
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

referitor la construirea unor spaţii comerciale, cu regim de înălţime parter,  în 
municipiul Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.7C 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013; 

Având în vedere raportul nr.8699/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
referitor la construirea unor spaţii comerciale, cu regim de înălţime parter, în municipiul 
Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.7C; 
          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 unor spaţii 
comerciale, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Aristizza 
Romanescu, nr.7C, 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. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
  
 



Primăria Municipiului Craiova 
Directia Urbanism,Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana   
Nr. 8699/19.01.2013      

 
 
      RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: Construire spatii 
comerciale parter , str. Aristizza Romanescu nr.7C, Craiova  
 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare privind autorizarea executarii 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 documentatia elaborata de S.C. GETRIX SA  prin Arh.M.Vitan , se propune 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea: Construire spatii comerciale parter  
în str.Aristizza Romanescu nr. 7C. 
  În conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului 
Dezvoltării Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a 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, astfel pentru aprobarea  PUD-ului 
Construire spatii comerciale parter  din Regulamentul Local, intocmindu-se  raportul 
nr.  6538/16.01.2013, pentru care s-au parcurs următoarele etape: 

     - în baza adresei nr.544/03.01.2013 s-au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei 
Municipiului Craiova  cu adresa www.primariacraiova.ro , prin anunţul nr. 1 din 
03/01/2013,  planurile aferente investiţiei propuse în str. Aristizza Romanescu nr. 7C, 
respectiv : - planul cu situatia existenta, planul cu situatia propusa (planul de 
reglementari urbanistice), planul cu tipuri de proprietate, memoriu tehnic cu 
descrierea investitiei propuse, precum şi  la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza nr.7,  
conform procesului-verbal de afişaj nr.1996/08.01.2013 planurile extrase din 
documentaţia P.U.D. : plan situaţie existentă, plan obiectiv de utilitate publică si tipuri 
de proprietăţi, planul de reglementari urbanistice cu investitia propusa. Argumentarea 
afişării la sediul institutiei se face prin foto anexate. 
        - au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente, mai puţin cel 
de pe latura de S-V ce nu a putut fi identificat, 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.187178/21.12.2012, după cum urmează: 

- Băcala Florian şi Nazaria (Aleea 1 Tineretului nr.21); 
- Stoiculescu Constantin şi Stoiculescu Teodora (Aleea 1 Tineretului nr. 19); 
- Ion Cristian Victor şi Ion Marius (Aleea 1 Tineretului nr. 23); 
- SC KAUFLAND (str. Tineretului nr. 18C).      

    
 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUD-ului  pe panou in loc vizibil la 
parcela ce a generat acest PUD în data de   28/12/2012 , argumentat cu foto anexat. 

     PRIMAR 
         Lia Olguţa Vasilescu     



  
 Având în vedere că nu au putut fi identificaţi toţi proprietarii, beneficiarul 
investiţiei a publicat anunţ  în două  ediţii ale  ziarului  local   Gazeta de Sud, in ediţiile 
din data de 10/01/2013 si 12/01/2013, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de 
PUD, prin care  a luat în considerare că şi proprietarul neidentificat a putut fi informat 
de elaborarea PUD-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 trimisa in data de 07.01.2013, s-a 
constatat ca nu au fost primite obiectiuni, propuneri, opinii, de la cei notificati , motiv 
pentru care consideram ca procedura de informare si consultare a publicului a fost 
respectată. 
 Faţă de cele precizate mai sus, durata de 25 zile pentru finalizarea procedurii 
conform Regulamentului Local,  necesare in cazul în care se primeau obiectiuni, 
propuneri, opinii nu sunt oportune, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului 
de specialitate si înaintării spre avizare si aprobare a respectivei documentatii in 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
            În data de 16.01.2013 s-a întrunit Comisia Tehnică de Amenajare si Urbanism a 
Municipiului Craiova, ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare şi 
Functionare (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 
Tehnice. 
  Conform prevederilor art.8 din R.O.F. a Comisiei Tehnice concluziile acesteia 
stau la baza intocmirii referatului si proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei  PUD - Construire spatii comerciale parter in  str.Aristizza 
Romanescu  nr.7C de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

 
 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTAŢII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

 Terenul se afla situat in  zona mixta conform reglementărilor aprobate prin PUG : 
zona cu funcţiuni complexe de interes public si servicii de interes general, zona de 
locuinte cu regim de înalţime P+3-10 , zona parcuri recreere, turism/sport ; cu restrictie 
de construire până la elaborare documentaţie de urbanism PUZ/PUD, cu indicii de 
construibilitate POT max=70%, şi retrageri impuse din axul str. Aristizza Romanescu de 
minim 8 ml pentru construcţii şi de minim 5 ml pentru împrejmuire. 
 A fost emis  C.U. cu nr.2079 din 09/11/2012 privind investiţia solicitată 
“Construire spatii comerciale parter -str.Aristizza Romanescu nr. 7C” , 
impunându-se prin CU condiţia elaborării P.U.D întrucât amplasamentul studiat se află 
situat, conform PUG aprobat, în zonă cu interdicţie de construire până la elaborare 
documentaţie de urbanism PUZ/PUD. 
 Accesul  la amplasamentul studiat se face din str. Aristizza Romanescu. 

