
 MUNICIPIUL CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

 
 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011 

referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica 
faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul 

Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.03.2014.  
           Având în vedere raportul nr.44566/2014 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la 
cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în 
municipiul Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul modificată şi completată, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii republicata modificată şi completată şi Legii nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii architectural ambientale a clădirilor;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
 
 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica  

faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul 
Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.505/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 44566 /21.03.2014                      
 

                                                                                                                                                                           
Aprobat 

           Primar 

          LIA OLGUTA VASILESCU 

 

RAPORT  

privind modificarea si completarea REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM REFERITOR 
LA CROMATICA FATADELOR PENTRU CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE 

A CLADIRILOR IN MUNICIPIULUI CRAIOVA  

 Avand in vedere necesitatea reglementarii modului de tratare arhitecturala a 
fatadelor cladirilor existente si propuse in Municipiul Craiova, din punct de vedere al 
coloristicii la nivelul fatadelor, incluzandu-se aici si culorile/texturile aferente materialelor 
de constructii folosite la realizarea invelitorilor si elementelor de tamplarie, tinand cont 
de necesitatea creari unui cadru unitar de reglementare a permisivitatilor si 
constrangerilor vizand modul de tratare a fatadelor cladirilor din zona reglementata 
urbanistic prin PUZ de revitalizare a Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipscania Craiovei, 
aprobat cu HCL nr.284/2008, inclusiv cu privire la estetica firmelor si la amplasarea de 
echipamente tehnico-edilitare pe fatade, nefiind necesara dezbatere publica in 
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala, se impune modificarea si completarea REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM REFERITOR LA CROMATICA FATADELOR PENTRU CRESTEREA 
CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLADIRILOR IN MUNICIPIULUI CRAIOVA , 
aprobat cu HCL nr.505/2011 dupa cum urmeaza: 

 

- Capitolul I din Regulament se modifica dupa cum urmeaza: 
I. Se modifica, prin completare, Art.7 care va avea urmatorul continut: “In 

cadrul proiectului, pe langa codul culorilor proiectate, se va prezenta o 
simulare foto color, cu indicarea culorilor propuse pentru fatade.” 

II. Se modifica Art.8, in sensul excluderii lit.c) si lit.d). 
  



- Capitolul II din Regulament, intitulat “Sanctiuni, va deveni Capitolul III si va avea 
urmatorul continut: 

I. Art.9 se modifica dupa cum urmeaza: “Constatarea si sanctionarea contraventiilor 
se face de catre agentii Politiei Locale a Municipiului Craiova”. 

II. Art.10, se modifica prin completare dupa cum urmeaza: cuantumul amenzii 
prevazute la litera a) si b) va fi intre lei 1000 si 2000 lei; se introduce litera c) cu 
urmatorul continut: “Nerespectarea obligatiilor prevazute la Art.9, 10, 11, 14 si 15 
din noul regulament se sanctioneaza cu amenda intre 2000 si 2500 lei. 
 
- Se introduce un nou Capitol II, avand urmatorul continut: 

Art. Pentru cladirile  existente in zona reglementata prin PUZ de revitalizare a 
Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipscania Craiovei, aprobat cu HCL nr.284/2008 se vor 
respecta urmatoarele: 

Alin.1) Finisaje la zidarii: 

a) Pentru tencuielile exterioare se vor folosi culori din gamele: alb, crem, ocru, gri, 
galben, olive in nuante pastel; 

b) se interzice folosirea de culori stridente, nespecifice, din gama: verde, albastru, roz, 
rosu, violet, negru; 

c) Se vor folosi placaje din lemn la fatadele spatiilor comerciale; sunt permise 
placajele din piatra naturala sau imitatia de piatra naturala la socluri sau pentru 
accente, placajele din caramida aparenta, din travertin; aceste prevederi se vor 
aplica numai daca nu contravin conditiilor avizului Ministerului Culturii – Directia 
Judeteana pentru Cultura Dolj, obtinut in procedura de autorizare a lucrarilor de 
constructii, conform legislatiei in vigoare. 

d) Se interzice utilizarea structurilor tip “perete cortina” din sticla sau placaje tip Bond, 
orice cladire existenta asupra careia se intervine, precum si orice cladire noua, 
trebuind sa respecte caracterul istoric al zonei si sa se incadreze din punct de 
vedere stilistic caracteristicilor arhitecturale ale fondului construit preexistent. 

