
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică 
intersecție str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, în vederea construirii 

unor locuințe de serviciu și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+4 și 
P+4-5 retras, destinate personalului MapN, generat de imobilul din str.Potelu, 

nr.188 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.09.2021; 
        Având în vedere referatul de aprobare nr.156666/2021, raportul nr.159530/2021 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.160000/2021 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică 
intersecție str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, în vederea construirii unor 
locuințe de serviciu și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+4 și P+4-5 
retras, destinate personalului MapN, generat de imobilul din str.Potelu, nr.188; 

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.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, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică 

intersecție str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, în vederea construirii 
unor locuințe de serviciu și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+4 
și P+4-5 retras, destinate personalului MapN, generat de imobilul din str.Potelu, 
nr.188, 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 GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 



 
 

 
 

  
  
  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUN. CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM ȘI NOMENCLATURĂ URBANĂ 
Nr. 156666/03.09.2021      
   

REFERAT DE APROBARE 
a documentației de urbanism P.U.Z.„reconsiderare urbanistică intersecție str. Costache Negruzzi - 

str. Dimitrie Cantemir, în vederea construiri unor locuințe de serviciu și funcțiuni complementare P+4 și 
P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de imobilul situat în str. Potelu, nr.188 

 
      Elaborarea documentației de urbanism mai sus menționată a fost demarată, în condițiile Legii nr.350/2001, prin 
obținerea Certificatului de Urbanism nr. 2692 din 29.11.2019. În faza de elaborare, au fost urmărite etapele stabilite 
prin lege, respectiv: obținerea Avizului de Oportunitate, parcurgerea perioadei de informare a publicului și 
parcurgerea perioadei de transparență decizională. Documentația a fost supusă analizei Comisiei Tehnice de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizată la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, înregistrându-se avizul 
favorabil al acesteia.  
 Întocmirea documentației de urbanism P.U.Z. și etapele prevăzute de lege au fost parcurse în intervalul de 
timp cuprins între data emiterii Certificatului de Urbanism, respectiv 29.11.2019, și data finalizării perioadei de 
transparența decizională, respectiv 10.09.2021. Documentatia de urbanism supusa aprobarii a fost initiata de catre 
Unitatea Militară 02517 reprezentată prin Deatcu Vasile, în calitate de titulară a dreptului de administrare  asupra 
terenului aparținând domeniului public al Statului Român, situat în Mun. Craiova, str. Potelu, nr.188, ca urmare a 
intenției de edificare pe acest teren a unui ansamblu de locuințe de serviciu cu regimul de înălțime P+4 și P+4-5 
retras și funcțiuni complementare. 
 Datorită încadrării proprietății studiate într-o zonă reglementată conform P.U.G. pentru functiuni mixte 
locuințe înalte, instituții publice și servicii, cu interdicție temporară de construire până la elaborare PUD/PUZ a fost 
necesară inițierea documentației de urbanism P.U.Z în vederea ridicării interdicției de construire și stabilirii unor noi 
indici de construibilitate, în condițiile în care, pentru funcțiunea de locuire conform PUG, indicele POT este de 20%, 
CUT este de 2,20 și regimul maxim de înalțime este de P+3-10 etaje, iar dezvoltarea urbanistică propusă reduce 
regimul de înalțime până la P+4-5 retras, majorându-se POT la 35% și CUT la 2,64. La elaborarea documentației 
urbanistice s-a ținut cont de  funcțiunile preexistente din vecinătatea zonei de studiu, respectiv ansamblul rezidențial 
de locuințe individuale ANL, în vederea armonizării reglementărilor urbanistice propuse cu situația existentă la 
momentul generarii P.U.Z. precum și pentru asigurarea posibilităților de dezvoltare ulterioară a zonei, în intervalul 
de 10 ani de la data aprobării, propus ca valabilitate a documentației de urbanism studiate.  
     Ca urmare a aprobarii documentatiei PUZ, terenul aparținând domeniului public al Statului Român în 
administrarea Ministerului Apărării Naționale situat în strada Potelu, nr.188, va putea fi utilizat în mod corespunzator 
pentru funcțiunea propusă - locuirea în sistem colectiv - locuințe de serviciu destinate personalului MApN și 
funcțiuni complementare locuirii, fără a fi afectate circulațiile pietonale și carosabile din zonă, precum și restul 
construcțiilor existente în vecinătate. 
    În urma obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism s-a constatat faptul că prin schimbarea 
destinației terenului și stabilirea noilor reglementari urbanistice, nu sunt afectate rețelele tehnico-edilitare existente 
în zonă, nu se afectează mediul înconjurător, circulațiile auto și feroviare și nu se încalcă normele sanitare în vigoare. 
     Pe durata derularii procedurilor de informare a publicului, au fost înregistrate sesizări și obiecțiuni de la 
prorietarii notificați în zona de studiu a PUZ, prin care se ridicau obiecțiuni cu privire la aglomerarea zonei și 
dispariția spațiilor verzi din zona. Proiectantul a formulat raspuns sesizărilor arătând faptul că susținerile 
reclamanților nu sunt întemeiate. Răspunsul proiectantului a fost transmis reclamanților fără a se înregistra alte 
petiții sau reveniri la sesizările anterioare.   
     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 a acesteia nr.233/2016, în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propunem 
spre aprobare  Planul Urbanistic Zonal reconsiderare urbanistică intersecție str. Costache Negruzzi - str. 
Dimitrie Cantemir, în vederea construiri unor locuințe de serviciu și funcțiuni complementare P+4 și 
P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de imobilul situat în str. Potelu, nr.188 
 
