
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversie 

funcţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, între 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.10.2015; 

Având în vedere raportul nr.157917/2015 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconversie funcţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, 
între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja; 
          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 Zonal referitor la reconversie funcţională şi 
reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, între Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja, 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, PT. SECRETAR, 

Lia - Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI  
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 
Nr.              din             2015 

 

 
 

       PRIMAR 
                                        Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Reconversie funcţională şi reglementarea 
zonei situate între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna - Ştefan 
Odobleja  
                         
 In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Ordinului nr. 839/2009 pentru 
aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind  autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii.  
 In temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare.             

 Prin documentatia elaborata de  BIA Tiparu Bogdan – prin urbanist cu drept de semnătură 
arh.Radu Ionescu privind imobilul situat  la adresa str.Brestei nr. 144, se propune reglementarea zonei 
cuprinse între străzile Cerna ,Ştefan Odobleja şi incinta Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în 
vederea construirii unui imobil cu regim de înălţime P+4 şi funcţiunea de locuinţe colective conform 
CU nr. 279/2015. 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 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 in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova, astfel pentru aprobarea PUZ-
ului pentru  construire imobil S+4E -locuinţe colective, s-a respectat procedura din 
Regulamentul Local, întocmindu-se  Raportul nr. 157573 din 22.10..2015, pentru care s-au parcurs 
următoarele etape: 
- în baza adresei nr. 65356/04.05.2015 s-a solicitat informarea publicului şi s-au  afişat pe site-ul 
instituţiei Primăria Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro prin Anunţul nr.8 din 
30.04.2015, precum şi la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, conform procesului-verbal de 
afişaj nr. 65355 /04.05.2015, planurile extrase din documentaţi P.U.Z: aferente investiţiei propuse în 
zonă, respectiv planul de ăncadrare în zonă, planul cu situaţia propusă (planul de reglementări 
urbanistice).Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate, conform procesului 
verbal de afişaj nr. 65355/04.05.2015. 
  Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai parcelelor adiacente cu 
adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile prevăzut 
pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresa nr. 
62999/27.04..2015 după cum urmează: 
pe latura de nord-domeniu public; 

pe latura de vest-Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi  Grup şcolar Industrie Alimentară 
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pe latura de sud-Grup şcolar Industrie Alimentară Ilie Murgulescu 
pe latura de est domeniu public-blocuri locuinţe colective. 

http://www.primariacraiova.ro/
http://www.primariacraiova.ro/


     Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a PUZ-ului pe panou în loc vizibil la zona ce a fost 
studiată prin acest PUZ până la data de 20.04.2015, argumentat cu foto anexat. 
    Beneficiarul investiţiei a publicat anunţ în două ediţii ale ziarului local, Gazeta de Sud din 
20.04.2015 şi 23.04.2015, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei PUZ, pentru a creea posibilitatea 
ca toţi cetăţenii din zonă să fie informaţi. 
     După expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de la ultima 
notificare ce a fost trimisă în data de 10.07.2015, pentru care s-au primit confirmări de primire şi nu s-
au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, nici pe site-ul Primăriei şi m nici prin adresă de la cei notificaţi, 
în urma consultării publicului a fost respectată. 
    Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurileconform Regulamentului Local pentru 
informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a  a raportului de specialitate şi înaintării 
spre avizare şi aprobare a respectivei documentaţii în Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
      În urma întrunirii Comisiei Tehnice de Amenajare şi Urbanism a Municipiului Craiova , ce are rol 
consultativ conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) al acesteia, fiecare 
membru prezent al comisiei şi-a consemnat în fişe punctul de vedere, neexistând obiecţiuni, 
consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 
       Conform prevederilor art.8 din R.O.F. A Comisiei Tehnice, concluziile acesteia stau la baza 
intocmirii raportului si proiectului de hotarare pentru aprobarea documentatiei PUZ - Reconversie 
funcţională şi reglementarea zonei situate între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile 
Cerna - Ştefan Odobleja, pentru imobilul din str. Str. Brestei, nr. 144A, de catre Consiliul 
Local al municipiului Craiova. 
 