Alin.2) Finisaje la invelitori: 

a) Se vor folosi culorile specifice pentru invelitorile din tabla sau materiale ceramice 
respectiv: zinc, cupru, gri antracit, siena arsa, rosu caramiziu; 

b) Se interzice folosirea de materiale finisate in culori nespecifice sau stridente din 
gama: albastru, verde, rosu aprins, violet, roz, negru. 

Alin.3) Tamplarie exterioara: 



a) Tamplaria exterioara se va executa din materiale de calitate superioara, cu o buna 
comportare in timp; 

b) Tamplaria va fi executata din lemn sau p.v.c.imitatie lemn, cu sau fara geam 
termopan, in functie de optiunea beneficiarului.  

c) Se interzice utilizarea culorilor nespecifice sau stridente din gama: verde, albastru, 
roz, violet, rosu.  

Art. Firmele cuprinzand datele de identificare ale activitatilor comerciale si/sau de 
prestari servicii amplasate pe fatadele cladirilor existente in zona reglementata prin 
PUZ de revitalizare a Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipscania Craiovei  vor respecta 
urmatoarele: 

Alin. 1) Firmele se pot realiza sub forma de: 

a) litere volumetrice, fixate direct pe fatada imobilului, neluminoase sau cu lumina 
indirecta (proiectoare sau spot-uri); 

b) panouri din placaj de lemn, cu inscrisurile stantate / incrustate; 
c) panouri din placaj de lemn cu inscrisurile in relief; 
d) firme in consola realizate din fier forjat sau materiale similare, respectand in 

mod obligatoriu stilul anilor 1900. 

Alin.2) Se interzice amplasarea de firme adiacente fatadelor sau in consola fata de 
acestea, realizate sub forma de caseta luminoasa din materiale plastice sau similare; 

Alin.3) Fonturile admise pentru inscrisurile firmelor sunt cele din Anexa “Lista Fonturi”  
la    prezentul regulament; 

Alin.4) Culorile folosite la realizarea firmelor, indiferent de tipul acestora, vor fi 
armonizate cu culorile folosite la finisarea fatadelor; 

Alin.5) Pe acelasi tronson de fatada aferent unui imobil se vor amplasa in mod 
obligatoriu acelasi tip de firme, respectiv fie numai litere volumetrice, fie numai panouri 
din lemn cu inscriptionari in ambele variante descrise; 

Alin.6) Se permite, pentru acelasi tronson de fatada aferent unui imobil amplasarea de 
firme in combinatii intre tipul litere volumetrice si firme in consola sau panouri din lemn 
si firme in consola; 

Alin.7) Sunt permise inscriptionarile suprafetelor vitrate aferente spatiilor comerciale, 
cu conditia respectarii fonturilor prevazute in Anexa “Lista Fonturi” la regulament; 

Alin.8) Firmele de identificare ale unor diferite activitati de tipul: cabinete de avocatura, 
cabinete notariale, sedii de institutii, asociatii profesionale, activitati ale unor persoane 



fizice sau juridice ale caror inscrisuri sunt reglementate prin lege, se vor amplasa 
obligatoriu adiacent fatadei, in vecinatatea intrarii in spatiul respectiv sau in casa scarii. 
In cazul in care in acelasi imobil functioneaza mai multe astfel de spatii, firmele de 
identificare ale acestora vor avea in mod obligatoriu aceleasi dimensiuni, fiind 
amplasate unele sub altele, pe un montant de zidarie, de preferinta in vecinatatea 
intrarii in imobil. 

Alin.9) Firmele de identificare ale unor diferite activitati, pentru a caror materializare nu 
se impune o alcatuire de tipul litere volumetrice sau panouri din lemn se vor realiza sub 
forma unor plachete metalice, avand dimensiunile de maxim 40X80 cm, fixate in zidarie 
prin dibluri cu cap ornamental. Plachetele se vor amplasa in vecinatatea intrarii in 
spatiul respectiv sau in casa scarii. In cazul in care in acelasi imobil functioneaza mai 
multe astfel de spatii, firmele de identificare ale acestora vor avea in mod obligatoriu 
aceleasi dimensiuni, fiind amplasate unele sub altele, pe un montant de zidarie, de 
preferinta in vecinatatea intrarii in imobil. Toate firmele amplasate pe acelasi imobil vor 
avea in mod obligatoriu aceleasi dimensiuni. 

