
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 
funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada Păltiniș, generat 

de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B 
 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.06.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.______/2019, rapoartele nr._____/2019 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.______/2019 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a 
zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada Păltiniș, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B; 
           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 
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 reconsiderarea funcțională a zonei 

aferente blocurilor K13-K14-K15 strada din Păltiniș, generat de imobilul situat 
în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B, 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 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUN. CRAIOVA 

DIRECŢIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 

Nr.          

 

 

 

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 nr.233/2016, in vederea reglementarii terenului 

situat in municipiul Craiova, str. Paltinis, nr. 67B, prin stabilirea conditiilor de 

construibilitate aferente acestui teren, a fost intocmita documentatia PUZ 

„reconsiderarea functionala a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15, str. 

Paltinis”, generat de imobilul situat in str. Paltinis, nr. 67B. 

     Ca urmare a aprobarii documentatiei PUZ, terenul situat in str. Paltinis, nr. 67B, va 

fi valorificat, in raport de noua functiune si anume spatii servicii. Prin stabilirea 

reglementarilor aferente frontului spre incinta a terenurilor proprietate privata existente, 

documentatia de urbanism propusa spre aprobare va crea conditiile pentru utilizarea 

acestora fara afectarea zonei rezidentiale a locuintelor colective din frontul blocurilor 

K13-K14-K15. 
 

        
 
 
 
                       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.                   din                 /2019 
 

       

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            VICEPRIMAR, 

                                                                                                 Stelian BARAGAN 

                                                    
 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „reconsiderarea functionala a zonei 

aferente blocurilor K13-K14-K15 strada Paltinis”, generat de imobilul situat in  str. 

Paltinis, nr. 67B 

 
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. DUA PROIECT S.R.L, prin arh. urbanist atestat RUR, 
Bogdana Polizu, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „reconsiderarea functionala 

a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 strada Paltinis”, generat de imobilul situat in  str. 

Paltinis, nr. 67B, propus prin Certificatul de urbanism, nr. 2426 din 22.11.2017. 
          Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat cu 
H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului a P.U.Z.-ului pentru – „reconsiderarea functionala a zonei 

aferente blocurilor K13-K14-K15 strada Paltinis”, generat de imobilul situat in  str. Paltinis, 

nr. 67B a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum 
urmează: 

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 90720/06.06.2018 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 13 din 06.06.2018 si la 
sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform proces verbal de afisaj, la sediu si pe site, nr. 
90720/06.06.2017, planurile extrase din documentaţia PUZ, respectiv: - 1. Situatia existenta,  2. 
Reglementari, 3. Incadrarea in zona. 

        Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
        Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente 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.  90294/  
06.06.2018, după cum urmează: 

 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 29 Brazda lui Novac, cu sediul in str. 
Lamiitei, bl. 13, parter; 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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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 incepand cu data de 22.05.2018, argumentat cu foto anexat si a 
publicat anunţ în două ediţii ale ziarului local Cuvantul Libertatii, in editiile din data de 
16.05.2018 si 21.05.2018, anunturi anexate. 

 In urma notificărilor au fost înregistrate: 
- sesizarea nr. 105019/02.07.2018 prin registratura primariei si nr. 105333/02.07.2018 

prin fax  a domnilor Popa Dan, Mociofleaca Florin Adrian, Tirba Luiza, Popa Luis, Guta 
Laurentiu, Fratica Marian si Turcu Mieta; 

- invocand urmatoarele observaţii: distrugerea spatiului verde existent, insorirea 
blocului K14, lipsa locurilor de parcare, existenta unor retele de utilitate publica, afectarea 
intimitatii prin distanta prea mica intre blocuri, precum si neincadrarea constructiei propuse de 
sediu firma in zona de blocuri. 

 Raportul cu nr. 118240/24.07.2018 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile 
colectate în urma consultării publicului a fost afisat pe site conform proces-verbal de afisare pe 
site si la sediu, cu nr. 155320/28.09.2018.  Anexam alaturat argumentarea foto.      