 

PRIMAR, 
Lia Olguța VASILESCU 

 
          Arhitect sef,                                                                       
                                                                              Gabriela MIEREANU                                                            
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   
Nr.  159530/ 09.09.2021 

                                                      RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „RECONSIDERARE URBANISTICA 
INTERSECTIE STR. COSTACHE NEGRUZZI – STR. DIMITRIE CANTEMIR” IN 

VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE DE SERVICIU SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE P+4 SI P+4-5 RETRAS, DESTINATE PERSONALULUI MApN, 

generat de imobilul din STR. POTELU, NR. 188 
 

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 elaborate de SC DUA PROIECT SRL si insusita de arh. urb. Bogdana 
Polizu, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal „reconsiderare urbanistica intersectie 
str. Costache Negruzzi – str. Dimitrie Cantemir” in vederea construirii unor locuinte de 
serviciu si functiuni complementare P+4 si P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat 
de imobilul din str. Potelu, nr. 188,  propus prin Certificatul de urbanism nr. 2692 din 
29.11.2019. 
          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 Zonal „reconsiderare urbanistica intersectie str. 
Costache Negruzzi – str. Dimitrie Cantemir” in vederea construirii unor locuinte de serviciu 
si functiuni complementare P+4 si P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de 
imobilul din str. Potelu, nr. 188 a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din 
Regulamentul Local după cum urmează: 

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 153594/20.10.2020 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 10 din 20.10.2020 si la 
sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform proces verbal de afisaj, la sediu si pe site nr. 
153594/20.10.2020, planurile extrase din documentaţia PUZ, respectiv: - 1. Situatia existenta,  2. 
Reglementari, 3. Incadrarea in zona si 4. Incadrarea pe suport aerofotografic. 

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. 153604/  
20.10.2020. 

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 08.10.20201, argumentat cu foto anexat si a publicat 
anunţ în două ediţii ale ziarului local Gazeta de Sud, in editiile din data de 07.10.2020 si 
08.10.2020, anunturi anexate. 

