
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea 
unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1 și garaj, situat în municipiul 

Craiova, str.Brestei, nr.547 A 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021; 
         Având în vedere referatul de aprobare nr.63026/2021, raportul nr.65480/2021 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare 
nr.66222/2021 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1 și garaj, situat în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.547 A; 

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, 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 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.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime Sp+P+1 și garaj, situat în municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.547 A, 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. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,  SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM ȘI NOMENCLATURĂ URBANĂ 
Nr. 63026/05.04.2021     
              

REFERAT DE APROBARE 
a documentației de urbanism P.U.D. în vederea construirii unei locuințe Sp+P+1  și garaj, în 

Mun. Craiova, str. Brestei, nr.547A 
 
      Elaborarea documentației de urbanism mai sus mentionata a fost demarată, în condițiile Legii 
nr.350/2001, prin obținerea Certificatului de Urbanism nr. 1276 din 03.07.2018. În faza de elaborare, 
au fost urmărite etapele stabilite prin lege, respectiv: parcurgerea perioadei de informare a publicului 
si parcurgerea perioadei de transparență decizională. Documentația a fost supusă analizei Comisiei 
Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizată la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, 
înregistrându-se avizul favorabil al acestei comisii.  
 Întocmirea documentației de urbanism P.U.D. și etapele prevăzute de lege au fost parcurse în 
intervalul de timp cuprins între data emiterii Certificatului de Urbanism, respectiv 03.07.2018, și data 
finalizării perioadei de transparență decizională, respectiv 08.04.2021. 
 Documentația de urbanism supusă aprobării a fost inițiată de către Smarandache Florian și 
Smarandache Mihaela Camelia, în calitate de titulari ai dreptului de proprietate asupra terenului situat 
în Mun. Craiova,  str. Brestei, nr.547A, ca urmare a intenției de edificare pe acest teren a unei clădiri 
cu regimul de înălțime Sp+P+1, având destinația de locuință și a unei clădiri P - garaj. 
 Datorită încadrării proprietății solicitanților într-o zonă reglementată conform P.U.G. pentru 
funcțiune de locuințe, cu POT maxim 35% si CUT maxim 1,05, cu regimul de înăltțme maxim P+2, 
zonă asupra căreia, grevează o interdicție de construire temporară, instituită până la aprobarea unei 
documentații de urbanism PUZ sau PUD, pentru realizarea investiției, a fost necesară  elaborarea  unei 
documentații urbanistice – P.U.D., în vederea ridicării interdicției de construire stabilite prin PUG, 
fără schimbarea restului reglementărilor urbanistice aprobate și în vigoare. Documentația de urbanism 
supusă aprobării vizează exclusiv proprietatea de la adresa: str. Brestei, nr.547A, fără a influența din 
punct de vedere al reglementării urbanistice vecinătățile acesteia. Valabilitatea documentației de 
urbanism a fost stabilită la 10 ani de la data aprobării. Ca urmare a aprobării documentației PUD, 
terenul proprietate privată situat în str. Brestei, nr.547A, va putea fi utilizat în mod corespunzator 
pentru funcțiunea propusă, funcțiune ce se încadrează în categoria stabilită prin PUG. Construcția 
propusă se va integra din punct de vedere funcțional cu specificul zonei din care urmează să facă 
parte, urmând a completa fondul construit deja constituit în zonă.  
 Pe durata derulării procedurilor de informare a publicului și transparență decizională nu au fost 
înregistrate sesizări și obiecțiuni de la proprietarii vecini cu amplasamentul studiat. 
 În urma analizării documentației în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
s-a constatat faptul că prin ridicarea interdicției de construire în vederea edificării locuinței și 
garajului propus nu sunt afectate rețele tehnico-edilitare existente în zonă, nu se afectează mediul 
înconjurator, circulația auto în zonă și nu se încalcă normele sanitare în vigoare. 
       În temeiul Legii nr.24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea 
teritoriului și a Normelor de aplicare nr.233/2016, în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, propunem spre aprobare  Planul Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unei 
locuințe Sp+P+1  și garaj, în Mun. Craiova, str. Brestei, nr.547 A. 
 
 

PRIMAR, 
Lia Olguța VASILESCU 

 
                                 
                         Arhitect sef,                                                                      
                                                                                 Gabriela MIEREANU                                                           
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 66222/09.04.2021                   
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere:                        
 

 Raportul nr. 65480/08.04.2021 al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului- 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 

 Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 
 Legea nr. 350/2001 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; 

 Ordonanta  de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.129, alin.2, lit.c 
coroborat cu dispozitiile alin.6, lit c si art. 196, alin.1, lit a ; 

 Legea nr. 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 planurilor Municipiului 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 de Detaliu in vederea construirii unei locuinte Sp+P+1 
si garaj in strada Brestei, nr. 547A . 
 
            Director Executiv,                   Întocmit, 
            Ovidiu Mischianu                              consilier juridic Calucică Claudia 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                     Îmi asum responsabilitatea privind   
legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                                legalitatea actului administrativ 
                    Semnătura:                                                                        Semnătura:    
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