
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui 
imobil cu regim de înălţime P+4, cu destinaţia de spaţii comerciale şi 

locuinţe colective, situat în municipiul Craiova, zona str.Tineretului, nr.2B  
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.09.2014; 

Având în vedere raportul nr.131963/2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru construirea unui imobil cu regim de înălţime P+4, cu destinaţia de spaţii 
comerciale şi locuinţe colective, situat în municipiul Craiova, zona str.Tineretului, 
nr.2B; 
          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 construirea unui imobil cu regim de 
înălţime P+4, cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe colective, situat în 
municipiul Craiova, zona str.Tineretului, nr.2B, 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 
 



 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI  
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 
Nr.   131963   din 17.09.2014 

 

 
 

       PRIMAR 
                                        Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire imobil P+4 cu destinatia 

de spatii comerciale si locuinte colective, zona str. Tineretului, nr. 2B 
                         
 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 BIROUL DE ARHITECTURA – arh. STEFARTA EMILIAN,  
se propune construire imobil P+4 cu destinatia de spatii comerciale si locuinte colective – strada 
Tineretului, nr. 2B, propus prin Certificatul de urbanism nr. 2257 din 02/12/2013.  

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 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 PUZ-
ului construire imobil P+4 cu destinatia de spatii comerciale si locuinte colective, respectandu-se 
procedura din Regulamentul Local, întocmindu-se  Raportul nr. 99553 din 08.07.2014, pentru care s-
au parcurs următoarele etape: 

- în baza adresei nr. 72497/17.05.2014 s-au publicat şi afişat pe site-ul instituţiei cu adresa 
www.primariacraiova.ro prin anunţul nr.1 din 16.05.2014, precum şi la sediul instituţiei din strada A.I. 
Cuza, nr.7, conform procesului-verbal de afişaj nr. 72490 din 16/05/2014, planurile extrase din 
documentaţi P.U.D: plan încadrare în teritoriu, plan Reglementari urbanistice. 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 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere şi de 
primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresa nr. 80697/03.06.2014 după cum urmează: 

Sfetcu Valentin, str. Tineretului, nr. 12; 
SC FOXYLUCK SRL, str. Tineretului, nr. 2C; 
AUTOSERVICE, str. Tineretului, nr. 6-8; 
Grecu Viorel, str. Tineretului, nr. 10; 
Găman Aurel – SC PRIMA Serv., str. Tineretului, nr. 10A; 
SC CALMARCOM SRL,  str. Tineretului, nr. 12B; 
SC RO-GER Technology SRL, str. Tineretului, nr. 12A şi 12C. 

 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela ce a 
generat acest PUZ în data de  05.03.2014, argumentat cu foto anexat si a publicat anunţ în două ediţii 
ale ziarului local: Cuvântul Libertăţii,in editiile din data de 02.04.2014 si 07.04.2014, anunturi anexate. 
 In urma notificărilor a fost înregistrată cu nr. 84288/10.06.2014 o obiecţiune, sugestii privitoare 
la afectarea unei proprietăţi private, pentru care a fost întocmit „Raportul nr. 99080/07.07.2014 



referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile colectate în urma consultării publicului”, raport ce a fost 
comunicat proiectantului pentru a le integra, corela în documentaţia ce stă la baza întocmirii PUZ-lui, 
în vederea analizării acestuia, urmând să întocmească  răspuns argumentat cu privire la acestuia prin 
Adresa nr. 99333/07.07.2014, precum si spre stiinta proprietarului imobilului. 
 Dupa expirarea perioadei de 25 de zile cu privire la toate etapele de informare, Raportul cu nr. 
99080/07.07.2014 a fost afisat la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Craiova cu adresa nr. 
99458/07.07.2014 si proces verbal de afisare nr. 99458/2014. 
 Argumentarea afisarilor la sediul institutiei seface prin foto anexat.  
 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 
înaintării spre avizare si aprobare a respectivei documentatii in Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 
        În data de 17.09.2014, 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 Tehnice. 

 

  CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN ZONA: 

 

       Terenul se află situat în zonă mixta : zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de 
interes general cu POT max=70%, zona de locuinţe cu regim maxim de înălţime P+3-10 cu POT 
max=20% şi CUT max=2,20, zona parcuri recreere, turism/sport, cu interdicţie de construire pâna la 
elaborare si aprobare documentaţie de urbanism PUZ/PUD.  