In urma notificărilor au fost înregistrate: 
-sesizarea nr. 152544/19.10.2020  a dlor Schiopu Cristian, Milies Elena, Nuta Lucian, 

Serbanescu Florin, Vlad Mihai Florin, Busuioc Alin, Opriceana Florin si Tuca Elena. 
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Din sesizarea primita rezultă urmatoarele observaţii ale vecinilor: intrucat atat pe str. C. 
Negruzzi, cat si pe str. D. Cantemir sunt construite exclusiv locuinte cu regim de inaltime maxim 
P+2, construirea de blocuri mareste excesiv regimul de inaltime al zonei, diminuand confortul si 
intimitatea locatarilor, construirea acestora va conduce la supraaglomerarea celor doua strazi, dar 
si la str. Potelu, care prin ingustarea acesteia, in orele de varf, va creea un blocaj total in zona 
intersectiei str. Caracal cu str. Potelu – pana la blocurile ANL; disparitia spatiilor verzi.  

In urma sesizarii a fost intocmit Raportul cu nr. 169505 din 18.11.2020 referitor la opiniile, 
observaţiile şi sugestiile colectate în urma consultării publicului.   

De asemenea, a fost transmisa adresa cu nr. 169510/18.11.2020, precum si Raportul nr. 
169505/18.11.2020 catre proiectant si spre stiinta beneficiarul in vederea argumentarii continuarii 
proiectului, fata de obiectiunile publicului.   

A fost inregistrata, de asemenea, adresa nr. 172825 din 25.11.2020 a Ministerului Apararii 
Nationale, prin care se mentioneaza ca nu sunt obiectii sau propuneri de modificare/completare a 
PUZ-ului propus;     

In data de 04.01.2021 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de 
inregistrare 617 - Punctul de vedere al arhitectului, dna Bogdana Polizu prin care argumenteaza 
inaintarea spre aprobare in Consiliul Local a documentatiei, completat prin e-mail cu concluziile  
aferente acestuia. Adresele prin care se justifica continuarea proiectului au fost inaintate pe site, 
afisate la sediu si trimise prin posta locatarilor si contin urmatoarele concluzii:  

“Amplasamentul studiat pentru care s-a intocmit documentatia PUZ “ RECONSIDERARE 
URBANISTICA INTERSECTIE STRADA  COSTACHE NEGRUZZI – STRADA  DIMITRIE 
CANTEMIR“ IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE DE SERVICIU SI  FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE  - P+4 , P+4-5(retras) - DESTINATE PERSONALULUI MINISTERULUI 
APARARII NATIONALE - CRAIOVA, STR. POTELU, NR.188, DIN CAZARMA 3264 
CRAIOVA, DOLJ, se situeaza in teritoriul intravilan al municipiului Craiova, la intersectia 
strazilor Dimitrie Cantemir si Costache Negruzzi.  

Documentatia PUZ si RLU aferent a fost intocmita in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit  cu HCL nr.543/2018, 

amplasamentul studiat se situeaza in zona mixta institutii  si servicii de interes general si locuinte 
colective si functiuni complementare cu regim de inaltime P+3-10. 

Amplasamentul studiat  - cu functiunea actuala – teren cu destinatie speciala – cazarma - 
este delimitat la vest, de strada Costache Negruzzi, respectiv, la sud, de strada Dimitrie Cantemir 
si prezinta ca vecinatati: spre vest, cartierul de locuinte individuale ANL, delimitatat la est si nord 
de strada Costache Negruzzi, la vest de strada Potelu, la sud, de strada Dimitrie Cantemir; spre 
sud, zona de locuinte individuale P+2 – delimitata la nord de  strada Dimitrie Cantemir, la vest, de 
strada Potelu – zona in curs de edificare. 

Vecinatatile amplasamentului studiat –  au fost cuprinse in PUZ aprobat cu HCL nr. 
188/2004 si reglementate ca zona de locuinte mici, cu regim de inaltime P+2 ,construite in regim 
individual, cu lot propriu. 

In prezent este in curs de edificare ansamblul de locuinte colective P+4 “PARC 
ROMANESCU RESIDENCE” situat la intersectie strada Potelu – strada Dimitrie Cantemir, la 
sud-vest de amplasamentul studiat.  

