
MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT
H

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea 

teren, în municipiul Craiova, str.Doljului
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în

24.09.2015;
Având în vedere raportul nr.______/2015 întocmit de 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea urba

Craiova, str.Doljului;
În conformitate cu prevederile 

c , nr.2701/2010 
cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare
Ordinul pentru aprobarea 

Potrivit ârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 

;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 

art.115 alin.1, lit.b

Art.1. Planul Urbanistic Zonal referitor la 

str.Doljului,
Art.2. Termenul de valabilitate al de 10 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Amenajarea Teritoriului 

I AVIZAT,
PRIMAR, PT. SECRETAR,

Lia - VASILESCU Ovidiu MISCHIANU



- PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

- DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA
- Nr.              din             2015

PRIMAR
                                    

RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reglementare urbanistica 
mixta: zona functiuni complexe de interes public si servicii de interes general si 
zona locuinte colective si functiuni complementare, generat de construire imobil 
S+P+2+M cu destinatia de spatii prestari servicii medicale si imprejmuire teren, 
zona str. Doljului 

                        
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 arh. POLIZU BOGDANA,  se propune construire imobil 
S+P+2+M cu destinatia de spatii prestari servicii medicale si imprejmuire teren – strada Doljului, nr. 
12D, propus prin Certificatul de urbanism nr. 2227 din 10/11/2014. 

privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a ter -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 reglementare urbanistica mixta: zona functiuni complexe de interes 
public si servicii de interes general si zona locuinte colective si functiuni 
complementare, generat de construire imobil S+P+2+M cu destinatia de spatii 
prestari servicii medicale si imprejmuire teren, zona str. Doljului nr. 12D,
respectandu-se procedura din Regulamentul Local, întocmindu-se  Raportul nr. 65201 din 30.04.2015, 
pentru care s-

- în baza adresei nr. 51780/02.04.2015 s- -

A.I. Cuza, nr.7, conform procesului- /04/2015, planurile extrase din 
entari urbanistice (propuneri), plan unitati teritoriale 

de referinta, plan obiective de utilitate publica, plan de situatie si ilustratii urbanistice. Argumentarea 

-
confirmare de primire, respectându-

Asociatia de locatari nr. 18 Brazda lui Novac, str. Doljului, nr. 25, bloc G5 parter;
Asociatia de locatari nr. 27 Brazda lui Novac, str. Doljului, nr. 14, bloc C8c;
Colegiul National „Nicolae Titulescu”;



robare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela ce a 

nturi anexate.
-ul 

a publicului a fost respectata.
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 
in Consiliul Local al Municipiului 

Craiova.
ce are rol 

- -se 
astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice.

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN ZONA:

      Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 37/2013, terenul se 
afla situat in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, cu POT 
max=70%. Prin HCL nr. 230/2010 s-a aprobat PUZ referitor la “analizarea si reglementarea 
posibilitatilor de construire in zona str. 1 Decembrie 1918 si str. Brazda lui Novac, in vederea 
construirii unei locuinte cu regim de inaltime P+1 si imprejmuire teren”, schimbandu-se astfel 
destinatia terenului studiat in zona circulatii carosabile/parcaje. 

construire 
cipiul Craiova, zona str. Doljului, nr. 12D”, 

precum si a CU nr. 2227 din 10.11.2014 s-

si reglementarea interdictiei de construire.

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 
pentru obiectivul construire 
împrejmuire teren în municipiul Craiova, situat in str. Doljului, nr. 12D, Craiova, cu POT 
propus=70%; CUT propus=2,40, face parte din aceasta zona si are urmatoarele vecinatati: 

La Nord-Est: aliniament strada Doljului; 
La Sud-Vest:  limita proprietate Colegiul National “Nicolae Titulescu”;
La Sud-Est: aliniament acces la locuinte colective P+6-P+9; 
La Nord-Vest: aliniament alee acces Colegiul National “Nicolae Titulescu”.