 In urma obţinerii C.U. cu nr. 2257 din 02/12/2013 privind investiţia solicitată “construire 
imobil P+4 cu destinatia de spatii comerciale si locuinte colective – str. Tineretului, nr. 2B”, 
impunându-se prin acesta la studii de specialitate condiţia elaborării P.U.Z. în vederea reglementarii 
functiunii zonei si a indicilor urbanistici prevazuti, precum 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 imobil P+4 cu destinatia de spatii comerciale si locuinte colective, str. 
Tineretului, nr. 2B, Craiova cu POT propus=46,17%; CUT propus=2,28 face parte din aceasta zona si 
are urmatoarele vecinatati   

La Nord-Est: aleea Tineretului;  
La Nord-Vest:  bdul Tineretului; 
La Sud-Vest: str. Toporasi;  
La Sud-Est: limite proprietati private. 

 

 

 

            REGIMUL JURIDIC : 
            Suprafata totala studiata a terenului ce se propune pentru reglementare prin PUZ este de 
0,76 ha (7615 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-ul si care face parte din zona studiata are o suprafaţa de 365,00 mp, 
cu nr. cadastral 9989/1, înscris în Carte Funciară nr. 18702 si este proprietate privată a dlui Preda 
Sergiu, conform contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 3822 din 21.10.2005 emis de către 
B.N.P. Sandu Cosmin.  
 



                REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI : 
 Terenul are categoria de folosinţă curti constructii 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  zona mixta: zona cu 
functiuni complexe de interes public si servicii de interes general cu POT max=70%, zona de locuinţe 
cu regim maxim de înălţime P+3-10 cu POT max=20% şi CUT max=2,20, zona parcuri recreere, 
turism/sport, cu interdicţie de construire pâna la elaborare si aprobare documentaţie de urbanism 
PUZ/PUD. În urma verificării în teren s-a constatat că terenul este situat în zonă de locuinţe existente.   

 
 

              REGIM TEHNIC : 
 Reglementarile zonei:  

Destinatia zonei : Zona mixta :  zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de 
interes general cu POT max=70%, zona de locuinţe cu regim maxim de înălţime P+3-10 cu 
POT max=20% şi CUT max=2,20, zona parcuri recreere, turism/sport, cu interdicţie de 
construire pâna la elaborare si aprobare documentaţie de urbanism PUZ/PUD. 

 
         Bilant teritorial (reglementari propuse):  

Destinatia zonei, in functie de urmatoarele unitati teritoriale de referinta:  
LM1: zona de locuinte cu regim mic de inaltime maxim P+2, cu POT max=50% si CUT 

max=1,50; 
LS1: zona de locuinte si servicii de interes general cu regim de inaltime maxim P+4, POT 

max=70% si CUT max=2,10; 
LI1: zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10, cu POT max=50% si CUT 

max=2,50; 
SV1: zona spatii verzi, agrement, sport. 

 
Regimul de aliniere propus prin PUZ, in functie de categoria strazii:  
strazi de categoria a II-a cu doua benzi de circulatie pe sens: bd. Tineretului – minim 

20,00 ml pentru constructii si 17,00 ml pentru imprejmuire; 
strazi de categoria a III-a cu cate o banda de circulatie pe sens: str. Toporasi – limita de 

construibilitate 15,00 ml din axul strazii, iar pentru aleea Tineretului – limita de construibilitate 
8,00 ml din axul strazii. 

Locuri de parcare propuse: 9 locuri de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr. 
525/1996, potrivit functiunilor propuse 

Respectarea Codului Civil pe limita de proprietate  privind servitutea de vedere si 
picatura la streasina. 
 
     

 
                       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE : 

 -  COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. - aviz favorabil cu respectarea conditiilor din 
adresa nr. 608P/03.02.2014; 

S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. - aviz de amplasament favorabil nr. 2500013992/23.01.2014  - 
cu respectarea conditiilor din acesta;  

S.C. DISTRIGAZ SUD – aviz favorabil nr. 8420/28.01.2014; 
S.P. SALUBRITATE – aviz tehnic favorabil nr. 29/15.01.2014, cu respectarea conditiilor din 

acesta; 
ROMTELECOM SA – aviz favorabil conform aviz detaliat 012/2014;  
M.A.I. - POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, BIROUL RUTIER – aviz de principiu 

favorabil  cu conditiile din adresa nr. 4610010 din 29.01.2014; 
MINISTERUL SANATATII – DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ – aviz nr. 

31/27.01.2014 cu respectarea legislatiei sanitara in vigoare Ord. MS nr. 536/1997;  
M. M. S. C. - Agentia pentru Protectia Mediului Dolj– aviz favorabil conform Decizie etapa 

de incadrare nr. 549/17.02.2014; 
Studiu geotehnic – proiectul nr. 7/2014; 
Dovada achitarii vtaxei R.U.R. 