Art. Se interzice amplasarea pe fatadele la strada ale cladirilor situate in zonele 
reglementate prin in zona reglementata prin PUZ de revitalizare a Centrului Istoric – 
Zona Pilot – Lipscania Craiovei a urmatoarelor categorii de echipamente tehnice: 

Alin.1) Aparate de conditionare a aerului; 

Alin.2) Antene si/sau antene parabolice; 

Alin.3) Echipamente aferente instalatiilor de climatizare; 

Alin.4)Cabluri sau alte instalatii de telecomunicatii. 

Alin.5) Instalatii de contorizare pentru electricitate si gaze naturale. 

Alin.6) Prin exceptie, aparatele de conditionare ale aerului pot fi montate pe fatade in 
urmatoarele situatii: 

a) La nivelul trotuarului, protejate in cutii din lemn cu plasa ornamentala; 

b) In balcoane, loggii sau pe terasele circulabile, cu conditia montarii lor la nivelul 
pardoselii; 

c)Daca pot fi mascate de alte elemente arhitecturale ale cladirii (in nise, in spatele 
unor grilaje ornamentale, etc.). 



Alin.7) Prin exceptie, cablurile de telecomunicatii se pot amplasa pe fatadele cladirilor 
cu conditia amplasarii de-a lungul unor elemente ale constructiei (brauri, cornise, 
profilaturi) si a vopsirii lor in culoarea fatadei, astfel incat sa fie cat mai putin vizibile. 

Art. Este permisa montarea instalatiilor de supraveghere (camere de luat vederi) sau a 
instalatiilor de alarmare. 

Art. Este permisa montarea de parasolare (marchize) rabatabile, din material textil, de 
culoare alba sau crem, pentru protejarea vitrinelor, balcoanelor si logiilor deschise sau 
a teraselor circulabile. 

Art. Se interzice montarea de copertine din material plastic, policarbonat, panouri de 
tabla sau panouri tristrat. 

Art. Instalatiile si echipamentele aferente contorizarii curentului electric si gazelor 
naturale se vor monta astfel incat sa nu afecteze fatada cladirilor cu valoare 
arhitecturala si istorica, solutiile adoptate, in functie de prevederile normativelor 
tehnice in vigoare pentru fiecare tip de instalatie, trebuind sa respecte urmatoarele 
principii: 

Alin.1) Acolo unde este posibil, se vor grupa echipamentele aferente mai multor 
utilizatori, astfel incat suprafata ocupata de acestea sa fie cat mai mica; 

Alin.2) Se va urmari, montarea echipamentelor in locuri cat mai putin vizibile, de 
preferinta in ganguri, curti si curti interioare, pe fatade laterale sau secundare, fara 
expunere la principalele artere de circulatie. 

Alin.3) In cazul in care, din motive obiective, nu este posibila eliberarea fatadei de 
echipamentele aferente contorizarii de gaze si/sau electricitate, acestea vor fi mascate 
in cutii din lemn, al caror design sa contrasteze cat mai putin cu stilul arhitectural al 
imobilului. 

- Se introduce Capitolul IV, intitulat “Dispozitii finale si tranzitorii”, ce va avea 
urmatorul continut: 

Art. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile OG nr.2/2001, privind 
regimul juridic al contraventilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. Prezentul regulament intra in vigoare de la data 01.04.2014. 

 Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si 
completarile ulterioare; Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 



constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr.215/2001 
a Administratiei publice locale republicata, modificata si completata, art.47,49 si 
art.117, litera a); Legii nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural 
ambientale a cladirilor, propunem spre aprobare: 

- Modificarea REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM REFERITOR LA 
CROMATICA FATADELOR PENTRU CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-
AMBIENTALE A CLADIRILOR IN MUNICIPIULUI CRAIOVA, aprobat cu HCL 
nr.505/2011, conform Anexei  la prezentul raport; 

 

 

  ARHITECT SEF                     Vizat pentru legalitate 

GABRIELA MIEREANU      Cons. Juridic: Nicoleta Bedelici  
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      ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.______/2014 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

Referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor in Municipiul Craiova 

 

In conformitate cu prevederile: 

- Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata si 
completata prin Ordonanta 27/27.08.2008 

- Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii actualizata si republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea 215/2001 a Administratiei publice locale republicata ulterior, 
modificata si completata, art.47, 49 si art.117 lit.a; 

- Legea 153/4 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor; 

- Regulamentul Local al Municipiului Craiova, aferent PUG aprobat prin HCL 
23/2000. 