          REGIMUL JURIDIC :

           Suprafata totala studiata a terenului ce se propune pentru reglementare prin PUZ este de 
4320 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- ,00 mp 
din acte si 331,00 mp din masuratori cu nr. cadastral 22022 înscris în Cart -

REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI :
onform PUG aprobat cu HCL nr. 

23/2000 si prelungit cu HCL nr. 37/2013, terenul se afla situat in zona cu functiuni complexe 
de interes public si servicii de interes general, cu POT max=70%. Prin HCL nr. 230/2010 s-a 



aprobat PUZ referitor la “analizarea si reglementarea posibilitatilor de construire in zona str. 1 
Decembrie 1918 si str. Brazda lui Novac, in vederea construirii unei locuinte cu regim de inaltime P+1 
si imprejmuire teren”, schimbandu-se astfel destinatia terenului studiat in zona circulatii 
carosabile/parcaje. În urma -

REGIM TEHNIC :
Situatia existenta: 
Destinatia zonei :  zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general cu 

POT max=70%, conform PUG si zona circulatii carosabile/parcaje, conform PUZ.

       Bilant teritorial (reglementari propuse): 
Destinatia zonei, in functie de urmatoarele unitati teritoriale de referinta: 
UTR IS: zona institutii si servicii publice cu regim de inaltime maxim S+P+2+M, 

cu POT max=70% si CUT max=2,40;
UTR ZM: zona mixta – servicii publice de interes general si de locuinte colective si 

functiuni complementare, cu regim de inaltime maxim S+P+2+M, POT max=70% si 
CUT max=2,40;

Regimul de aliniere propus prin PUZ, in functie de categoria strazii: 
Constructia se va retrage minim 11,50 ml, iar imprejmuirea la 8,50 ml din axul 

strazii Doljului, conform profilului II propus prin PUZ.
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. 2500021743/02.04.2015  -

cu respectarea conditiilor din acesta; 
S.C. DISTRIGAZ SUD GDF SUEZ – aviz favorabil elaborare Plan Urbanistic Zonal; aviz 

nefavorabil de construire spatii prestari servicii medicale si imprejmuire teren (pentru 
obtinerea avizului favorabil de construire este necesara reamplasarea bransamentului de 
gaze afectat), cu conditiile din acesta;

S.P. SALUBRITATE – aviz tehnic favorabil nr. 1341/18.03.2015, conform legislatiei in 
vigoare;

ROMTELECOM SA – aviz favorabil conform aviz detaliat 110/2015; 
MINISTERUL SANATATII – DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – aviz nr. 

144/16.03.2015 cu respectarea legislatiei sanitara in vigoare Ord. MS nr. 119/2014; 
M. M. A. P. - Agentia nationala pentru Protectia Mediului Dolj– “nu necesita evaluare de 

mediu si nu se supune procedurii de evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu” conform Decizie etapei de incadrare nr. 3213/21.04.2015;

Studiu geotehnic – proiectul nr. 544/2014;
Dovada achitarii taxei R.U.R.
Se poate construi numai cu avizul favorabil al detinatorilor de utilitati din zona pentru

fiecare lot de proprietate in parte.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem urmatoarele:



- Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reglementare urbanistica 

mixta: zona functiuni complexe de interes public si servicii de interes general si zona 

locuinte colective si functiuni complementare, generat de construire imobil S+P+2+M

cu destinatia de spatii prestari servicii medicale si imprejmuire teren, zona str. 

Doljului;
- Termenul de valabilitate al P.U.Z.-ului propus acestuia.

            ARHITECT SEF,                                               Sef Serviciul Urbanism si 
                                                                                             Nomenclatura Urbana,

Gabriela MIEREANU                       Mihaela ENE 

Vizat pentru legalitate,     ÎNTOCMIT,
Jur. Claudia CALUCICA                   Monica MARIN



















































































MEMORIU DE PREZENTARE

1.  INTRODUCERE

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

PLAN URBANISTIC ZONAL “ZONA FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC SI 

SERVICII DE INTERES GENERAL - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”

CRAIOVA, STRADA DOLJULUI, NR. 12 D, – JUDETUL DOLJ

1.1. PREVEDERILE P.U.G. APROBAT PENTRU TERITORIUL CARE FACE OBIECTUL STUDIULUI

Conform P.U.G. – amplasamentul este situat in teritoriul intravilan al Municipiului Craiova.