      



  

 

 Avand in vedere cele de mai sus, propunem urmatoarele: 
 
- Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire imobil P+4 cu 
destinatia de spatii comerciale si locuinte colective, zona str. Tineretului, nr. 2B;  
- Termenul de valabilitate al P.U.Z.-ului propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia. 
 

 
 
 
 
 
 

            ARHITECT SEF,                                              SERVICIUL URBANISM SI  
                                                                                       NOMENCLATURA URBANA, 

Gabriela MIEREANU                      Marioara BORDU  
 
 
 
 
 
   Vizat pentru legalitate,         ÎNTOCMIT, 
     Nicoleta BEDELICI                      Monica MARIN 

 



 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.     99553    din   08/07/2014 
 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                               Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobarea PUZ – construire imobil P+4 cu destinatia de spatii comerciale şi locuinţe – 
str. Tineretului, nr. 2B 

 
 

 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 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 P+4 cu destinatia de spatii 
comerciale şi locuinţe – str. Tineretului, nr. 2B a tinut cont de prevederile  capitolul III, 
secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 

− S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 72497/17.05.2014 pe site-ul 
instituţiei Primariei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro prin 
anuntul nr. 1 din 16.05.2014 si la sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr.7, conform 
proces verbal de afisaj nr. 72497/16.05.2014, planurile extrase din documentaţia 
PUZ, respectiv: - 1. plan incadrare in teritoriu,  2. Reglementări urbanistice. 
Argumentarea afisarii la sediul institutiei 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 25 zile 
prevăzut pentru perioada de studiere si de primire a observatiilor si/sau 
propunerilor, cu adresa nr.  205679 din 18.12.2013, după cum urmează: 

− Sfetcu Valentin, str. Tineretului, nr. 12; 
− SC FOXYLUCK SRL, str. Tineretului, nr. 2C; 
− AUTOSERVICE, str. Tineretului, nr. 6-8; 
− Grecu Viorel, str. Tineretului, nr. 10; 
− Găman Aurel – SC PRIMA Serv., str. Tineretului, nr. 10A; 
− SC CALMARCOM SRL,  str. Tineretului, nr. 12B; 
− SC RO-GER Technology SRL, str. Tineretului, nr. 12A şi 12C. 

 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la 
parcela ce a generat acest PUZ în data de  05.03.2014, argumentat cu foto anexat si a 
publicat anunţ în două ediţii ale ziarului local: Cuvântul Libertăţii,in editiile din data de 



 

02.04.2014 si 07.04.2014, anunturi anexate. 
 In urma notificărilor a fost înregistrată cu nr. 84288/10.06.2014 o obiecţiune, 
sugestii privitoare la afectarea unei proprietăţi private, pentru care a fost întocmit 
„Raportul nr. 99080/07.07.2014 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile colectate 
în urma consultării publicului”, raport ce a fost comunicat proiectantului pentru a le 
integra, corela în documentaţia ce stă la baza întocmirii PUZ-lui, în vederea analizării 
acestuia, urmând să întocmească  răspuns argumentat cu privire la acestuia prin Adresa 
nr. 99333/07.07.2014, precum si spre stiinta proprietarului imobilului. 
 Dupa expirarea perioadei de 25 de zile cu privire la toate etapele de informare, 
Raportul cu nr. 99080/07.07.2014 a fost afisat la sediul si pe site-ul Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa nr. 99458/07.07.2014 si proces verbal de afisare nr. 
99458/2014. 
 Argumentarea afisarilor la sediul institutiei seface prin foto anexat.  
 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 înaintării spre avizare si aprobare a respectivei 
documentatii in Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                            SEF SERVICIU,   
             Gabriela Miereanu                                          Stela Mihaela Ene 
 
 
 
         
                                                                                         Intocmit 
                                                                                    Monica Marin 



MIINICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
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K U M A N I A
JIJDEJUL DOLJ
PRMARN MUNICIPIULUI CRI\IOVA
Nr.'16es31 difl l "l 2. Aa(3

c E R T t E t n c ^ f ' D E
Nr.  / .x)*  d in

in scopul: Aviz prealabil  de oportunitaie, Elaborare Plan Urbanist ic Zonal gi ob{inere
avize pentru construire imobil P+4 cu destinatia de spati icomerciale si locuinte
colective

Ca urmare a Cereri iadresate de (1) . "- PREDA SERGIU
cu domiciliul (2) in judeful .""..-""......."-.."...P,---o_fi..._......-.-......._.-;-...., Municipiul.'....-...".'_--c_"t3j_9-ya...-. .._., satu ICraiova
sectorul -, cod-, cod pogtal , Bulevardut .Lt"i-c-g!ep_..8""q_m_e"n""-e_9--c..lL, nr. .g--g-, bl. , sc. , et. ---.__., ap. 