Prezentam concluziile punctului de vedere al proiectantului cu privire la observatiile 
cuprinse in sesizarea nr.152544/19.10.2020 , inregistrata la Primaria Craiova, in cadrul dezbaterii 
publice,  

 1. REFERITOR LA REGIMUL DE INALTIME 
Conform PUG aprobat, amplasamentul studiat se situeaza in zona mixta institutii  si 

servicii de interes general si locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime 
P+3-10. 

PUZ si RLU aferent reglementeaza zona amplasamentului pentru locuinte colective de 
serviciu si functiuni complementare, cu regim de inaltime P+4, P+4-5 retras. Reglementarile 
propuse prin PUZ , de fapt limiteaza regimul maxim de inaltime permis, de la maxim P+10 
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conform reglementarilor PUG, la P+4 si P+4-5 retras, conform solicitarilor Temei de proiectare ce 
a stat la baza intocmirii documentatiei.  

Mentionam , de asemenea, ca retragerea ultimului nivel (P+4-5 retras) se propune astfel 
incat sa nu influenteze vizual, inaltimea volumelor. (H maxim P+4 = 17,00m; H maxim P+4-
5retras = 20,00 m) 

Amplasamentul studiat este  delimitat de strazi, respectiv, limitat la vest, de strada 
Costache Negruzzi, respectiv, la sud, de strada Dimitrie Cantemir. Cladirile nu sunt imediat 
invecinate. 

Distantele dintre cladirile existente si cele propuse sunt de minim 19,00 m, conform 
reglementarilor  PUZ pentru regimul de aliniere la strazile  Costache Negruzzi si  Dimitrie 
Cantemir, pentru amplasamentul studiat.  Pentru documentatia PUZ a fost elaborat Studiu de 
insorire, din care rezulta asigurarea conditiilor de  insorire pentru cladirile existente si pentru 
cele propuse, conform prevederilor OMS nr. 994/2018. 

2. REFERITOR LA SUPRAAGLOMERAREA STRAZILOR 
Accesul carosabil la amplasamentul studiat se realizeaza din strada Dimitrie Cantemir -  

strada de categoria a IIIa, colectoare, cu doua benzi – strada cuprinsa  in planul de investitii al 
municipiului Craiova, pentru modernizare; traseul propus spre amenajare este conform profilului 
transversal prevazut in PUZ aprobat HCL 188/2004 ; pentru asigurarea profilului transversal 
caracteristic , trotuarul aferent strazii, pe latura adiacenta amplasamentului studiat, se va realiza pe 
parcela ( trotuar latime 2,50 m). 

Circulatia carosabila de incinta  este conformata corespunzator pentru a asigura – exclusiv 
pe parcela - accesul carosabil pentru locuitori, pentru mijloace de interventie in caz de urgenta, 
accesul la parcaje, numarul de locuri de parcare – conf. HCL mun. Craiova – nr.271/2008 – 
locuinte colective : 1 loc/apt. Circulatia pietonala se realizeaza prin accese pietonale propuse in 
incinta, din trotuarele strazilor adiacente . Accesul carosabil din incinta la strada Dimitrie 
Cantemir este semnalizat cu indicatorul « cedeaza  trecerea »  

Pentru amplasamentul studiat a fost elaborat Studiu de circulatie si s-a obtinut Avizul 
Politiei Rutiere. 

Strada Potelu este prevazuta, prin reglementarile PUG, ca strada de categoria a II-a, cu 
patru benzi de circulatie carosabila. Conformarea corespunzatoare a strazii Potelu, ca strada de 
categoria I, cat si realizarea traseelor ocolitoare pentru preluarea traficului greu ( principala cauza 
a aglomerarii traficului in zona), sunt deziderate la nivel de  dezvoltare a municipiului. Totodata, 
asigurarea cu servicii de interes general in zona va conduce la diminuarea deplasarilor spre 
cartiere adiacente / zona centrale a municipiului. 