Conform P.U.G. Municipiul Craiova , amplasamentul este situat in cartierul Brazda lui Novac, in zona de 

institutii complexe de interes public si servicii de interes general,  la Strada Doljului, prevazuta prin P.U.G. ca 

artera de categoria a-III-a, colectoare.

Conform PUZ aprobat cu HCL Nr. 230/ 2010, amplasamentul se situeaza in zona circulatii 

carosabile/ parcaje.

Zona studiata  cuprinde teritoriul delimitat astfel:

N – E – aliniament strada Doljului

S – E – aliniament la alee acces locuri locuinte colective P+6 – P+9

S – V – limita proprietate Colegiul National „ Nicolae Titulescu”

N – V – aliniament alee acces Colegiul National „ Nicolae Titulescu”

Teritoriul cuprins in zona studiata, ce urmeaza a fi reglementat prin P.U.Z. este constituit din trei 

parcele proprietate privata, identificate – la strada Doljului: nr. 12 B, 12C, 12D  - alei acces la Colegiul 

National „Nicolae Titulescu”, alee acces blocuri locuinte colective P+6 – P+9.

In vecinatatea zonei studiate se disting urmatoarele zone diferentiate sub aspect functional:

zona institutii complexe de interes public - Colegiul National „Nicolae Titulescu”

zona locuinte colective si functiuni complementare – P+4

zona locuinte colective cu spatii comerciale la parter / mezanin – P+6 – P+10 si functiuni complementare

zona circulatii carosabile/ alei pietonale 

spatii verzi aferente zonelor functionale



1.2. FOLOSINTA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI ANALIZAT

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

N – E – aliniament strada Doljului

S – E – aliniament la alee acces locuri locuinte colective P+6 – P+9

S – V – limita proprietate Colegiul National „ Nicolae Titulescu”

N – V – aliniament alee acces Colegiul National „ Nicolae Titulescu”

Suprafata studiata este constituita din trei parcele proprietate privata, identificate – la strada Doljului : 

nr. 12 B, 12C, 12D  - alei acces la Colegiul National „Nicolae Titulescu”, alee acces blocuri locuinte colective 

P+6 – P+9.

Conform P.U.Z. aprobat cu HCL Nr. 230/ 2010, amplasamentul se situeaza in zona circulatii carosabile/ 

parcaje. 

In  prezent, terenul este liber, neconstruit. Circulatia carosabila se desfasoara pe strada Doljului, 

respectiv, pe aleile de acces la Colegiul National « Nicolae Titulescu », si alee acces blocuri de locuinte 

colective. Accesele pietonale se desfasoara pe trotuarele adiacente circulatiilor carosabile.

1.3. FUNCTIUNEA SOLICITATA DE INVESTITOR SI PROPUSA PRIN STUDIUL DE 

OPORTUNITATE

Functiunea solicitata  de investitor si  propusa prin prezentul studiu de oportunitate - este :

“ZONA FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC SI SERVICII DE INTERES GENERAL - LOCUINTE 

COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” - S+P+2+M.

1.4. PREVEDERILE PUG APROBAT PRIVIND FUNCTIUNEA SOLICITATA

Conform P.U.G., amplasamentul este situat in cartierul Brazda lui Novac,in zona de institutii

complexe de interes public si servicii de interes general, pentru care, se stabilesc urmatoarele reglementari 

urbanistice:

P.O.T. maxim – 70%;

C.U.T. maxim – in functie de regimul de inaltime adoptat;

aliniament – 5 m din axul strazii Doljului

regim de aliniere – 8,00 m din axul strazii Doljului

Amplasamentul este situat la strada Doljului, prevazuta prin P.U.G. ca artera de categoria a III-a, 

colectoare. Conform P.U.Z. aprobat cu HCL Nr. 230/ 2010, amplasamentul se situeaza in zona circulatii 

carosabile/ parcaje.