 

CAPITOLUL I 

Art.1 Culorile recomandate pentru tencuiala decorativa sau vopsitorii 
exterioare pentru constructii sunt culori pastelate, cu parametrii de culoare 
minima 230 in codul de culoare RGB (sistem general utilizat pentru definirea 
RGB (Red, Green, Blue) prin care sunt specificate pentru fiecare culoare care 
sunt cantitatile de Red – Rosu, Green – Verde si Blue – Albastru care o 
compun. Prin amestecarea acestor 3 culori de baza in diferite proportii rezulta 
si celelalte culori. 



Se vor utiliza combinatii in nuante diferite ale aceleiasi game cromatice. Se vor 
evita culorile inchise, stridente sau saturate. 

Art.2 In cromatica fatadelor este permisa folosirea de tonuri inchise cu 
conditia ca acestea sa nu depaseasca 20% din fiecare fatada luata distinct. 

Art.3 Culorile tamplariei si invelitoarii in cazul acoperirii cu sarpanta vor fi alese 
in concordanta cu cele ale fatadelor. 

Art.4 Arhitectul sef va preciza prin certificatul de urbanism parametrii 
cromatici si gama de culori recomandata a se folosi in cazul constructiei ce 
urmeaza a se autoriza, cu respectarea prezentei hotarari. 

Art.5 Pentru constructii cu valente plastice si arhitecturale deosebite sunt 
admise derogari de la prezenta numai in baza unei avizari date de comisia 
tehnica de pe langa Primaria Craiova sau, in lipsa acesteia, de comisia 
constituita la OAR pentru avizarea proiectelor finantate conform masurii 322. 

Art.6 Lucrarile de interventie definite de art.6 din Legea 153/2011 se executa 
pentru intreaga fatada si numai in baza unui proiect tehnic. Se interzic lucrari 
de interventie executate partial pentru reabilitarea structural-arhitecturala a 
anvelopei cladirilor. 

Art.7 In cadrul proiectului, pe langa codul culorilor proiectate, se va prezenta o 
simulare foto color, cu indicarea culorilor propuse pentru fatade. 

Art.8 Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament: 

a) Cladirile expertizate tehnic si incadrate in clasa 1 de risc seismic; 
b) Cladirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data intrarii in 

vigoare a regulamentului. 

CAPITOLUL II 

Art.9 Pentru cladirile  existente in zona reglementata prin PUZ de revitalizare a 
Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipscania Craiovei, aprobat cu HCL nr.284/2008 
se vor respecta urmatoarele: 



Alin.1) Finisaje la zidarii: 

a) Pentru tencuielile exterioare se vor folosi culori din gamele: alb, crem, ocru, 
gri, galben, olive in nuante pastel; 

b) se interzice folosirea de culori stridente, nespecifice, din gama: verde, 
albastru, roz, rosu, violet, negru; 

c) Se vor folosi placaje din lemn la fatadele spatiilor comerciale; sunt permise 
placajele din piatra naturala sau imitatia de piatra naturala la socluri sau 
pentru accente, placajele din caramida aparenta, din travertin; aceste 
prevederi se vor aplica numai daca nu contravin conditiilor avizului 
Ministerului Culturii – Directia Judeteana pentru Cultura Dolj, obtinut in 
procedura de autorizare a lucrarilor de constructii, conform legislatiei in 
vigoare. 

d) Se interzice utilizarea structurilor tip “perete cortina” din sticla sau placaje 
tip Bond, orice cladire existenta asupra careia se intervine, precum si orice 
cladire noua, trebuind sa respecte caracterul istoric al zonei si sa se 
incadreze din punct de vedere stilistic caracteristicilor arhitecturale ale 
fondului construit preexistent. 

