
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru  parcelare  şi 
reglementare urbanistică teren zona Bucovăţ – str.Drumul Jiului 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.06.2014; 

Având în vedere raportul nr.90345/2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru  parcelare  şi reglementare urbanistică teren zona Bucovăţ – str.Drumul Jiului; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată , Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată şi Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru  parcelare  şi reglementare urbanistică 
teren zona Bucovăţ – str.Drumul Jiului, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   
Nr.  90345/20.06.2014   
 

 
 
       
 
 
 
                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Parcelare şi reglementare 
urbanistică  teren”, zona  str.Bucovăţ – str. Drumul Jiului  din 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 nr. 
50/1991, privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
      În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu  modificările şi completările ulterioare.  
   Prin documentaţia elaborată de S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L, prin arhitect 
Emilian Ştefârţă, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare şi 
reglementare urbanistica teren”, zona str.Bucovăţ – str. Drumul Jiului. Zona studiată 
cuprinde parţial: căi comunicaţie pietonal şi carosabil si teren cu destinaţia curţi 
construcţii neconstruit din municipiul Craiova.  
 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 revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism s-a aprobat prin 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.Z. „Parcelare si reglementare urbanistica teren” 
zona str.Bucovăţ – str.Drumul Jiului, a ţinut cont de prevederile  capitolului III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
         - în baza baza cererii formulata de către Badea Onuţ Adrian în calitate de 
procurator al domnului Vişenescu Virgiliu Sorin, înregistrată la autoritatea locală cu nr. 
62148/25.04.2014 s-a solicitat informarea publicului, iar prin adresa nr. 
73739/16.05.2014 s-au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu 
adresa www.primariacraiova.ro, prin anunţul nr. 2 din 19/05/2014 şi la sediul instituţiei din 
strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente investiţiei propuse în zona străzii Bucovăţ 
nr.122, respectiv: - planul cu situaţia existentă, planul cu situaţia propusă (planul de 
reglementări urbanistice), planul cu tipuri de proprietate, încadrare în P.U.G, memoriu 
tehnic şi Regulament de urbanism aferent P.U.Z, conform procesului-verbal de afişaj nr. 
73741/19.05.2014. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate.      
      Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în P.U.Z şi ai 
parcelelor adiacente, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, 

     PRIMAR, 
   Lia Olguţa VASILESCU 



respectându-se termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a 
observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele nr.71694/15.05.2014. 
          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z.-ului pe panou în loc vizibil la 
zona ce a fost studiată prin acest  P.U.Z din  data de 25.04.2014, 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  din 26-
27.04.2014 şi 29.04.2014, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.Z, prin care 
a luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea 
P.U.Z-ului. 

 
 În prezent, din punct de vedere al regimului economic, zona studiată este parţial : 

domeniul public, proprietăti private cu categoria curţi construcţii, teren arabil. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a 

decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 15.05.2014  s-a constatat 
ca nu au fost primite obiectiuni, propuneri, opinii, de la cei notificaţi, nici pe site-ul 
primariei, nici prin adrese, motiv pentru care  procedura de informare şi consultare a 
publicului a fost respectată. 
            Argumentarea afişărilor la sediu instituţiei se face prin foto  anexat. 
    Faţă 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 şi înaintării spre aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova,  a respectivei documentaţii. 
          În data de 23.06.2014 s-a întrunit Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a 
Municipiului Craiova, ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare (R.O.F.) al acesteia. Fiecare membru prezent al comisiei şi-a consemnat în 
fişe cu/fără recomndări consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 
         Conform prevederilor art.8 din R.O.F. a Comisiei Tehnice, concluziile acesteia 
stau la baza întocmirii raportului şi proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei P.U.Z. - „Parcelare si reglementare urbanistica teren” zona str.Bucovăţ – 
str. Drumul Jiului , de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
 
 

 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTAŢII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