COREAREA CU CELELALTE DOCUMENTAŢII URBANISTICE APROBATE ÎN ZONĂ 

 

 Conform PUG aprobat cu HCL nr.23/2000 şi prelungit cu HCL  nr. 37/2013, terenul se flă 
situat parţial în zonă parcuri, sport -turism şi parţial în zonă funcţiuni complexe de interes public şi 
servicii de interes general/zonă instituţii de învăţământ cu POTmax=70%. In urma obţinerii C.U. cu nr. 
279 din 03,03,2015 privind investiţia solicitată “construire  clădire P+4E-locuinţe colective în 
Municipiul Craiova str.Brestei nr. 144 A,  s-a impus, prin acesta, la studii de specialitate condiţia 
elaborării P.U.Z. în vederea reglementarii functiunii zonei si a indicilor urbanistici prevazuti. 

 Reglementarile urbanistice propuse tin cont de toate documentatiile urbanistice aprobate 
anterior in zona studiata. 
 

  SITUATIA EXISTENTA : 

       Zona studiata este situata in intravilanul municipiului Craiova, iar terenul care a generat PUZ-ul  
face parte din aceasta zona. 

       Delimitarea zonei studiate :  

La Nord- domeniul public;  
La Vest:- Sud-  limita proprietate Grup Şcolar Industrie Alimentară Ilie Murgulescu şi 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
La Est: -domeniu public locuinţe colective  

Pentru teritoriul studiat reglementările existente conf. PUG sunt următoarele – zonă aferentă 
locuinţelor colective cu regim de înălţime maxim P+3-10E  cu POTmax=20% şi CUTmax=2,2,parţial 
zona parcuri, sport-turism şi parţial zona - funcţiuni complexe de interes public şi nservicii de interes 
general/zonă instituţii de învăţămînt. iar  terenul care a generat PUZ-ul face parte parţial din zona 
parcuri, sport-turism şi parţial zona - funcţiuni complexe de interes public şi nservicii de interes 
general/zonă instituţii de învăţămînt. 

 

         
   REGIMUL JURIDIC : 
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            Suprafata totala studiata a teritoriului ce se propune pentru reglementare prin PUZ este 
de 22.000,00 mp, situata in intravilanul municipiului Craiova si este compusa din  
 proprietati private si terenuri apartinand domeniului public al municipiului Craiova.Terenul 
care a  generat PUZ-ul si care face parte din zona studiata are o suprafaţa de  2561,00 mp din acte şi  
2573,00 mp din masuratori cu nr. cadastral 216332 înscris în  cartea funciară                                                     
nr. 216332 - proprietate privată a d-nei Buşică Elena în baza Ordinului privind stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor în intravilanul localităţilor 217/2012 
 
                REGIMUL ECONOMIC  ŞI TEHNIC AL TERENULUI : 

 Terenul are categoria de folosinţă curti constructii şi conform PUG aprobat cu HCL nr. 
23/2000 si prelungit cu HCL nr. 37/2013,  terenul se afla situat parţial in zona  parcuri, sport 
turism şi parţial în zonă funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general/ zonă 
instituţii de învăţămînt cu POT max=70%.   

 
              SITUAŢIA PROPUSĂ 
 
         Bilant teritorial (reglementari propuse):  

Destinatia zonei, in functie de urmatoarele unitati teritoriale de referinta:  
SV-spaţiu verde, recreere, sport -turism cu  regim de înălţime max.P+1 cu 

POT=10% şi CUT=0,20; 
LB1- locuinţe colective  cu regim de înălţime max.P+4 cu POT=30% şi CUT=1,50; 
LB2- locuinţe colective  cu regim de înălţime max.P+4 cu POT=20% şi CUT=2,20; 
 Retragerile din axul străzii reglementate prin PUZ sunt de minim 13,50 m  pentru 

UTR LB1 şi 4,50 m pentru UTR LB2 conform sect. 
Se vor amenaja locuri de parcare in incinta proprietatii pentru functiunea 

propusa, conform RLU aprobat cu HCL 271/2008. 
Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii. 
Se vor amenaja spatii verzi si plantate conform RGU aprobat cu HG 525/1996.  
Respectarea Codului Civil pe limita de proprietate  privind servitutea de vedere si 

picatura la streasina. 
+ 
 

                       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE : 
 
S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. - aviz de amplasament favorabil nr. 2500021596/20.03.2015  - 

cu respectarea conditiilor din acesta;  
S.C. DISTRIGAZ SUD GDF SUEZ – aviz favorabil  cu nr. 309470045/17.03.2015 
S.P. SALUBRITATE – aviz tehnic favorabil nr. 1324/12.03.2015, conform legislatiei in 

vigoare; 
MINISTERUL SANATATII – DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – aviz nr. 