1.5. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE PRIVIND ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA A ZONEI 



AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zona studiata dispune de posibilitate bransament la retelele tehnico-edilitare: alimentare energie 

electrica si telecomunicatii, alimentare apa si canalizare, alimentare gaze naturale. 

Racordurile si bransamentele se vor efectua la retelele urbane de distributie existente pe Strada 

Doljului.

1.6. PROPUNERILE PRIVIND INTERVENTIILE URBANISTICE CE DORESC A SE REALIZA, 

RESPECTIV:

a. TERITORIUL CE URMEAZA A FI REGLEMENTAT PRIN P.U.Z.

Zona studiata are o suprafata de 4320,00 mp, din care:

zona circulatii carosabile/pietonale – S= 1366,00 mp

zona institutii/ servicii publice - S = 1120,00 mp 

zona locuinte colective P+3-9 existente - S =  730,00 mp

total amplasament studiat, ce urmeaza a fi reglementat prin P.U.Z. este in suprafata de 1082,00 mp si 

este ocupata astfel:

parcela – str. Doljului nr. 12D – S= 331,00 mp

parcela – str. Doljului nr. 12C – S= 188,00 mp

parcela – str. Doljului nr. 12B – S= 563,00 mp

CONDITII DE CONSTRUIBILITATE / REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM

Regimul de aliniere  propus pentru constructii  - se defineste ca limita maxima admisa pentru constructii, de 

la care sunt permise retrageri, atat in plan orizontal, cat si in plan vertical.

Regimul de aliniere obligatoriu pentru constructii - se defineste ca limita maxima admisa pentru 

constructii, de la care nu sunt permise retrageri, in plan orizontal, sau in plan vertical.

HCL nr. 271/2008- municipiul Craiova – privind reglementarea numarului locurilor de parcare – in functie 

de destinatia terenului

respectarea RGU privind realizarea necesarului de spatii verzi – potrivit destinatiei terenurilor

b. CATEGORIA FUNCTIONALA A DEZVOLTARII

zona functionala –

“ZONA FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC SI SERVICII DE INTERES GENERAL - LOCUINTE 

COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” - S+P+2+M

- modul de rezolvare a echiparii tehnico-edilitare, a accesului in incinta, eventuale servituti:

CIRCULATIA CAROSABILA 

Circulatia carosabila se va desfasura pe drumurile adiacente amplasamentului :

strada Doljului

alei carosabile, situate la vest si est – cu acces din str. Doljului

PARCAJE - propuse pe parcele. 

Numarul de locuri de parcare – conform HCL Mun. Craiova – nr.271/2008

CIRCULATIA PIETONALA - accese pietonale  - din trotuarele existente si propuse .

Pentru institutii publice se vor asigura accese corespunzatoare persoanelor cu disabilitati 

locomotorii. Accesele pietonale vor fi separate: pentru public, locuitori, accese personal, aprovizionare

SISTEMATIZAREA VERTICALA - are in vedere stabilirea cotei ±0,00 pentru constructii, pante ale terenului 

pentru preluarea apelor pluviale la terenul natural. 



Propunerile de amenajare a incintei si sectiunile caracteristice vor fi prezentate la fazele ulterioare de 

proiectare.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

Zona studiata dispune de posibilitate bransament la retelele tehnico-edilitare: alimentare energie electrica si 

telecomunicatii, alimentare apa si canalizare, alimentare gaze naturale .

EVACUARE APE PLUVIALE

Apele pluviale vor fi dirijate prin rigole si pante ale terenului amenajat in interiorul amplasamentului spre 

spatiile verzi.

EVACUARE DESEURI MENAJERE

Pentru realiza

reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare. 

Deseurile menajere solide vor fi depozitate pe parcela in pubele etanse, vor fi colectate selectiv si 

vor fi evacuate periodic la platforma, prin intermediul serviciilor de salubritate abilitate .

c. REGLEMENTARI OBLIGATORII SAU DOTARI DE INTERES PUBLIC NECESARE

Parcelele de teren se afla in proprietate privata apartinand beneficiarilor.