Alin.2) Finisaje la invelitori: 

a) Se vor folosi culorile specifice pentru invelitorile din tabla sau materiale 
ceramice respectiv: zinc, cupru, gri antracit, siena arsa, rosu caramiziu; 

b) Se interzice folosirea de materiale finisate in culori nespecifice sau stridente 
din gama: albastru, verde, rosu aprins, violet, roz, negru. 

Alin. 3)Tamplarie exterioara: 

a) Tamplaria exterioara se va executa din materiale de calitate superioara, cu 
o buna comportare in timp; 

b) Tamplaria va fi executata din lemn sau p.v.c.imitatie lemn, cu sau fara geam 
termopan, in functie de optiunea beneficiarului.  

c) Se interzice utilizarea culorilor nespecifice sau stridente din gama: verde, 
albastru, roz, violet, rosu.  



Art.10 Firmele cuprinzand datele de identificare ale activitatilor comerciale 
si/sau de prestari servicii amplasate pe fatadele cladirilor existente in zona 
reglementata prin PUZ de revitalizare a Centrului Istoric – Zona Pilot – 
Lipscania Craiovei  vor respecta urmatoarele: 

Alin.1) Firmele se pot realiza sub forma de: 

a) litere volumetrice, fixate direct pe fatada imobilului, neluminoase sau cu 
lumina indirecta (proiectoare sau spot-uri); 

b) panouri din placaj de lemn, cu inscrisurile stantate / incrustate; 
c) panouri din placaj de lemn cu inscrisurile in relief; 
d) firme in consola realizate din fier forjat sau materiale similare, 

respectand in mod obligatoriu stilul anilor 1900. 

Alin.2) Se interzice amplasarea de firme adiacente fatadelor sau in consola fata de 
acestea, realizate sub forma de caseta luminoasa din materiale plastice sau 
similare; 

Alin.3) Fonturile admise pentru inscrisurile firmelor sunt cele din Anexa “Lista 
Fonturi”  la prezentul regulament; 

Alin.4) Culorile folosite la realizarea firmelor, indiferent de tipul acestora, vor fi 
armonizate cu culorile folosite la finisarea fatadelor; 

Alin.5) Pe acelasi tronson de fatada aferent unui imobil se vor amplasa in mod 
obligatoriu acelasi tip de firme, respectiv fie numai litere volumetrice, fie numai 
panouri din lemn cu inscriptionari in ambele variante descrise. 

Alin.6) Se permite, pentru acelasi tronson de fatada aferent unui imobil 
amplasarea de firme in combinatii intre tipul litere volumetrice si firme in consola 
sau panouri din lemn si firme in consola; 

Alin.7) Sunt permise inscriptionarile suprafetelor vitrate aferente spatiilor 
comerciale, cu conditia respectarii fonturilor prevazute in Anexa “Lista Fonturi” la 
regulament; 



Alin.8) Firmele de identificare ale unor diferite activitati de tipul: cabinete de 
avocatura, cabinete notariale, sedii de institutii, asociatii profesionale, activitati 
ale unor persoane fizice sau juridice ale caror inscrisuri sunt reglementate prin 
lege, se vor amplasa obligatoriu adiacent fatadei, in vecinatatea intrarii in spatiul 
respectiv sau in casa scarii. In cazul in care in acelasi imobil functioneaza mai 
multe astfel de spatii, firmele de identificare ale acestora vor avea in mod 
obligatoriu aceleasi dimensiuni, fiind amplasate unele sub altele, pe un montant 
de zidarie, de preferinta in vecinatatea intrarii in imobil. 

Alin.9) Firmele de identificare ale unor diferite activitati, pentru a caror 
materializare nu se impune o alcatuire de tipul litere volumetrice sau panouri din 
lemn se vor realiza sub forma unor plachete metalice, avand dimensiunile de 
maxim 40X80 cm, fixate in zidarie prin dibluri cu cap ornamental. Plachetele se 
vor amplasa in vecinatatea intrarii in spatiul respectiv sau in casa scarii. In cazul in 
care in acelasi imobil functioneaza mai multe astfel de spatii, firmele de 
identificare ale acestora vor avea in mod obligatoriu aceleasi dimensiuni, fiind 
amplasate unele sub altele, pe un montant de zidarie, de preferinta in vecinatatea 
intrarii in imobil. Toate firmele amplasate pe acelasi imobil vor avea in mod 
obligatoriu aceleasi dimensiuni. 

