii Stejarului, 

conform profil 2 din PUZ (strada de categoria a III-a cu 2 benzi de circulatie); constructiile vor fi 

retrase la minim 8,00ml, iar imprejmuirile la 4,50ml din axul strazilor proiectate 1, 2 si 3, conform 

profil 3 din PUZ (strazi proiectate, de categoria a III-a cu 2 benzi de circulatie); constructiile vor fi 

retrase la minim 7,50ml, iar imprejmuirile la 3,00ml pe latura de Vest si la 4,0 ml pe latura de Est 

din axul caii de acces, conform profil 4 din PUZ (drum de acces de categoria a III-a cu 2 benzi de 

circulatie).     
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       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:  
  -    SC OMV PETROM SA E&P – Zona de productie II Oltenia – aviz favorabil nr. 

457/17.05.2018; 

  - MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE – DIRECTIA JUDETEANA 

PENTRU CULTURA DOLJ– aviz favorabil nr. 95/Z/08.08.2017; 
  - MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII – Directia pentru Agricultura Judeteana 

Dolj – aviz favorabil nr. 11 din 11.05.2018; 

  -  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – aviy nr. 5262 din 10.05.2018 

prin care emite avizul privind clasa de calitate pentru elaborarea PUZ-ului; 

  - MINISTERUL AGRICULTURII SI DZVOLTARII RURALE AGENTIA NATIONALA DE 

IMBUNATATIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALA DUNARE-JIU – AVIZ NR. 

30/17.04.2018; 

  -  AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA – aviz de principiu nr. 5463/254 din 

29.03.2018, cu respectarea conditiilor din acesta si respectarea inaltimii maxime a constructiilor 

de 13 m; 

  - MINISTERUL APARARII NATIONALE STATUL MAJOR GENERAL – aviz favorabil nr. 

DT/3126, cu respectarea conditiilor din acesta; 

  -   CONSILIUL JUDETEAN DOLJ – Arhitect sef – aviz nr. 3/03.01.2018; 

   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  decizia de incadrare nr. 
11895/20.01.2016 si nr. 5391/11.05.2017; 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 456/2015 întocmit de S.C. GTF CONSULT  S.R.L.;  
      Aviz prealabil de oportunitate  nr. 6/26.04.2017;          

      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de ING nr facura 218147618 din 21.05.2018. 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, proiectul de 

hotărâre pentru aprobare  P.U.Z. “Parcelare teren si introducere partiala in intravilan in vederea 
construirii de locuinte”, generat de imobilul situat in str. Girlesti, nr. 83 si Tarlaua 91, Parcela 26, a fost 
supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului Craiova începand cu data 
15.03.2019, pentru care nu au fost înregistrate alte observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 08.04.2019 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 Zonal pentru “Parcelare teren si 

introducere partiala in intravilan in vederea construirii de locuinte”, generat de 

imobilul situat in str. Girlesti, nr. 83 si Tarlaua 91, Parcela 26 

 -      Termenul de valabilitate al P.U.Z.-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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