Nu sunt propuse schimburi de tipuri de proprietate.

REGIMUL DE ALINIERE  - Amplasarea constructiilor se va realiza conform profilurilor transversale  

prezentate in plansele de reglementari.

REGIM DE INALTIME 

Din analiza fronturilor construite la strada Doljului, rezulta regim de inaltime predominant– P+4; la 

strada Brazda lui Novac, frontul existent prezinta blocuri de locuinte colective P+6 – P+9/

Regimul de inaltime al Colegiului National N.Titulescu – P+2.

Cladirea Colegiului este retrasa de la strada Doljului.

Regim de inaltime propus – S+P+2+M.

Propunerile prezentate au in vedere atat necesitatea rezolvarii unei perspective dinspre intersectia 

str. Brazda lui Novac cu str. Doljului, cat si realizarea frontului la strada Doljului, fara a afecta prezenta 

urbanistica a cladirii Colegiului National N.Titulescu – P+2.

MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

P.O.T. propus = procent ocupare teren = 70%     

C.U.T. propus = coeficient utilizare teren = 2,20

PLANTATII - ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Se vor organiza plantatii, pentru marcarea separarii functionale a spatiilor pentru parcari/ accese 

pietonale, pe categorii. Accesele pietonale vor fi sustinute prin plantatii decorative; se vor realiza plantatii 

spre incinta Colegiului National.

IMPREJMUIRI – gard viu 

ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA

Zona studiata dispune de posibilitati bransamente la retelele tehnico-edilitare: alimentare energie 

electrica si telecomunicatii, alimentare apa si canalizare, alimentare gaze naturale.

1.7. JUSTIFICAREA OPORTUNITATII REALIZARILOR INVESTITIILOR SOLICITATE



Oportunitatea investitiilor solicitate se justifica prin: 

conditiile de amplasament: - situare in teritoriu:

Necesitatea completarii unui front coerent la strada Doljului, in masura in care :

* acesta se integreaza in cadrul construit existent ,

* sustine volumetric perspectiva dinspre intersectia str. Brazda lui Novac cu str. Doljului, 

* fara a afecta perspectivele laterale catre cladirea Colegiului National « N. Titulescu »

crearea dotarilor de interes public necesare la nivel de cartier

crearea spatiilor de cazare – locuinte colective

crearea locurilor de munca si atragerea fortei de munca 

PLANUL URBANISTIC ZONAL reglementeaza conditiile urbanistice de dezvoltare a zonei – cu destinatia

“ZONA FUNCTIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC SI SERVICII DE INTERES GENERAL - LOCUINTE 

COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in vederea posibilitatii amplasarii constructiilor pentru 

- dotari de interes public

- locuinte colective si functiuni complementare.

P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona luata in studiu si asigura 

corelarea dezvoltarii urbanistice a zonei cu planul urbanistic general al localitatii.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii necesar a fi 

aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor in zona studiata.

Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor P.U.G., P.U.Z. aprobate si a opiniei 

initiatorilor, continutul P.U.Z. trateaza urmatoarele categorii de probleme:

Organizarea retelei stradale

Zonificarea functionala a terenurilor

Organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane

Indici si indicatori urbanistici: - regim de aliniere; regim de inaltime; P.O.T., C.U.T. - maxim

Dezvoltarea infrastructurii

Statutul juridic si circulatia terenurilor

Delimitarea si protejarea fondului arhitectural - urbanistic si natural  de patrimoniu 

Masuri de  identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale si antropice previzibile

Masuri de protectie a mediului

Mentionarea obiectivelor de utilitate publica

Reglementari - permisiuni si restrictii - incluse in Regulamentul Local de Urbanism

intocmit,

ARH. URBANIST POLIZU BOGDANA



SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA
Nr.  51680   / 02.04.2015

                                                                                          

                                                                                     

NOTIFICARE
Privind procedura de elaborare si aprobare documentatie P.U.Z. in zona str. 