-- ., 
{eGion/iax

-9.7"!1.1".9!-!^^0-0_, e-mailinregistratd ta nr. 169_531 din 1l111tii;13
peniru imoniiut - teren si/sau constructiil silull in iuoetijl-"-:-..D.-_..Jj," _. ", Municipiut ,grgigye , satul

-;-.;- l
bt. -,

sc. ."...-:...-, et._ --.-", ap....._:...,.., sau identificat prin (3)
plan de situa(ie, numir cadastral: 9989/1

in temeiuf reglementdrilor Documenta{iei de urbanism nr. - faza
PUG , aprobatd prin HotdrdreJ consliiuiul;rioeiJantocat Craiova*^^*^'i5i2ooo,

nr. _ -_.]7-"!_l-01q _
itt confcrmitate cu prevederile Legii nr. 5O/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilorde construc{ii,
republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

S E  C E R T I F I C A :

1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privati.

2, REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actualS a terenului - cu(i construc{i i ;
Destina[ia dupd PUG -zona mixta : zona cu functiunicomplexe de interses public siservici ide interes
general, zona de locuinte ,zona parcuri recreere, turismlsport, c,u restrictie de construire pana la elaborare
documentatie de urbanisrn PUZPUD;
Qr rn ra fa fa  t a ron r r l n i  -  365 ,00  f nn

( i  )  Numele g i  prenumele so l ic i tanulu i
(2) Adresa solicitantului
(3) Date de identif icare a imobilului

U  R B A N  I S  M
??_.,.!%tu_sz
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FF-39^04.ver05 Fag, 1



3' REGIMUL TEHNI.+ 
nr I f ' rc' l  2"Do(losi nrelunoit cu HCL 37/2c l t  in zona mixta: zona \Cohform pUG aprobat cu HCL z3l2ooo si prelungit cu HCL 3712013, imobilul este situe

cu functiuni complexe de interses public si servicii de interes general, cu Por=70%,zona de locuinte cu ,

regim de inartime p+3-10, por max=20% si cur max=2,20,2ona parcuri recreere, turism/sport, cu

restr ict ie de construire pana la elab. docum. de urbanism PUZPUD. Se propune construire imobil P+4 cu

dest. de spati icomerciare si roc. ra parter siroc, i i  "t"1., .u por_piopur:-qaiJT't"sicUT propus=2,28' conf'

art.10, al in. 1, l i tc) din Lg, nr.19012013 pt. "pion"t"tb!9 nrl lz 'o1i '  pt '  modif icarea gicompletarea Lg' nr '

350/2001 privind amenajarea teritoriului, auiorit"t"" publica locala are dreptul ca prin cU "sd conditioneze

autorizarea investitiei je elanorarea unui ru7, prin grija investiiorului privat, in conditiile legii, side

aprobarea acestuia de catre autoritatea pun-rc! toca'ia, numai in baza unui aviz prearabil de oportunitate

intocmit de struclura specializati condusi de arhitectul gef'. Prin PUZ se va preciza durata de valabilitate a

acestura. solicitarea se va face separat pt. avizul de oportunitate, pt. informarea publicului si pt' elaborarea

puZ. solicitarea de informare a publicului gi docum.aferenta,. conf.art.56, alin.6 9i 7 coroborat cu art'37 din

.ord.z701t2e10 pt. aprobarea metodorog.de inio*"r" a pubricurui se va face in baza uneicereritip, anterior

gi separat de soricitarea de aprobar" u ooru*. urbanistice in consiriur Locar. Investitorul afigeazi anuntul pe

panouri rezistente ra intemperii, cu caracteristicite specifice in roc vizibil ra parcera ce a generat PUZ-ul