 
 Conform reglementărilor aprobate prin P.U.Z. Brestei -Fulger.aprobat cu H.C.L. 
Nr. 231/2005, zona studiată prin prezentul P.U.Z, are destinatia de  zona locuinţe, şi 
zonă protecţie cimitir, afectat parţial de strada propusă prin PUZ. Pentru zonele de 
locuinţe reglementările urbanistice sunt: regim de înălţime maxim P+2, (UTR LM1) cu 
indicii de construibilitate P.O.T.max.=35% si C.U.T.max.=1,05. 
     În urma obţinerii Certificatul de Urbanism: nr.275 din 24.02.2014 privind investiţia 
solicitată  „Parcelare teren”, la adresa str. Bucovăţ, nr. 122, s-a impus condiţia elaborării  
de studii de specialitate şi elaborare P.U.Z. întrucât parcelările propuse afectează  căile 
de circulaţii existent aprobate. Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune 
aprobării Consiliului Local, se va parcela terenul proprietate privată în 64 de corpuri, se 
va  reglementa organizarea structurii funcţionale şi a cadrului arhitectural-urbanistic, 
revizuirea şi reformularea circulaţiei carosabile şi pietonale la nivelul traficului existent 
şi prognozat, asigurarea fluenţei traficului, stabilirea tramei stradale prin preluarea 



traseelor drumurilor comunale existente şi completarea cu noi trasee propuse, asigurarea 
echipării edilitare a zonei, stabilirea condiţiilor de construire pentru toate intervenţiile 
din zonă (regimul maxim de înălţime admis, indicii urbanistici  P.O.T., C.U.T. maximi 
admişi, alinierea la strada). 
       Reglementările urbanistice propuse ţin cont de toate documentaţiile urbanistice 
aprobate anterior în zona studiată.  
 
 SITUAŢIA EXISTENTA: 
    Zona studiată  este situată  în intravilanul municipiului  Craiova conform planşei de 
reglementări. 

   Delimitări pentru zona studiată: 
     Nord - Vest –domeniu public Drumul Jiului; 
     Nord - Est – proprietăţi private; 
     Sud- Est  – domeniu public str.Bucovăţ; 

Sud - Vest  – Institutul de Cercetări Silvice 
 
         REGIMUL JURIDIC: 

        Suprafata totală studiată pe care se întocmeşte P.U.Z-ul este de 4,03ha 
(40258,00mp) situată  în intravilanul municipiului Craiova, în partea de Vest a 
localităţii, este cuprinsă între str.Drumul Jiului în partea de Nord-Vest şi str. Bucovăţ în 
partea de Sud-Est. Şi este compusă din:  
       -  terenul intravilan   în suprafaţa exclusivă de 37000,00 mp din acte şi 36607,00 mp 
din măsurători, şi construcţii edificate pe un nr. de 6 (şase loturi),  având nr. cadastral 
20546, înscris în cartea funciară nr. 216283, este proprietatea privată a numitului 
Vişenescu Virgiliu Sorin, conform contract de vanzare-cumpărare autentificat cu nr. 
1554/09.08.2006 emis de BNP Pană Monica 
        - teren domeniul public al Municipiului Craiova  conform H.G. nr. 141/2008 
poziţia nr. 1992 şi  poziţia nr. 2072. 
 
            REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă domeniu public, proprietăţi private-curţi 
construcţii. 
        Suprafaţa totală de teren studiată  este de 4,03 ha.(40258,00mp),acesta se 
parcelează în 64 de parcele (loturi) din care un lot se constituie în alei carosabile şi 
pietonale pentru loturile dezmembrate cu menţiunea că pe loturile 43, 44, 45, 46, 47, 
48 sunt edificate construcţii cu regim mic de înălţime.     
 