Doljului, nr. 12D cu titulatura: „
”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, art. 47, Planul Urbanistic 
Zonal se stabileste in baza analizei, contextului social, cultural istoric, urbanistic si 
arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, 
inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de 
ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata 
de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale 
cladirilor, materiale admise.

Avand in vedere necesitatea asigurarii conditiilor legislative si institutionale
pentru asigurarea dezvoltarii durabile coerente si integrate a municipiului Craiova, se 
impune notificarea proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile care a generat 
P.U.Z-ul privind intentia si propunerea documentatiei de urbanism conform Normelor
metodologice de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 2701/2010.

Prin prezenta adresa va solicitam sa notificati in scris dupa consultarea de pe 
site-ul www.primariacraiova.ro – - Urbanism - Planuri 
urbanistice supuse dezbaterii publice, supuse dezbaterii publice sau la sediul din 
str. A. I. Cuza , nr. 7- in zilele lucratoare intre orele 10-
eventualele obiectii sau propuneri privind investitia propusa spre dezbatere si 
aprobare în Consiliul Local al Municipiului Craiova.

                  Arhitect Sef,                                             Intocmit,
                 Gabriela MIEREANU                             Monica MARIN

MUNICIPIUL CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



Detalii tranzactie

Pentru perioada:  22/04/2015-24/04/2015

CIF: RO 6151100 Tel.: + 40 21 222 16 00; Fax: + 40 21 222 14 01

Nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJS-40 024/18.02.99; BIC(SWIFT): INGBROBU

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

Sediul: Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745, Bucuresti, Romania;

Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 26A

200352, Craiova, Dolj, RO

Numar cont:

Tip cont:

RO28INGB0000999901684230

Cont Curent

Cod client:

Moneda: RON

1066263

DL Constantin Galbenu

Debit CreditDetalii tranzactieData

443,00Transfer Home'Bank24 aprilie 2015

Beneficiar: Registrul Urbanistilor di/17244352

In contul: RO12TREZ70020F305000XXXX

Banca: TREZORERII

Detalii: 17244352

 Taxa RUR - POPESCU EMILIA - PT. PUZ

Referinta: 105088308
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MonicaMarin/Urbanism/informarea publicului PUZ str Doljului nr 12D

D
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana
Nr.    65201   din   30/04/2015

Primar,  

RAPORT 
privind procedura de informare a publicului PUZ – construire imobil S+P+2+M 

municipiul Craiova, zona str. Doljului, nr. 12D

publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului 
si de urbanism s-a aprobat  cu HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind 
implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si 
amenajarea teritoriului Municipiului Craiova.

Informarea publicului pentru PUZ construire imobil S+P+2+M cu destinatia de 
spatii spatii prestari servicii medicale si imprejmuire teren – zona str. Doljului, nr. 12D

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 51780/02.04.2015 pe site-ul 
www.primariacraiova.ro prin 

anuntul nr. 2 din 02.04.2015 si la sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform 

PUZ, respectiv: -
unitati teritoriale de referinta, 4. obiective de utilitate publica, 5. plan de situatie 
si 6. ilustratii urbanistice.
Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate. 

transmise prin respectându-se termenul de 25 

Asociatia de locatari nr. 18 Brazda lui Novac, str. Doljului, nr. 25, bloc G5 
parter;

Asociatia de locatari nr. 27 Brazda lui Novac, str. Doljului, nr. 14, bloc 
C8c;

Colegiul National „Nicolae Titulescu”;

-ului  pe panou in loc vizibil 



MonicaMarin/Urbanism/informarea publicului PUZ str Doljului nr 12D

la parcela ce a generat acest PUZ în data de  26.03.2015, argumentat cu foto anexat si 

data de 24.03.2014, respectiv 27.03.2015, anunturi anexate.
In urma notificarilor nu a fost

nici pe site-
procedura de informare si consultare a publicului a fost respectata
.

Fata de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de 

documentatii in Consiliul Local al Municipiului Craiova.

ARHITECT SEF,                                            SEF SERVICIU,  
Gabriela Miereanu                                          Stela Mihaela Ene

Intocmit


