
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul 
Craiova, str.Floreşti, nr.54 

 
  

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2013; 

Având în vedere raportul nr.183010/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, 
str.Floreşti, nr.54; 
         În conformitate cu prevederile 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.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 şi Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unei locuinţe, cu 

regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Floreşti, nr.54, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Primăria Municipiului Craiova 
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                                                  RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: Construire 
locuinţă parter, str. Floreşti, nr. 54, municipiul Craiova  
 

   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 50/1991  privind  
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
       În temeiul prevederilor Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu  
modificările şi completările ulterioare.  
    Prin documentaţia elaborată de S.C. URBAN PROFESIONAL CONSULTING S.R.L  
prin urbanist GABRIEL CODREANU, se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
pentru: construire locuinţă parter, str.Floreşti, nr.54. 
  În conformitate cu 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 in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 
Municipiului Craiova, astfel pentru aprobarea PUD-ului Construire locuinţă parter din 
Regulamentul Local, întocmindu-se  raportul nr.183008 din 05.12.2013, pentru care s-au 
parcurs următoarele etape: 
- în baza adresei nr.167537/08.11.2013 s-au publicat şi afişat pe site-ul instituţiei cu 
adresa www.primariacraiova.ro prin anunţul nr.15 din 08.11.2013, precum şi la sediul instituţiei din 
strada A.I. Cuza, nr.7, conform procesului-verbal de afişaj nr.167525 din 08/11/2013, 
planurile extrase din documentaţi P.U.D: plan de încadrare în zonă, plan de situaţie cu 
propunerea. Argumentarea afişării la sediul instituţiei 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 15 zile prevăzut pentru 
perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele 
nr.173843/21.11.2013 după cum urmează: 
- pe latura de Nord - proprietar Murgu Maria (str. Floresti, nr. 66); 
- pe latura de Vest - proprietar Corbu Cristian (str.Floreşti, nr.56); 
- pe latura de Est - proprietar Dodocioiu Elena (str.Floreşti, nr.52); 
- pe latura de Sud - str.Floreşti.   
 Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.D-ului pe panou în loc vizibil la 
parcela ce a generat acest P.U.D în data de 08/11/2013, argumentat cu foto anexat şi a 
publicat anunţ  în două  ediţii ale  ziarului  local Gazeta de Sud, în ediţiile din data de 
11/11/2013 şi 14/11/2013, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.D, prin  
 

     PRIMAR, 
    Lia Olguţa VASILESCU     



 
care a luat în considerare că proprietarii parcelelor învecinate au putut fi informaţi de 
elaborarea P.U.D-ului (proprietari care nu sunt afectaţi de propunerea P.U.D-ului).  
 După  expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a 
decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost trimisă in data de 21.11.2013, pentru care s-
au primit confirmări de primire şi s-a constatat că nu au fost primite obiecţiuni, propuneri, 
opinii, de la cei notificaţi, motiv pentru care considerăm că procedura de informare şi 
consultare a publicului a fost respectată.    
  Faţă de cele precizate mai sus, durata de 15 zile pentru finalizarea procedurii 
conform Regulamentului Local, necesare în cazul în care se primeau obiecţiuni, 
propuneri, opinii, nu este oportună, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului de 
specialitate şi înaintării spre avizare şi aprobare a respectivei documentaţii in Consiliul al 
Municipiului Craiova. 
        În data de 03.12.2013, s-a întrunit 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 şi-a consemnat în 
fişe şi nu au fost obiecţiuni, consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehice. 
 

 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

 Terenul se află situat în zonă de locuinţe cu interdicţie temporară de construire până 
la aprobare documentaţie PUD/PUZ, regim maxim de înălţime P+2 şi cu indicii de 
constribilitate P.O.T maxim = 35% şi C.U.T maxim = 1,05.  
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 468 din 18/03/2013 privind investiţia solicitată 
“Construire locuiţă parter“ - str. Floreşti nr. 54”, impunându-se prin C.U condiţia 
elaborării P.U.D întrucât amplasamentul studiat se află situat, conform P.U.G aprobat, în 
zonă cu interdicţie de construire pâna la elaborare documentaţie de urbanism PUZ/PUD. 
Prin propunerea de elaborare P.U.D, ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa construcţiile fată de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesul auto şi 
pietonal şi modul de ocupare al terenului, respectând indicii urbanistici, alinierea la strada 
adiacentă terenului, regimul maxim de înălţime admis, reglementări ce sunt prevăzute prin 
P.U.G. 
         Accesul  la amplasamentul studiat se face din str. Floreşti. 
 