 
 SITUATIA EXISTENTA: 

 Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul 
municipiului      Craiova  şi  în prezent este liber de construcţii. 

 Delimitări pentru zona studiată: 
    - Nord –   proprietate Primaria Craiova si SC KAUFLAND şi proprietăţi private 



   - Vest – proprietate Primaria Craiova şi acces platforma comerciala KAUFLAND şi 
proprietăţi private 
    - Est  – proprietati private 
    - Sud  – strada Aristizza Romanescu 

 
 REGIMUL JURIDIC: 
 

  Teren intravilan proprietate privată in indiviziune ( proprietari Butăriţă Damian 
cota 3/85, SC ILCOST PROD SRL cota 82/85) cu drept de ipoteca în favoarea 
UNICREDIT ŢIRIAC BANK , conform CVC 184-29.0.2007 întocmit de BNP Doina 
Făurar, CVC 185-29.01.2007 întocmit de BNP Doina Făurar şi contract de alipire nr. 
2524/18.10.2012 întocmit de BNP Zăvoi Aurelian Paul. Terenul are suprafata de 9130,8 
mp din acte si 8500 mp din măsuratori , având număr cadastral 211835. 
   
 
  REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
 
  Terenul are categoria de folosinţă curţi construcţii cu destinaţie stabilită prin PUG 
zonă mixtă : zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, 
zonă de locuinţe, zonă parcuri recreere, turism/sport ; cu restricţie de construire până la 
elaborare documentaţie de urbanism PUZ/PUD, iar ca vecinătate, terenurile au categoria 
de folosinţă curţi construcţii  pe laturile de Nord şi Vest ocupate de construcţii şi pe 
laturile de Sud si Est fără construcţii edificate. 
 Suprafaţa totală de teren studiată  este de 9130,8mp din acte şi 8500 din 
măsurători conform planului de amplasare şi delimitare a imobilului vizat de OCPI cu 
nr. cadastral 211835. 
 
 

  REGIM TEHNIC: 
 

 Conform PUG aprobat cu HCL nr.23/2000 şi prelungit cu HCL nr.135/2012 
terenul se află situat în zonă mixtă:  zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi 
servicii de interes general, zonă de locuinţe, zonă parcuri recreere, turism/sport ; cu 
restricţie de construire până la elaborare documentaţie de urbanism PUZ/PUD, cu 
indicii de construibilitate POT max=70%, şi retrageri impuse din axul str. Aristizza 
Romanescu de minim 8 ml pentru construcţii şi de minim 5 ml pentru împrejmuire. 
  Se propune construire spaţii comerciale parter str. Aristizza Romanescu nr. 7C, 
acestea încadrându-se în reglementările urbanistice precizate prin PUG - zone funcţiuni 
complexe de interes public şi servicii de interes general. 
 POTmaxpropus=39,31% ;  CUTmaxpropus=0,3931.  
 Regimul de inaltime al construcţiilor propuse : parter.  
 Retragerile minime impuse din axul str. Aristizza Romanescu, de minim 8 ml 
pentru construcţii si de minim 5 ml pentru împrejmuire . 
 Sunt propuse  30 locuri de parcare în incinta proprietăţii. 
 Organizarea circulaţiei pietonale şi carosabile se face din str. Aristizza 
Romanescu 
    Construcţiile vor respecta prevederile Codului Civil privind servitutea la 
vedere şi picătura la streaşină. 



 
 
 
 
 
 
 
 MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
   Documentatia este insotita de urmatoarele avize : 
  -  COMPANIA DE APA OLTENIA SA – aviz nr. 2079 din 09/11/2012  
respectandu-se conditiile din acesta; 
S.C  CEZ  Distributie SA – aviz de amplasament favorabil cu 
nr.2600003720/29.11.2012  respectandu-se condiţiile din acesta ; 
SC DISTRIGAZ SUD RETELE SA – aviz favorabil nr. 1668, cu 
respectarea mentiunilor din acesta (respectarea prev. NTPEE-2008 si a 
Legii en. el. si a gazelor nat. Nr. 123/2012) ; 
SC SALUBRITATE SA  - aviz tehnic nr. 1019/16.11.2012 cu respectarea 
conditiilor din acesta (evacuarea molozului se va face la rampa ecologica de 
gunoi) ; 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – la faza de PUD nu este 
necesar obtinerea avizului Directiei Sanatate Publica, acesta urmand a fi 
obtinut ulterior, după faza de CU de construire in urma aprobarii PUD-
ului propus.  
Inspectoratul pentru situatii de urgenta Oltenia – Dolj specifica, prin 
adresa 762526/28.12.2012 ca nu este necesar avizul de securitate la incendiu 
si avizul de protectie civila pentru documentatia « Elaborare PUD 
construire spatii comercial parter «  str. Aristizza Romanescu nr. 7C.  