 
             REGIM TEHNIC: 
  Conform reglementărilor aprobate prin P.U.Z. Brestei -Fulger aprobat cu H.C.L. 
Nr. 231/2005, zona studiată prin prezentul P.U.Z., face parte din U.T.R. LM1 şi are are 
destinaţia de zona locuinţe şi zonă protecţie cimitir, afectat parţial de strada propusă prin 
PUZ. Pentru zonele de locuinţe reglementările urbanistice sunt: regim de înălţime 
maxim P+2,  cu indicii de construibilitate P.O.T.max.=35% si C.U.T.max.=1,05. 
       Se propune „Parcelare şi reglementare urbanistica teren”, zona str.Bucovăţ – str. 
Drumul Jiului. 
 
 
                  BILANŢ TERITORIAL: 



  
         Retrageri minime obligatorii pentru zona studiată - limita de construibilitate din 
axul străzilor, va fi conform secţiunilor propuse astfel : 
 -Sectiunea 1- 1 pentru împrejmuire 8,00 ml şi 11,00 ml pentru construcţii din 
str.Bucovăţ 
 -Secţiunea 2-2 (stradă de categoria a III-a propusă în interiorul terenului 
studiat pentru parcelare) pentru împrejmuire 4,50 ml şi 8,00 ml pentru construcţii 
din aleile constituite pe lotul dezmembrat   
         - Secţiunea 3-3 pentru împrejmuire 5.00 ml şi 8,00 ml pentru construcţii din 
axul str.Drumul Jiului 
      Amplasarea clădirilor va respecta prevederile Regulamentului Local  de Urbanim 
aferent P.U.Z-ului. 

 Reglementările urbanistice pentru zonele funcţionale : 
   Zona de locuinţe cu regim mic de înalţime (U.T.R. LM1) :  
               - Regim maxim de înalţime :  P+2(P ;P+1-2E )U.T.R. –LM1 
      - P.O.T. maxim  = 35% ;  C.U.T. maxim = 1,05 
       În stabilirea coeficientului de utilizare al terenului  C.U.T.  nu a fost inclus 
subsolul. 
 Construcţiile vor respecta prevederile Codului Civil privind  limita de 
proprietate, servitutea la vedere şi picătura la streaşină.  
 Locurile de parcare se  asigură în incintă proprietăţilor, conform funcţiunilor 
propuse, respectând prevederile Regulamentului Local de Urbanism aprobat cu 
H.C.L. nr. 271/2008. 
 Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale în zona studiată se 
fundamentează pe caracteristicile traficului actual din str. Bucovăţ, str. Drumul Jiului 
şi de perspectivă  pe strada creată in incinta terenului parcelat.  
 Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor  în incinta 
parcelelor, se va face conform R.G.U. Aprobat cu H.G. nr. 525/1996. 
 
 
        MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR DIN AVIZE 

  Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
- COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. – aviz favorabil avizat in şedinţa din 
data de 16.01.2014; 
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ - Decizia de 
încadrare nr.2893/14.04.2014 - nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune 
procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fară 
aviz de mediu - respectându-se condiţiile din aceasta; 
-    Dovada achitării taxei R.U.R. nr.factură MAN00014514/06.06.2014; 
- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ - Notificare nr. 
150/14.03.2014, cu respectarea condiţiilor din acesta; 

        - CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ - aviz favorabil  nr.11 din 04.06.2014; 
 

    
      - Propunem aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru - „Parcelare 
şi reglementare urbanistică  teren”, zona str.Bucovăţ – str. Drumul Jiului;            
 - Termenul de valabilitate al P.U.Z-ului. propus este de 10 ani de la 
data aprobării acestuia. 
 



 
                  ARHITECT ŞEF,                                                  Sef Serviciu,                                                                                                                                         
              Gabriela MIEREANU                                      Mihaela ENE  
                  
                
 
                                 

             
 

                                         Intocmit, 
                                    Cristian  BUCIU-VĂDĂSTREANU  

 
 
 
 
 
 
 
 

                           
        Vizat pentru legalitate,   

 Cons. Jur. Marinela  REZEANU 
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