 SITUATIA EXISTENTA: 
Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul 
municipiului Craiova şi  este liber de construcţii. 
Delimitari pentru zona studiată - str.Floreşti: 
- Nord  – proprietar Murgu Maria (str. Floresti, nr. 66); 
- Vest –  proprietar Corbu Cristian (str.Floreşti, nr.56); 
- Est – proprietar Dodocioiu Elena (str.Floreşti, nr.52); 
- Sud  –  str.Floreşti.   
 
REGIMUL JURIDIC:  
 Terenul intravilan cu S = 1080,00 mp din acte şi 1068,00 mp din măsurători, nr. 
cadastral 20729, conform planului de amplasament şi delimitare vizat O.C.P.I şi 
Extras de Carte Funciară pentru informare cu nr.104060/24.10.2013, proprietate 
privată a numiţilor, Neagu Georgeta şi Neagu Mircea Costin, conform contract de 
vânzare cumpărare, aut. cu nr.3350/13.02.1995 şi certificat de moştenitor nr.209 
din 12.11.2003, întocmit de B.N.P. TUDOR MARINELA - DANIELA.  



 
 

        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă, teren arabil şi conform P.U.G, aprobat cu H.C.L 
nr. 23/2000 şi prelungire valabilitate cu H.C.L nr. 37/2013, terenul se află situat în  zonă 
de locuinţe, cu interdicţie de construire până la aprobarea documentaţiei de urbanism 
PUZ/PUD, iar ca vecinătăţi terenurile au categoria de folosinţă curţi construcţii, ocupate 
parţial de construcţii.  
      Suprafaţa totală de teren este de1080,00 mp din acte şi 1068,00 mp din măsurători, cu 
nr. cadastral 20729, conform planului de amplasament şi delimitare vizat O.C.P.I şi 
Extras de Carte Funciară pentru informare cu nr.104060/24.10.2013. 
 
       REGIM TEHNIC: 
      Se propune construire locuinţă parter,  str. Floreşti nr. 54, încadrându-se în funcţiunea 
precizată prin P.U.G.  
    Se va lua în calcul continuarea profilului transversal strâzii Floreşti, respectând R.G.U 
privind distanţa acestuia prin lărgirea străzii la cel puţin 9,00 ml. Suprafaţa de teren 
afectată de lărgirea str.Floreşti se va dezmembra şi va intra în patrimoniul municipiului 
Craiova prin donaţie. 
      Proiectul de hotărâre ce face obiectul P.U.D-ului trebuie apreciat separat de intenţia 
de donaţie şi transfer a dreptului de proprietate, care va avea o rezolvare ulterioară. 
       Regimul de aliniere minim impus din axul străzii Floreşti,  este de  4,50 ml  pentru 
construcţii şi pentru împrejmuire. 
       Regimul maxim de înălţime aprobat pentru zona studiată este de P+2. 
  Indicii de construibilitate pentru construcţia propusă au fost stabiliţi prin reglementările 
urbanistice aprobate, respectiv P.U.G, astfel: P.O.T max. = 35% şi C.U.T max. = 1,05. 
     Construcţia propusă va respecta condiţiile urbanistice aprobate prin P.U.G şi propuse 
prin prezentul P.U.D. 
      Construcţia va respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la vedere şi 
picătura la streaşină. 
     Asigurarea locurilor de parcare conform Regulsmentului Local de Urbanism pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr.271/2008. 
      Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform 
R.G.U aprobat cu H.G. nr.525/1996. 

Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face din str. Floreşti.  
 
 
MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
 Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 

 -  COMPANIA DE APA OLTENIA SA – aviz favorabil; 
- S.C. CEZ Distributie S.A.–aviz de amplasament favorabil cu 
nr.2500009353/08.05.2012,  respectandu-se condiţiile din acesta; 
-   S.C. SALUBRITATE S.R.L.  - aviz tehnic favorabil; 
- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – notificare nr. 
1126/10.04.2013 - respectarea legislatiei in vigoare; 
- DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz de amplasament favorabil cu 
nr.3895/11.04.2013,  respectandu-se condiţiile din acesta ; 
-  Agentia pentru Protectia mediului Dolj: adresa nr. 8184/05.09.2013. 
 



  Documentatia P.U.D a fost completata cu: Studiu geo-tehnic proiect nr.409/2013 
întocmit de S.C. GTF CONSULT S.R.L; Dovada achitării taxei R.U.R. cu   nr. factură din 
27/09/2013 emisă de Terzoreria Municipiului Bucureşti. 
 