 Documentatia P.U.D a fost completata cu :Studiu geo-tehnic proiect nr.24/2009 
întocmit de S.C Geo Stud Proiect S.R.L; Dovada achitării taxei R.U.R. cu ordin de plată 
din 14/12/2012 emis de  BCR. 
   Propunem aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru : Construire 
spatii comerciale parter  - str. Aristizza Romanescu, nr.7C. 

 
   p.ARHITECT SEF,                                                        Şef Serviciu, 
  Elena Riza                                        Stela  Mihaela Ene  
 
   Vizat pentru legalitate      Întocmit, 
     Nicoleta Galbenu                         Adina Butaru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 6538 din 16/01/2013 
 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                             Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobarea PUD - Construire Spatii comerciale parter ,  
în str.Aristizza Romanescu, nr.7C 

 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării 
Regionale si 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 HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind 
implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si 
amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru PUD „Construire spaţii comerciale parter, în 
str.Aristizza Romenscu, ” a ţinut cont de prevederile  capitolul III, secţiunea 3 din 
Regulamentul Local după cum urmează: 

− în baza adresei nr.544/03.01.2013 s-au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei 
Municipiului Craiova  cu adresa www.primariacraiova.ro , prin anunţul nr. 1 din 
03/01/2013,  planurile aferente investiţiei propuse în str. Aristizza Romanescu 
nr. 7C, respectiv : - planul cu situatia existenta, planul cu situatia propusa 
(planul de reglementari urbanistice), planul cu tipuri de proprietate, memoriu 
tehnic cu descrierea investitiei propuse, precum şi  la sediul instituţiei din 
strada A.I. Cuza nr.7,  conform procesului-verbal de afişaj nr.1996/08.01.2013 
planurile extrase din documentaţia P.U.D. : plan situaţie existentă, plan 
obiectiv de utilitate publică si tipuri de proprietăţi, planul de reglementari 
urbanistice cu investitia propusa. Argumentarea afişării la sediul institutiei se 
face prin foto anexate. 
− au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente, mai puţin 
cel de pe latura de S-V ce nu a putut fi identificat, 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.187178/21.12.2012, după cum urmează: 
− Băcala Florian şi Nazaria (Aleea 1 Tineretului nr.21); 
- Stoiculescu Constantin şi Stoiculescu Teodora (Aleea 1 Tineretului nr. 19); 
− Ion Cristian Victor şi Ion Marius (Aleea 1 Tineretului nr. 23); 
− SC KAUFLAND (str. Tineretului nr. 18C).      
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 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUD-ului  pe panou in loc 
vizibil la parcela ce a generat acest PUD în data de   28/12/2012 , argumentat 
cu foto anexat. 
Având în vedere că nu au putut fi identificaţi toţi proprietarii, beneficiarul 
investiţiei a publicat anunţ  în două  ediţii ale  ziarului  local   Gazeta de Sud, 
in ediţiile din data de 10/01/2013 si 12/01/2013, anunţuri pe care le anexăm 
documentaţiei de PUD, prin care  a luat în considerare că şi proprietarul 
neidentificat a putut fi informat de elaborarea PUD-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 în data de 07.01.2013, s-a 
constatat că nu au fost primite obiecţiuni, propuneri, opinii, nici pe site-ul Primăriei, 
şi nici prin adrese, de la cei notificaţi mai sus; Până la data prezentului raport, de la 
cei notificaţi  s-au  înregistrat   confirmări de primire de la SC KAUFLAND în data 
de 11/01/2013, existând  şi un plic retur , având ca destinatar vecinul de la adresa 
Aleea 1 Tineretului nr. 23- Ion Cristian Victor si Marius. 
  Faţă de cele precizate mai sus, durata de 25 zile pentru finalizarea procedurii 
conform Regulamentului Local,  necesare in cazul în care se primeau obiectiuni, 
propuneri, opinii nu este oportună, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului 
de specialitate şi îanintării spre avizare şi aprobare a respectivei documentaţii in 
Consiliul al Municipiului Craiova. 
 
 
 
 
              p.ARHITECT SEF,                                     SEF SERVICIU,   
                      Elena Riza                                          Stela Mihaela Ene 
 
 
 
         
                                                                                     INTOCMIT  
                                                                                  Adina Butaru 
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