Art.11 Se interzice amplasarea pe fatadele la strada ale cladirilor situate in 
zonele reglementate prin in zona reglementata prin PUZ de revitalizare a 
Centrului Istoric – Zona Pilot – Lipscania Craiovei a urmatoarelor categorii de 
echipamente tehnice: 

Alin.1) Aparate de conditionare a aerului; 

Alin.2) Antene si/sau antene parabolice; 

Alin.3) Echipamente aferente instalatiilor de climatizare; 

Alin.4) Cabluri sau alte instalatii de telecomunicatii. 

Alin.5) Instalatii de contorizare pentru electricitate si gaze naturale. 

Alin.6) Prin exceptie, aparatele de conditionare ale aerului pot fi montate pe 
fatade in urmatoarele situatii: 



a) La nivelul trotuarului, protejate in cutii din lemn cu plasa ornamentala; 
b) In balcoane, loggii sau pe terasele circulabile, cu conditia montarii lor la 

nivelul pardoselii; 
c) Daca pot fi mascate de alte elemente arhitecturale ale cladirii (in nise, in 

spatele unor grilaje ornamentale, etc.). 

Alin.7) Prin exceptie, cablurile de telecomunicatii se pot amplasa pe fatadele 
cladirilor cu conditia amplasarii de-a lungul unor elemente ale constructiei (brauri, 
cornise, profilaturi) si a vopsirii lor in culoarea fatadei, astfel incat sa fie cat mai 
putin vizibile. 

Art.12 Este permisa montarea instalatiilor de supraveghere (camere de luat 
vederi) sau a instalatiilor de alarmare. 

Art.13 Este permisa montarea de parasolare (marchize) rabatabile, din 
material textil, de culoare alba sau crem, pentru protejarea vitrinelor, 
balcoanelor si logiilor deschise sau a teraselor circulabile. 

Art.14 Se interzice montarea de copertine din material plastic, policarbonat, 
panouri de tabla sau panouri tristrat. 

Art.15 Instalatiile si echipamentele aferente contorizarii curentului electric si 
gazelor naturale se vor monta astfel incat sa nu afecteze fatada cladirilor cu 
valoare arhitecturala si istorica, solutiile adoptate, in functie de prevederile 
normativelor tehnice in vigoare pentru fiecare tip de instalatie, trebuind sa 
respecte urmatoarele principii: 

Alin.1) Acolo unde este posibil, se vor grupa echipamentele aferente mai multor 
utilizatori, astfel incat suprafata ocupata de acestea sa fie cat mai mica; 

Alin.2) Se va urmari, montarea echipamentelor in locuri cat mai putin vizibile, de 
preferinta in ganguri, curti si curti interioare, pe fatade laterale sau secundare, 
fara expunere la principalele artere de circulatie. 

Alin.3) In cazul in care, din motive obiective, nu este posibila eliberarea fatadei de 
echipamentele aferente contorizarii de gaze si/sau electricitate, acestea vor fi 



mascate in cutii din lemn, al caror design sa contrasteze cat mai putin cu stilul 
arhitectural al imobilului. 

CAPITOLUL III 

SANCTIUNI 

Art.16 Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre agentii 
Politiei Locale a Municipiului Craiova. 

Art.17 Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte dupa cum 
urmeaza: 

a) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.1, 2, 3 cu amenda de la 1000 lei 
si 2000 lei; 

b) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 7 cu amenda de la 1000 lei la 
2000 lei; 

c) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.9,10,11,14,15 cu amenda de la 
2000 lei la 2500 lei. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

Art.18 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile OG nr.2/2001, 
privind regimul juridic al contraventilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. 19 Prezentul regulament intra in vigoare de la data 01.04.2014. 
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HOTĂRÂREA NR. 505 
privind Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru 

creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Craiova 
 
 

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

22.12.2011.  
Având în vedere raportul nr. 170/2011 al consilierului municipal Emilian Ştefârţă şi 

raportul nr.187052/2011 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica 
faţadelor pentru creşterea calităţii arhitecturalambientale a clădirilor în municipiul Craiova 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.188, 189, 190, 191, 192 şi 193/2011;  