 
   Propunem aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru : construire  
locuinţă parter, str.Floreşti, nr.54 

 
 

              ARHITECT SEF,                                                        ŞEF SERVICIU, 
Gabriela MIEREANU                                  Stela  Mihaela ENE  
 
 
   Vizat pentru legalitate,      Întocmit, 
     Nicoleta GALBENU                                 Violeta BARCAN 
             
             
     
       
 

 



 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană 
Nr. 183008 din 05.12.2013 
 
                                                                                                           PRIMAR,   
                                                                                             Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobare P.U.D - Construire locuinţă parter, str.Floreşti, nr.54 
 
 

 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 pentru P.U.D. „Construire locuinţă parter, str. Floreşti, 
nr. 54” a ţinut cont de prevederile  capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local 
după cum urmează: 
 - în baza adresei nr.167537/08.11.2013 s-au publicat şi afişat pe site-ul instituţiei cu 
adresa www.primariacraiova.ro prin anunţul nr.15 din 08.11.2013, precum şi la sediul 
instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, conform procesului-verbal de afişaj nr.167525 
din 08/11/2013, planurile extrase din documentaţi P.U.D: plan de încadrare în zonă, 
plan de situaţie cu propunerea. Argumentarea afişării la sediul instituţiei 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 15 zile prevăzut 
pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu 
adresele nr.173843/21.11.2013 după cum urmează: 
- pe latura de Nord - proprietar Murgu Maria (str. Floresti, nr. 66); 
- pe latura de Vest - proprietar Corbu Cristian (str.Floreşti, nr.56); 
- pe latura de Est - proprietar Dodocioiu Elena (str.Floreşti, nr.52); 
- pe latura de Sud - str.Floreşti.   
 Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.D-ului pe panou în loc vizibil 
la parcela ce a generat acest P.U.D în data de 08/11/2013, argumentat cu foto anexat 
şi a publicat anunţ  în două  ediţii ale  ziarului  local Gazeta de Sud, în ediţiile din 
data de 11/11/2013 şi 14/11/2013, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de 
P.U.D, prin care a luat în considerare că proprietarii parcelelor învecinate au putut fi 



 

informaţi de elaborarea P.U.D-ului (proprietari care nu sunt afectaţi de propunerea 
P.U.D-ului).  
 După  expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce 
a decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost trimisă in data de 21.11.2013, pentru 
care s-au primit confirmări de primire şi s-a constatat că nu au fost primite obiecţiuni, 
propuneri, opinii, de la cei notificaţi, motiv pentru care considerăm că procedura de 
informare şi consultare a publicului a fost respectată.    
  Faţă de cele precizate mai sus, durata de 15 zile pentru finalizarea procedurii 
conform Regulamentului Local, necesare în cazul în care se primeau obiecţiuni, 
propuneri, opinii, nu este oportună, putându-se trece la etapa de întocmire a 
raportului de specialitate şi înaintării spre avizare şi aprobare a respectivei 
documentaţii in Consiliul al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                                  SEF SERVICIU,   
           Gabriela MIEREANU                                           Stela Mihaela ENE 
 
 
 
 
         
                                                                                      
                                                                                                     INTOCMIT,  
                                                                                               Violeta BARCAN  
  





MTJNICIPruL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIUI,UI

AvIZde CONSULTANTA

Nr. Q S din d3 .1e,, Lot3

Avdnd in vedere Regulamentul de Organizare si, Funclionare a Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova constituitd
in conformitate cu prevederile art.37 din Legea nf. 3501200L cu modificdrile gi
completirile ulterioare qi aprobatd cu HCL nr.32412011 in data de a3, l/-fn{3 s-a
intrunit Comisia Tehnici de Urbanism, avdnd ca puncte pe ordinea de zi, la
pozitia { documentalia inregistratd cu nr./6.1W-J S | , t a 2-o [3 :

P, t! ' b, - @N,,{Tfttt \FE co ccu'ar# ?]*-FYFIP*

La comisie s-au prezentat {,2 membri, din nr. total de 19 membri, care au votat
favorabil pentru documentatia analizatS, fiind astfel intrunit cvorumul de 50+1 pentru
aprobarea propunerilor urbanistice conform art.l9 din regulamentul mentionat mai
sus ce s-a consemnat ?n procesul-verbal nr. 18J a5) I ct3. &,Q-aD qi se elibereazd

Avizul favorabil ce respecti principiile urbanistice gi este oportun

privind promovarea reglementdrilor P.U.D./P.U.Z. pentru investifialinvesti,tiile din

ARIIITECT SEF,
Gabriela Miereanu

o%''
//

/./

UrbanAC2\D:\Desktop\Comisia Tehnica de Urbanism\Aviz consultanta CTU.doc
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