3. REFERITOR LA SUPRAAGLOMERARE, CONSTRUIRE IN EXCES, DISPARITIA 
SPATIILOR VERZI 

Terenul care urmeaza a fi reglementat prin PUZ  - teren in suprafata de 8386,00 mp, 
identificat CF nr. 232831, nr. Cadastral 232831 - strada Potelu, nr. 188, incinta 1 a  Cazarmii 3264 
Craiova, Dolj , este in prezent - teren cu destinatie speciala – cazarma . 

In zona studiata sunt cuprinse si traseele strazilor Dimitrie Cantemir si Costache Negruzzi,  
reglementate prin PUZ aprobat HCL nr. 188/2004 ; reglementarile au fost preluate si respectate 
prin documentatia PUZ . 

Conform PUG aprobat,  indicatorii aprobati in zona amplasamentului studiat sunt:  
- institutii si servicii :POT=70%; CUT max = 4; - locuinte colective P+3-10: POT= 20%; 

CUT=2,2  
Cresterea solicitata a indicatorilor POT,CUT – pentru amplasamentul studiat este justificata 

in raport cu reducerea numarului de niveluri, de la maxim P+10 la maxim P+4, P+4-5 retras. 
Pentru amplasamentul studiat se reglementeaza : 
-destinatia zonei - zona de locuinte colective de serviciu pentru personalul MAPN; 
regimul de aliniere – conform profilelor transversale ale strazilor adiacente ; 
regim de inaltime – P+4, P+4-5 retras 
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indici si indicatori privind modul de ocupare si utilizare a terenului POT max.35% ; CUT 
max. 2,64   

asigurarea accesului carosabil/ numar de locuri parcare / accese pietonale, exclusiv in 
incinta pentru capacitatea de dezvoltare estimata (numar de apartamente conventionale, numar de 
locuitori);  

asigurarea suprafetelor de spatii verzi in incinta – conform OMS nr.994/2018 ;  
asigurarea conditiilor de insorire a spatiilor interioare de locuit – conform OMS 

nr.994/2018  
In opinia proiectantului, promovarea documentatiei PUZ creeaza premisele unei organizari 

spatiale coerente, cu reglementari incluse in Regulamentul Local de Urbanism,  in perspectiva 
unei dezvoltari durabile.”  

Punctul de vedere inregistrat cu nr. 617/04.01.2021, precum si concluziile au fost afisate la 
sediu si pe site cu adresa nr. 10519/21.01.2021 si trimise prin posta locatarilor. 

Argumentarea afisarilor la sediul institutiei se face prin foto anexat.  
Fata de cele mentionate, procedura de informare şi consultare a publicului a fost 

respectata. 
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. 
543/2018, amplasamentul este situat in zona mixta de locuinte inalte, institutii publice si servicii, 
cu regim de inaltime P+3-10, cu POTmax=20% si CUTmax=2,20 - pentru functiunea de locuinte 
si POTmax=70%, CUT=in functie de regimul de inaltime, dar nu mai mare de CUTmax=4 - 
pentru functiunea de servicii, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare 
PUD/PUZ. Coeficientul de utilizare al terenului propus prin PUZ nu va depasi CUTmax=2,64, 
pentru respectarea Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, art. 32, alin. 7. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 2692 din 29.11.2019 privind investiţia solicitată in vederea 
“construirii de locuinte de serviciu si functiuni complementare destinate personalului MApN, cu 
regim de inaltime P+4 si P+4-5 retras”, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, întrucât 
beneficiarul propune marirea indicatorilor urbanistici POT si CUT, precum si schimbarea 
functiunii terenului, din zona mixta de locuinte colective si servicii in zona de locuinte de serviciu 
si functiuni complementare, destinate personalului MApN.   
 In zona studiata prin prezenta documentatie nu exista un alt PUZ aprobat si s-a tinut cont 
de reglementarile urbanistice prevazute. Fata de cele mentionate, rezulta corelarea prezentei 
propuneri cu documentatiile din zona aprobate. 
         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 strazile Costache 
Negruzzi si Dimitrie Cantemir, 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 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 în intravilanul municipiului 
Craiova şi  are categoria de folosinţă -  pasune.  