În conformitate cu prevederile art.47, 49 şi 117 lit a din Legea nr.153/2011 privind 
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificatăşi completată;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
 
  
 

HOTĂRĂŞTE:  
 
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru 

creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.   Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu şi Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 
  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
    Marian VASILE Nicoleta MIULESCU 



Anexa la Hotărârea nr. 505/2011 
 

 
 
 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

referitor la cromatica fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale  
a cladirilor in Municipiul Craiova  

 
 

In conformitate cu prevederile : 
- Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si 
completata prin Ordonanta 27/27.08.2008; 
- Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
actualizata si republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea 215/2001 a Administratiei Publice Locale republicata ulterior, modificata 
si completata, art. 47, 49 si art. 117 lit. “a”; 
- Legea 153/4 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural-ambientale 
a cladirilor pentru modificarea si completarea Regulamentului de 
Urbanism Local al Municipiului Craiova, aferent PUG aprobat prin HCL 23/2000, 
se adauga anexa, parte integranta a prezentei hotarari, ce contine prevederi privind 
cromatica fatadelor. 
 
 
CAPITOLUL I 
 
 
Art.1 Culorile recomandate pentru tencuiala decorativa sau vopsitorii exterioare pentru constructii 
sunt culori pastelate cu parametrii de culoare minima 230 in codul de culoare RGB (sistem 
general utilizat pentru definirea RGB (Red, Green, Blue) prin care sunt specificate pentru fiecare 
culoare care sunt cantităţile de Red – Roşu, Green – Verde şi Blue – Albastru care o compun. 
Prin amestecarea acestor 3 culori de bază în diferite proporţii rezultă şi celelalte culori.) 
 Se vor utiliza combinatii din nuante diferite ale aceleiasi game cromatice. Se vor evita culorile 
inchise, stridente sau saturate. 
   
Art.2 In cromatica fatadelor este permisa folosirea de tonuri inchise cu conditia ca acestea sa nu 
depaseasca 20% din fiecare fatada luata distinct. 
 
Art. 3. Culorile tamplariei si invelitorilor in cazul acoperirii cu sarpanta vor fi alese in 
concordanta cu cele ale fatadelor. 
 



Art.4.  Arhitectul Sef va preciza prin certificatul de urbanism parametrii cromatici si gama de 
culori recomandata a se folosi in cazul constructiei ce urmeaza a se autoriza , cu respectarea 
prezentei hotarari. 
 
Art.5. Pentru constructii cu valente plastice si arhitecturale deosebite sunt admise derogari de la 
prezenta numai in baza unei avizari date de comisia tehnica de pe langa Primaria Craiova sau in 
lipsa acesteia de comisia constituita la OAR pentru avizarea proiectelor finantate conform masurii 
322. 
 
Art.6. Lucrarile de interventie definite de art.6 din Legea 153/2011 se executa pentru intreaga 
fatada si numai in baza unui proiect tehnic. 
Se interzic lucrarile de interventie executate partial pentru  reabilitarea structural-arhitecturala a 
anvelopei cladirilor . 
 
Art.7. In cadrul proiectului pe langa codul culorilor proiectate se va prezenta pe format A4  
mostre de culoare in dreptunghiuri cu dimensiunea de 4x10 cm  in conformitate anexa 1. 
 
Art.8. Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament: 

a) Cladirile expertizate tehnic si incadrate in clasa 1 de risc seismic; 
b) Cladirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data intrarii in vigoare a 
regulamentului; 
c) Cladirile si ansamblurile clasate sau in curs de clasare in conditiile legii 
monumentelor istorice. 
d) Cladirile monumente istorice, la care interventiile se supun legii monumentelor 

istorice. 
 
CAPITOLUL II 
SANCTIUNI 
 
Art. 9. Neindeplinirea sau implinirea necorespunzatoare a obligatiilor ce le revin 

detinatorilor cu privire la organizarea lucrarilor de interventie se constata de organul cu 
atributii de control ale autoritatii administratiei locale in limita competentelor ce le revin si 
se consemneaza in procesul verbal de constatare. 

Art. 10. Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte dupa cum 
urmeaza: 
a) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 1,2,3 cu amenzi de 3000 lei; 
b) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 cu amenda de la 3000 lei la 10000 
lei.  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marian VASILE 
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