370/18.06.2015 cu respectarea legislatiei sanitara in vigoare Ord. MS nr. 119/2014;  
                                                               
Poliţia Municipiului Craiova-Biroul Rutier-aviz nr.181059/31.03.2015 cu respectarea art.87 

din HG nr.1391/2006, Regulamentul de aplicare OUG nr. 195/2002 şi art.105, pct.6 din 
OUG nr. 195/2002 
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-Compania de Apă Oltenia SA-se vor respecta prevederile declaraţiei notariale nr. 
20208/27.04.2015 eliberată de Biroul Notarial Individual Gunescu Tudor Mirela Daniela  

 şi lucrarea se va executa numai după devierea reţelei de canalizare pluvială pe baza unui proiect 
tehnic avizat de Compania de Apă Oltenia SA. 

Decizia etapei de încadrare nr. 3880/01.09.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj. 
Aviz  R.A.Termo Craiova din 12.09.2015-favorabil cu respectarea condiţiilor din acesta. 
Proces verbal de recepţie nr. 583/2015 al OCPI Dolj. 



Studiu geotehnic ; 
  -Dovada achitarii taxei R.U.R. 

                                                                  
       

 

 Avand in vedere cele de mai sus, propunem urmatoarele: 
 
- Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal - reconversie funcţională şi 
reglementarea zonei situate între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile 
Cerna-Ştefan Odobleja. 
- Termenul de valabilitate al P.U.Z.-ului propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia. 
 

 
 
 
 

            ARHITECT SEF,                                               Sef Serviciul Urbanism si  
                                                                                             Nomenclatura Urbana, 

Gabriela MIEREANU                            Mihaela ENE  
 
 
 
 
 
   Vizat pentru legalitate,         ÎNTOCMIT, 
  Jur. Claudia CALUCICA                      Dănescu Dorel 
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prevederile Legil nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, 

modificată  si completată  prin Legea nr.242/2009 -  si ale H.G.R. nr. 1519/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semn ătură  pentru 

documenta ţide de amenajare a teritoriului şi de urbanism a Regulamentului referitor 

la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbani ştilor din România, solicit analizarea 

şi inaintarea spre aprobare In Consiliul Local al Municipiulul Craiova a 
documentaţiei de urbanism P.U.D./ P.U.Z,, .. • 
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Dowlek dunnwavoastr ă  personale sunt prelucrate de Primăria Municiplultn Craiova, potriva nonfidirii nr17169„ in conformitate cu Legea nr. 

6 77 2001. in scopul indeplinirii atributidor legale de inregistrare a notificărdor şi statistică. Datek pot fi dezv ăluite unor terti in baza unui temei 

legul juslificat. puteti exercita drepturile de a'cces, de interventie şi de opoznie in conditide prev ăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere 

serisă  sumnată  clatată. trimisă  pe adresa autoritătii. 
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CARTE FUNCIARA NR. 216332

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru INFORMARE

"SS#gt oficiul de cadastru gi publicitate Imobitiard DoLJ
il11ffiffiil;';i?iti Biroul de cadastru g pubricitate rmobiriari craiova

Nr,cerere t L L 2 t 7
Ziua I O

LUna 09
Anul 2015

A. Partea I .  DESCRIEREA IMOBILULUI
TEREN intravi lan
Adresa: Craiova, Strada Brestei, nr. !44A, (fost nr, L44 si L4G
fosta str. Fundatura Cerna nr. 20

N r
crt

Nr.cadastral
Nr.topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

A 1 2L6332 Din  ac te :  2 .561;
Masura ta :2 ,573

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE
rnscrieri privitoare la dreptur ae proprie@

Act normativ nr' ordinul 145, din 15.05.2012, emis de Prefectul Judetului Doli, Decizia'Civila n., rs+EfrlFbGffiL9039/2t5/2010- Tribunalul Doli, CNS nr. L74O/20I2- primaria Craiova
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1

Actnotar ia lnr .ANTECoNTRAcTDEVANzAREcUMPARAREnur. r rso,o i , ' r r 'o3.2015, f f i
Daniela

se noteaza promisiunea de vanzare cumparare intre promitentul vanzator de la B 1
si promitenti i  cumparatori  BANICA sILuu cosrlNEL si BANIcA ADRIANA cAMELIA,
asupra imobilului de sub A 1, pentru suma de 155000 Euro din care s-a achitat
suma de 10000 Euro, contractul de vanzare cumparare in forma autentica se va
inche ia  pana la  da ta  de  11 ,07 ,2015

81759 / I3.O7.2OL5
Act notarial nr. ACT ADITIONAL AUT. 3133, din 13.07.2015, e.is O" BNPGUNESCU TUDoR Murin"luEiEG

se noteaza modif icarea termenului privind perfectarea contractului de vanzare in
forma autentica pana la data de 15.09.2015

LLL?L7 / 16.09.2015
A.t 

lotutiul nt A.t uditionul rut. nr. 3912, din 15.09,2015, ".ir dg Np GUNESCU TUDOR Marinela oli i ;G
se noteaza modificarea termenului privind perfectarea contractului de vanzare
cumparare in forma autentica pana la data de 1S.11.2015 .