Delimitari pentru zona studiata in PUZ: 
-  La Nord – teren MApN Cazarma 3264 incinta 1; 

         -  La Est – teren MApN; 
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         -  La Sud – str. Dimitrie Cantemir;  
         -  La Vest -  str. Costache Negruzzi.   

REGIMUL JURIDIC:  
       Terenul studiat este terenul care a generat PUZ-ul si care face parte din zona reglementată, 
figureaza in nomenclatorul stradal al Mun. Craiova in str. Potelu, nr. 188, are categoria de 
folosinta pasune si are o suprafată de S=8386,00 mp din acte si din masuratori, cu nr. cadastral 
232831, înscris în Cartea Funciară cu nr. 232831 si este domeniul public al STATULUI ROMAN, 
intabulat cu drept de administrare MINISTERUL APARARII NATIONALE.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă pasune și conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și 
prelungit valabilitatea cu HCL nr. 543/2018, amplasamentul este situat in zona mixta de locuinte 
inalte, institutii publice si servicii, cu regim de inaltime P+3-10, cu POTmax=20% si 
CUTmax=2,20 - pentru functiunea de locuinte si POTmax=70%, CUT=in functie de regimul de 
inaltime, dar nu mai mare de 4 - pentru functiunea de servicii, cu interdictie temporara de 
construire pana la elaborare si aprobare PUD/PUZ. Coeficientul de utilizare al terenului propus 
prin PUZ nu va depasi CUTmax=2,64, pentru respectarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, art. 32, alin. 7. 
        REGIM TEHNIC: 
        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 colective si functiuni complementare: 
UTR ZLM: POT propus=35%, CUT propus=2,64, cu regim de inaltime maxim P+4, P+4-5retras 
                              inaltimea maxima admisa 20,00 m pentru P+4-5retras 
                              inaltimea maxima admisa 17,00 m pentru P+4 
     Utilizari permise cu conditii:    
   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008. Necesarul de parcaje se va asigura 
exclusiv in incinta imobilului. 
 Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 
aprobat cu H.G. nr. 525/1996, inclusiv 1 arbore la 4 locuri de parcare si inconjurate de gard 
viu. 
  Organizarea circulaţiei la imobilul ce a generat PUZ-ul se va face atat din str. Dimitrie 
Cantemir, cat si din str. Costache Negruzii.  
  Constructiile propuse se vor retrage la minim 9,50 ml din axul strazilor Dimitrie Cantemir si 
Costache Negruzzi (conform profilurilor 5 si 6 din PUZ);  
    Nu este permisa realizarea imprejmuirilor cu inaltimi mai mari de 1,20 m la strazile 
adiacente. Inaltimea hmax=2,00 m spre vecinatati MApN, refacere a imprejmuirilor existente. 
Spre strada, imprejmuirea va fi transparenta / realizata din elemente metalice. 
    Functiuni interzise: activitati productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin 
traficul generat; dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, acelea care distrug 
arhitectura si finisajele fatadelor; statii de intretinere auto cu capacitate mai mare de 5 auto; 
curatatorii chimice; depozitari de materiale refolosibile; platforme de colectare a deseurilor 
urbane; depozitarea pentru comercializare, a substantelor inflamabile sau toxice in cantitati 
mari; lucrari de terasament ce afecteaza amenajarile  spatiilor publice si constructiile de pe 
parcelele vecine; orice lucrari de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele 
vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice; se interzic constructiile 
provizorii de orice tip ( chioscuri comerciale, depozitari, garaje, etc.). 
    MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE:     
    Documentaţia este însoţită de următoarele avize, in termen de valabilitate, prelungite 
automat pe perioada starii de alerta, conform Legii nr. 55/2020: 