 De asemenea, a fost transmisa adresa cu nr. 118244/24.07.2018 catre proiectant sis 
pre stiinta beneficiarul in vederea argumentarii continuarii proiectului, fata de obiectiunile 
publicului.       

 In data de 04.09.2018 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de 
inregistrare 139574 - Punctul de vedere al beneficiarului, iar in data de 28.09.2018 a fost 
inregistrat cu nr. 154877 - Punctul de vedere al arhitectului, dna Bogdana Polizu prin care 
argumenteaza inaintarea spre aprobare in Consiliul Local a documentatiei. Adresele prin care se 
justifica continuarea proiectului au fost inaintate pe site, afisate la sediu si trimise prin posta 
locatarilor si contin urmatoarele notatii:  

“Pe terenuri proprietate privata se reglementeaza:  
 destinnatia terenurilor – compatibila cu zona de locuinte colective 
 regim de aliniere fata de strada, 
 retrageri fata de limite de proprietate,  
 distante fata de constructii existente ( blocuri de locuinte P+3 – K13, K14, K15), in 

conformitate cu prevederile OMS nr. 119/2014 
 regim de inaltime – maxim 6,00 m la aleea de acces interioara  
 accesuri – carosabile si pietonale/ parcaje pe parcele  
 respectarea distanelor de protectie fata de retele tehnico-edilitare existente, impuse 

prin Avizele detinatorilor de retele in zona 
 organizarea parcelelor privind amenajarea spatiilor verzi conform destinatiei 

terenurilor 
Mentionam ca s-a elaborat Studiu de insorire, anexat documentatiei PUZ. 
Din concluziile acestui studiu, ca si din conditiile de amplasament, rezulta faptul ca nu 

exista umbre purtate ale volumelor propuse , care sa influenteze cladirile existente . Distante intre 
cladiri : 9,00 m . 

Fatadele nord ale cladirilor existente  ( blocuri de locuinte P+3 – K13, K14, K15) se afla in 
umbra proprie. Cladirile propuse nu umbresc cladirile existente.  

In opinia proiectantului, promovarea documentatiei PUZ creeaza premisele organizarii 
spatiale coerente, contribuie la crearea unui front construit la aleea interioara de acces carosabil, in 
masura in care : 

* acesta se integreaza in cadrul construit existent ,  
* realizeaza puncte de interes in parcursul pietonal , reconsiderand caracterul urban al 

zonelor reziduale. 
1.    Nu se pune problema permisiunii de a se construi pe teren, ci , dimpotriva, derogarea 

solicitata prin PUZ se refera la micsorarea considerabila a regimului de inaltime permis in zona. 
- Functiunea de “Sediu de firma” nu este incompatibila cu cea de locuire. De altfel, 

semnatarii petitiilor stiu ca in chiar blocurile lor functioneaza numeroase sedii de firma.  
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- Planul Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de urbanism pentru a 
demonstra posibilitatea acordarii derogarilor solicitate de la indicatorii urbanistici actuali ai zonei.  

2. Desi PUZ prezentat studiaza o suprafata de teren mai mare, lucru solicitat de lege, 
constructia care a generat acest studiu va fi amplasata in extremitatea de N-V a terenului, la o 
distanta minima de circa 10,0 m fata de planul fatadei posterioare a blocului K13, si decalat cu 
circa 7,0 m spre vest fata de acesta. Distanta este conforma cu prevederile Regulamentului general 
de urbanism si OMS 119/2014 .  

Asadar, nici nu se pune problema afectarii in vreun fel a blocurilor K14 si K15, dar nici a 
umbririi blocului K13. In acest sens a fost intocmit un studiu de insorire, care demonstreaza acest 
lucru.  

