
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
HOTĂRÂREA NR._____ 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.100/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 

construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu 
destinaţia de spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim 

de înălţime P+1, cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, 
wc+duş parter şi 10 căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul 

Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, nr.38C 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa de îndată din data de 
23.03.2016; 

Având în vedere raportul nr.53854/2016 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.100/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu 
destinaţia de spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim de înălţime 
P+1, cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 10 
căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, nr.38C; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, 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, 
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată şi art.561 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată; 
 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.100/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu destinaţia 
de spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim de înălţime P+1, 
cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 10 
căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, 
nr.38C. 

              Art.2.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,             PT.SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 
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 RAPORT 
                      privind revocarea H.C.L. nr. 100/22.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic 
de Detaliu „Construire imobil S+P+2+pod vizitabil – spaţiu cazare şi servire masă, imobil P+1 – 

sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 10 căsuţe P+M – cazare” 
 
 
 
                     Ca urmare a sesizării Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, în data de 22.03.2016, au 
fost efectuate verificări  în teren, de către reprezentanţii Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, unde s-a constatat faptul că pe terenul situat la adresa Bulevardul Ştirbei Vodă, nr. 38C, 
există efectuate lucrări de construcţii pentru un imobil cu regim de înălţime P+2, fără a deţine 
autorizaţie de construire. 
         Având în vedere dispoziţiile art. 56¹  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, care prevede faptul că „Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de 
urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire 
sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.”, propunem revocarea H.C.L. nr. 
100/22.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil S+P+2+pod 
vizitabil – spaţiu cazare şi servire masă, imobil P+1 – sediu administrativ, cabină pază, piscină, 
wc+duş parter şi 10 căsuţe P+M – cazare”, în Municipiul Craiova, Bulevardul Ştirbei Vodă, nr. 
38C. 
 
 
 
 
                      ARHITECT ŞEF,                                                      ŞEF SERVICIU, 
                 Gabriela MIEREANU                                                  Stela Mihaela ENE 
 
 
 
                    Vizat pentru legalitate,                                                         Întocmit, 
             Claudia Emanuela CALUCICĂ                                        Violeta BARCAN 
 











MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
HOTĂRÂREA NR.100 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea 
unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu destinaţia de 
spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim de înălţime 
P+1, cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş 

parter şi 10 căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, b-
dul. Ştirbei Vodă, nr.38C 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 22.03.2016; 

Având în vedere rapoartele nr.50756/2016 şi nr.52350/2016 întocmite de Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic 
de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod 
vizitabil, cu destinaţia de spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim de 
înălţime P+1, cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 
10 căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, 
nr.38C; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, 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, 
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată şi Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată; 
 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 de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu 

regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu destinaţia de spaţiu cazare şi servire 
masă, precum şi un imobil, cu regim de înălţime P+1, cu destinaţia de sediu 
administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 10 căsuţe P+M, cu 
destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, nr.38C, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 

           PT. SECRETAR, 
    Marinel FLORESCU          Ovidiu MISCHIANU 
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