C. Partea III. SARCINI
Inscrieri privin d dezmembram intele dreptu I ui dEJro!ffi@

drepturile reale de garantie si sarcini
26537 | L2.O3.2OL5
Act notarial nr' ANTECoNTRACT DE VANZARE cUMPARARE AUT.1136, dir ' 11.03.2015, emis de Np.c,,*-; lm;lm;;;Daniela

Intabulare, drept de IPorEcA, valoare: 10,000,00 / EUR, dobandit prin conventie,
c o t a a c t u a l a l / 1

1) BANICA SILVIU COSTTNEL
2) BANICA ADRIANA CAMELIA



CARTE FUNCIARA NR. 216332 Comuna/Oras/Municipiu: Cralc:'a !

Anexa Nr. 1 la Partea I
TEREN intravi lan
Adresa: Craiova, Strada Brestei, nr. !44A, (fost nr. 144 si 146 fosta str. Fundatura Cerna nr. 20

Nr" cadastral
Suprafata
masurata

( m p ) *
Observatii / Referinte

2L6332 2.573
* Suprafata este determinata in planul de proiect ie Stereo 70.

31?090

rl
J

tf'

'*'\*. 
f.-*,._.1,

Date referitoare la teren
N r
cr'l

Categorie
folosinta v i lan

Suprafata (mp) Nr .
tarla

Nr .
parcela

Nr.'opografi Observatii / Referinte

1 cu rti
constructi i

DA Din acte: -;
Masura ta :2 .573

Lungime Segmente

1) Valori le lungimilor segmentelor
sunt obtinute din proiect ie in

Punct
inceput

Punct
sfarsit

Lung ime
segment t ' -  (-)

1 2 34,2

2 3 42,0

3 4 0 ,6
4 5 15,2

5 6 L 7 , 8

6 7 34,O
7 B ? ?  n

B 9 0 ,6
9 1 42,0

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiect ie Stereo 70 si sunt rotunj i te la 1O centimetr i .
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetr i .

I

c
l.Docufitent careionSine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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7ARTE FUNCIARA NR. 216332 comuna/oras/Munici

Certific cE prezentul extras corespunde cu pozitii le in vigoare din cartea funciara original5, p5strat5

de acest birou'  L- . . ,  -
prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul pubtic a actelor juridice

prin care se sting drepturile reale precum si pentru"dezbaterea succesiunilor, iar infbrmatiiie prezentate

sunt suscept ibi le de or ice modif icare, in condit i i le legi i '

s-a achitat  tar i ful  de 60 RoN, chi tanta nr.  ANCPI-DJ0168871/15-09-2015, pentru serviciul  de

publ ic i tate imobi l iar5 cu codul nr.242t

Data solutionirii,
2t/09/20Ls

Data el iberir i i '

J_J-

Asi ste n t' re g i st r a to r'
EUGENIA MIHAELA TI

6:}:{#h
stf $ 

"""-?i
: 3 !  ^ " "  Ea ;

gjf,,,i,W
5 ! J r r g n a !

\



P+4

P+4

Magazin
"BILLA"

P+1

P

LB

SC

3,
00

3,
00

10,00 1,00 5,00
1,00

1,00
13,50 4,50 LEGENDA

LIMITE :
LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITA  AMPLASAMENT CE A GENERAT PUZ
LIMITA DE PROPRIETATE

REGLEMENTARI URBANISTICE :

REGIM MAXIM DE INALTIME
ALINIAMENT EXISTENT - conform PUG

ZONIFICARE FUNCTIONALA :

ZONA CIRCULATII PIETONALE
ZONA CIRCULATII CAROSABILE

ZONA SPATIU VERDE AMENAJAT

ZONA SPATII COMERT/INVATAMANT, INSTITUTII

CONSTRUCTII EXISTENTE
ZONA LOCUINTE COLECTIVE

REGLEMENTARI:

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE CLADIRI P+4

LOCUINTE COLECTIVE
CRAIOVA, STR. BRESTEI, NR.144A

Str.  STEFAN ODOBLEJA

St
r. 