3. Prin CU s-au solicitat avize de la toti  furnizorii de utilitati urbane, sanatatea 
populatiei , protectia mediului. S-au obtinut toate aceste avize favorabile, si mai mult, am obtinut 
informatia ca pe teren nu se afla nicio retea, in afara unei conducte pluviale, fata de care este 
pastrata  distanta de siguranta impusa de catre avizator. Retelele de utilitati la care sunt racordate 
blocurile sunt pe strada Paltinis. Avizele la care fac referire sunt depuse in documentatia 
prezentata pe Site-ul Primariei, pentru consultarea publicului. 

4. Nu se pune problema de o diminuare a locurilor de parcare publice, terenul fiind 
proprietate privata. Extinderea parcarii publice pe un teren privat, fara acceptul proprietarului, ar 
reprezenta o tulburare de posesie.  

5. Constructia se va realiza pe suprafata de teren pe care, inainte ca terenul sa fie 
proprietatea mea, erau construite fara autorizatie, un numar de garaje, desfiintate in anul 2009 la 
somatia Primariei Craiova. Constructia pe care doresc sa o realizez nu are cum sa creeze un 
disconfort mai mare decat acele garaje locatarilor blocului K13.    

6. Reclamantii dezinformeaza spunand ca s-a redus “spatiul verde din jurul blocului  
K13, fiind taiati copacii care se aflau in aceasta zona” . In realitate s-au toaletat doi pomi foarte 
inalti, inlaturandu-se  crengile care ar fi putut sa produca pagube in caz de furtuna, atat fatadei 
blocului cat si masinilor parcate in apropiere. Dealtfel, taierea crengilor s-a facut sub 
“supravegherea” atenta a doua echipaje de politie chemate de reclamanti la fata locului. Politia a 
respins sesizarea acestora ca fiind neintemeiata. Reclamantii ignora faptul ca terenul, imprejmuit 
(cu autorizatie de construire ), la care acestia se refera, este proprietate privata . 

7. Din respect pentru locatarii blocului K13, dupa realizarea constructiei, mare parte 
din spatiul verde va fi pastrat, si mai mult, datorita unei prezente permanente a proprietarilor, 
acesta va fi mai bine ingrijit. 

Ca urmare, deoarece temerile si observatiile reclamantilor sunt neintemeiate, rog a se 
supune dezbaterii in Consiliul Local Craiova a Planului Urbanistic Zonal , care consider ca este 
intocmit cu profesionalism si grija pentru spatiul urban si locatarii din zona.”  

Punctele de vedere inregistrate cu nr. 139574/04.09.2018 si 154877/28.09.2018 au fost 
afisate la sediu si pe site cu adresa nr. 155320/28.09.2018 si trimise prin posta locatarilor. 

Argumentarea afisarilor la sediul institutiei se face prin foto anexat. Fata 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 si înaintării spre 
avizare si aprobare a respectivei documentatii in 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 

Tehnice. 
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 colective cu regim de inaltime P+3-10, cu 
POT max=20%, CUT max=2,20.  
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 În urma obţinerii C.U. cu nr. 2426 din 22/11/2017 privind investiţia solicitată “construire 
sediu firma S+P+1”, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, întrucât beneficiarul propune 
marirea indicatorului urbanistic POT, modificarea regimului de inaltime si schimbarea destinatiei 
terenului din zona de locuinte in zona mixta de locuinte si servicii. 
 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 strada Paltinis, 
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  – aliniament alee carosabila interioara/parcare existenta; 
        -  La Vest   – aliniament alee acces pietonal; 
        -  La Sud    – aliniament domeniu public; 

-  La Est     – aliniament alee pietonala acces bloc K13.   
REGIMUL JURIDIC:  

       Suprafata totală studiată a terenului ce se propune a se reglementa prin PUZ este S=4902,00 
mp și este compusă din proprietăti private, locuinte colective și domeniu public. 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona studiată este situat in str. Paltinis, 
nr. 67B, are o suprafata totala de S=276,00mp din acte si S=271,00 mp din masurator, cu nr. 
cadastral 208591, CF nr. 208591, proprietar Nicolescu Lucian Vlad.  
        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 
locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10, cu POT max=20%, CUT max=2,20. CUT-ul 
propus in documentatia PUZ se poate majora cu maxim 20% fata de PUG, conform art. 32, alin. 7 
din Legea nr. 350/2001 (CUTmax=2,64). 
       REGIM TEHNIC: 
        Zona de locuinte colective si zona mixta: locuinte si servicii de interes general. 
     Bilant teritorial      

     Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  

      - Zona locuinte colective: 

ZL1: POTmax propus=45%, CUTmax=2,20, regim de inaltime maxim P+3-10 

       - Zona mixta de locuinte si servicii de interes general: 

 ZM ISL: POTmax propus=50%,  CUTmax=2,20, regim de inaltime maxim S+P+1; 

     Utilizari permise cu conditii: 

    La realizarea de constructii provizorii se va respecta Legea nr. 50/1991 actualizata si orice 

interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local si a 
regulamentelor locale de urbanism, potrivit HCL 846/2013 si HCL 271/2008. 

   Asigurarea locurilor de parcare conform Regulamentului Local de Urbanism pentru 

funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008. Pentru locuintele colective, vor fi 

asigurate cate 1 loc de parcare/apartament cu aria construita maxim 100 mp, cu un spor de 

20% pentru vizitatori.  

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

aprobat cu H.G. nr. 525/1996. 
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   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face din strada Paltinis pe aleea 

betonata si calea de acces dintre blocuri.                                                                                                                             

          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:   
      - COMPANIA DE APA OLTENIA - aviz favorabil pentru elaborare PUZ cu conditii 

pentru construire intrucat „amplasamentul este subtraversat de o retea de canalizare, 

trasata pe planul de amplasament si delimitare. Zona de protectie a conductei de 

canalizare este suprafata delimitata de distanta de protectie a conductei, 3m pe ambele 

parti, de-a lungul acesteia. Se va respecta dreptul de trecere pentru utilitati prevazut de 

art. 27(2) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  nr. 241/2006”. 

Construirea investitiei propuse se poate realiza numai dupa devierea retelei de canalizare 

(menajera si pluviala) pe domeniul public; 
      - SE CRAIOVA II - avizul favorabil nr. 3068/23.03.2018 - cu respectarea conditiilor 

impuse in aviz si a planului anexa vizat SE CRAIOVA II; 

     - S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A. – aviz favorabil nr. 

217/2018;   

    -  FLASH LIGHTING SERVICES S.A. – aviz favorabil nr. 1246/30.03.2018; 

    - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  Decizia de incadrare nr. 
7986/16.08.2017 - nu se supune prevederilor H.G.. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programme; 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Avizul de oportunitate nr. 6 din 13.02.2018 ; 
      Studiu de insorire conform OMS 119/2014 
      Studiu geo-tehnic pr. nr. 67/2016  întocmit de S.C. GTF CONSULT  S.R.L.; 
      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de UNICREDIT BANK, nr. Referinta 10 din 
04.10.2017.’  
     In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, proiectul de 
hotărâre pentru aprobare  P.U.Z. „reconsiderarea functionala a zonei aferente blocurilor K13-K14-
K15 strada Paltinis”, generat de imobilul situat in  str. Paltinis, nr. 67B, a fost supus dezbaterii 
publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului Craiova începand cu data 14.05.2019, 
pentru care nu au fost înregistrate alte observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 10.06.2019 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 „reconsiderarea functionala a 

zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 strada Paltinis”, generat de imobilul situat in  

str. Paltinis, nr. 67B; 

           - 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. 106237 /11.06.2019                              
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere:                        

 
− Raportul nr.105915/11.06.2019 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:  

 
               Aprobarea Planului Urbanistic Zonal- „ reconsiderarea functionala a zonei 

aferente blocurilor K13-K14-K15 strada Paltinis ”, generat de imobilul situat in 
Municipiul Craiova , str. Paltinis , nr.67B  . 

              
 
 

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