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

  - M.A.I. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTENIA 
– aviz favorabil nr. 2.110.891/17.06.2020; 
  - SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA– aviz conditionat nr. 
2600044028/12.06.2020, cu respectarea conditiilor din acesta. “Sapaturile din zona traseelor 
de cabluri, fundatii de stalpi se vor face manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului 
Operational Exploatare CE MTJT Craiova Municipal al D.E.O. SA”; 
  -  POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER – aviz de principiu detaliat 
nr. 329287/05.07.2020; 
   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: Decizia etapei de incadrare nr. 
7306/27.07.2020. 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
Studiu geo-tehnic proiect nr. 246/2019 întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L. Craiova;  
Aviz de Oportunitate nr. 2/09.03.2020; Studiu de insorire; Studiu de circulatie in incinta si 
in zona; Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de UNICREDIT BANK prin nr. OP 01 din 
20.12.2019. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, 
proiectul de hotărâre pentru aprobare  P.U.Z „reconsiderare urbanistica intersectie str. Costache 
Negruzzi – str. Dimitrie Cantemir” in vederea construirii unor locuinte de serviciu si functiuni 
complementare P+4 si P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de imobilul din str. 
Potelu, nr. 188, a fost supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului 
Craiova începand cu data 09.08.2021, pentru care nu au fost înregistrate alte observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 09.09.2021 şi s-a constatat 
că nu sunt executate lucrările de construcţie pentru care se solicită documentaţia urbanistică. 
      In concluzie, prin documentatia PUZ „reconsiderare urbanistica intersectie str. Costache 
Negruzzi – str. Dimitrie Cantemir” in vederea construirii unor locuinte de serviciu si functiuni 
complementare P+4 si P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de imobilul din str. 
Potelu, nr. 188 s-a propus: marirea indicatorilor urbanistici POT si CUT, precum si schimbarea 
functiunii terenului, din zona mixta de locuinte colective si servicii in zona de locuinte de serviciu 
si functiuni complementare, destinate personalului MApN,  cu POTmax=35%, CUTmax=2,64, 
regim de inaltime maxim P+4-5 retras, inaltimea maxima admisa 20,00 m.                                     
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal „reconsiderare urbanistica intersectie 
str. Costache Negruzzi – str. Dimitrie Cantemir” in vederea construirii unor locuinte de 
serviciu si functiuni complementare P+4 si P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat 
de imobilul din str. Potelu, nr. 188. 
 - Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia. 
                        
ARHITECT ŞEF, Șef Serviciu, 
Gabriela MIEREANU Mihaela ENE 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:                   2021 
Semnătura:  
 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:                         2021 
Semnătura:  
 
Întocmit, 
Insp. urb. Monica MARIN 

 Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:                     .2021 
Semnătura:  

 





  

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 160000/09.09.2021                            
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Avand in vedere:       

− Referatul de aprobare nr. 156666/03.09.2021al Directiei de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului- Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ;             

− Raportul nr.159530/09.09.2021al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului- 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 

− Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

− Legea 350/1991 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si 
completarile ulterioare  ; 

− 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 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 regulamentul local privind implicarea publicului in 

elaborarea sau revizuirea planurilor Municipiului Craiova ; 
− H.G.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamantului General de Urbanism; 
-   Ordonanta  de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.129, alin.6, lit c 
     coroborat cu dispozitiile  art. 196, alin.1, lit a ; 
− Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind:  

 
               Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ reconsiderare urbanistica in zona intersectie 
str. Costache Negruzzi – str. Dimitrie Cantemir, in vederea construirii unor locuinte de serviciu 
si functiuni complementare P+4 si P+4-5retras, destinate personalului MApN”, generat de 
imobilul din str. Potelu, nr.188.  
  

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

    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                         Îmi asum responsabilitatea privind   
legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                                        legalitatea actului administrativ 
                             Semnătura:                                                                                     Semnătura:  
  












































































































































































































































































































































































	1 proiect
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	HOTĂRÂREA NR. ____

	2 referat aprobare
	3 Raport
	4 anexa
	5 RAPORT AVIZARE
	Cererea
	DOSAR SCANAT PUZ MApN 02 SEPTEMBRIE (1)
	Extras CF
	verificare teren cu Politia Locala