 S
TE

FA
N 

O
DO

BL
EJ

A

LB2IP

P+4

P+4

P+4

P+4
P+4

P+4

P+4

P+4

P

P+4

P+4

P+4

P+4

P

P+4

P+4

P+4

P+4

P

P+1

P P

P

P+2

P+1

P

P+1

P+1

P

Grupul Scolar
de Industrie Alimentara
"ILIE MURGULESCU"

Facultatea de Educatie
Fizica si Sport

Magazin
"AUCHAN"

SV

1

1

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

Str. Cerna

RETEA CANALIZARE EXISTENTA

P.O.T.
C.U.T.

P.O.T.
C.U.T.

P.O.T.
C.U.T.

ZONA PROTECTIE RETEA CANALIZARE

LB1

CONSTRUCTII PROPUSE/EXISTENTE1
2
3

CIRCULATII CAROSABILE/PARCAJE
CIRCULATII PIETONALE

BILANT TERITORIAL LB2

MP %

SUPRAFATA TOTALA
STUDIATA PRIN PUZ 22.000 100

4
TEREN LIBER NEAMENAJAT
SPATII VERZI AMENAJATE

5

TEREN AMPLASAMENT STUDIAT
MP %

3.600 20
9.000 50
3.600 20

- -
1.800 10

18.000 100

EXISTENT PROPUS

22.000 100

3.600 20

3.600 20

- -
1.800 10

18.000 100

9.000 50

CONSTRUCTII PROPUSE/EXISTENTE1
2
3

CIRCULATII CAROSABILE/PARCAJE
CIRCULATII PIETONALE

BILANT TERITORIAL SV

MP %

SUPRAFATA TOTALA
STUDIATA PRIN PUZ 22.000 100

4
TEREN LIBER NEAMENAJAT
SPATII VERZI AMENAJATE

5

TEREN AMPLASAMENT STUDIAT
MP %

142 10
- -
- -

- -
1.285 90

1.427 100

EXISTENT PROPUS

22.000 100

142 10

- -

- -
1.285 90

1.427 100

- -

LB

LB

SV

CONSTRUCTII PROPUSE/EXISTENTE1
2
3

CIRCULATII CAROSABILE/PARCAJE
CIRCULATII PIETONALE

BILANT TERITORIAL LB1

MP %

SUPRAFATA TOTALA
STUDIATA PRIN PUZ 22.000 100

4
TEREN LIBER NEAMENAJAT
SPATII VERZI AMENAJATE

5

TEREN AMPLASAMENT STUDIAT
MP %

770 30
750 29
20 1

- -
1.033 40

2.573 100

EXISTENT PROPUS

22.000 100

- -

- -

1.543 60
1.030 40

2.573 100

- -

C

C

C

1

Plansa nr.
A10

 TIPARU BOGDAN B.I.A.
C.I.F. 29374879

CRAIOVA, STR.NICOLAE TITULESCU, nr.15, bl. I6, ap. 18

ARH. IONESCU RADU

REFERAT  /  EXPERTIZAVERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA

VERIFICATOR

SPECIFICATIE

CERINTA

NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

SEMNATURA

DESENAT

REFERAT

NR./DATA

Scara:
1/1.000

Faza:
P.U.Z.

Data:
august
2015

Proiect nr.
13/2015

REGLEMENTARI
ARH. TIPARU BOGDAN

ARH. TIPARU BOGDAN

AMPLASAMENT:  CRAIOVA, STR. BRESTEI, NR. 144 A

OBIECT: AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE, ELABORARE
P.U.Z. SI OBTINERE AVIZE PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI
P+4E - LOCUINTE COLECTIVE

BENEFICIAR:       BUSICA ELENA

PROCENT OCUPARE TEREN       30%
COEFICIENT UTILIZARE TEREN  1,50

REGIM TEHNIC PROPUS LB1

PROCENT OCUPARE TEREN       20%
COEFICIENT UTILIZARE TEREN  2,20

REGIM TEHNIC PROPUS LB2

PROCENT OCUPARE TEREN        10%
COEFICIENT UTILIZARE TEREN  0,20

REGIM TEHNIC PROPUS SV

REGIM DE INALTIME                      P+4

REGIM DE INALTIME                      P+4

REGIM DE INALTIME                      P+1

SECTIUNE CARACTERISTICA
FUNDATURA CERNA (cat. IV)
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