(anexa din ord.270 1t2o1oigi pubric, in pr"ra ooudanunluri, ra intervar de 3 zire intr-un ziar de circulatie

locala. Docum. de urb. se va depun" in *"x.-r b zile de la finalizarea dezbaterii publice, pt. a se putea emite

ohotarAreaCons.Loca|pr incarese"p,"obe/ . " respingedocum.deurb. .Propunereasevacore lacu
docum. urbanistice aprobate in zona si se va pr"runt" ie suport topo vizat de ocPi. se va respecta preveo'

codurui civil pe ilmita de propr. privino servitutea de vedere;'picaiura ra streasina. scurgerea apelor pluviale

se vor face in incinta proprietatii. se vor u*"."j" spatii vezi siprantate conform R,G.u' se vor asigura

locuri de parcare in incinia conf. RLU "proo"t "u HCt nr.271tzoog. se vor respecta avizele favorabile ale

detinator'or de utititatidin zona si conditiile din acestea,:1,q::1d:"i.ii*:f:'l*,"i*" PUZ-uluiin cLM' '-

t"l[1T:"i3:#'H;r"zenta siaviz.de.Ia,Gruou|de oomoieri' conf' avizu|uiacestora
prezentut certificat ae'iiO]iism foite fi utitiiat inicoput declarat(4) pentru

Aviz prearabit oe oportunitut", Er"borare ptan urbanisiic Zonar gi oo1in"r" avize pentru construire imobil P+4

cu destinatia de spatii comerciale si locuinte colective

lN l t J r r l v r f  r  I

Mon\ca Marin ,,r"",r*_--i 
'

l"i 'J '1'' i''t' -

F i-j*

4.o B LlGATll ALE TITU LARU LUI GERTIFIGATU LUI DE URBANIS M:

in scopur eraborarii documentafiei pentru "uto-rir"rJ" "recutarii Iucrariioioe'constructii 'de construire/de desfiin[are'

solicitantul se va adresa "uto'i61ii "itpetente.pentru protecfia mediului:'-";;;tt" 
R;dionara oe piot"dti" a u'eoiutuiCraiova' Adresa: str' Petru Rares'

nr .1

in apricarea Directivei consiriului g5/337/cEE (D-irectiva ErA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 9i private asuP'\

mediurui, modificat, prrn oirJctiva consiriurui szlr rrcE iilil Di,;&i". consinuruiJ iarrarnel.y]ll-1":t"-1n 2003/35/cE privind

participarea pubricurui ta eraooiarea anumitor ptanuri 9l progr"*" in regdturi ., r"diul gi modificarea, cu privire la participarea publicului

$i accesul ra justi{ie, a Directivei 85t3g7l.cEEsi a oirectLeiioior lce, irin certificatul dqurbanism se comunicd solicitantului obligatia de

a contacta autoritatea teritorial6 de mediu pentru ca ";;;;i; sa analizeze qi sa o"cidi dupd caz, lncadrarea i neincadrarea proiectului

iJ:l'frilufii:"Ji;,'*:"os[Hil"*"J5ff:fi1',:ilili1',t'g.X1TJ.xj:T: tri:15: acordu,ui de mediu se desrdeoard dupd
emiterea ceriificaturui o" uijrni.r, anterior aepunerii jocu*"ni.1i"i p"ntru autoiizJiea executarii lucrdrilor de construc{ii la autoritatea

*'"'i;tJ:XtJ,::b,l:T.rt;'Jf::?lnttpro,..u p,.iui,.e ra procedura de emitere a acorduluide mediu autoritatea competentd pentru protectia

medirjlui stabitegte mecanismut asigurdrii consuttSrii priiill "".irriiiarii opliunitor-prnri.;riil t t.'tuldrii unui punct de vedere oficial cu

;r^;;;; ,'"aiin r*rinvestiliei in acord cu rezultatele consultdrii publice'

ln aceste conditi i :

1
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4) scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizdrii solicitantului' formulati in cerere'

u l l  E ' u 9 0 l r r r  r l q r  v

c"rtif- urbanism nu tine loc de autorizafie I

si nu conferi Ut"Pj'r U" " "*t"'t" tu'

: : : : '  ,  r  i  :  ; i : : : ;  "  r :  :  : :  - ; t - en tepen t rup ro tec l i a

Dupd primirea prezenrutur czrtiricat oe urbanism, ritutaffaE.6li@t1a oe a se prezenta Ia auioritatea compt

mediurui in vederea evarudrii ini$are a investitn' u' *uJ"ul'li"l*;i9{,:Xf}fXi::i"*:':::kn ng; ni:llf i: f 
'* "*

i se va emite actul administrativ al autoril
i n i i i a ie  a  Invgs i i i i e i  s -  " 'a  = l l : ' ' =  d r ru r  3u" " " ' " ' ' - '  -  - '  - - - -  '  j  -o+ i+ io i  

"e r tn r :  mec i iu lu i .

situalia in care autontatea.o?iilifiiF|6ttu ntot"+"Tffitt5ifeite necesitatea evaluirii efectelor Inv(

soricitantur are obtigalia o. u nitiri"u acest fapt ,rtoritaiii ,u*inistratiei 
'puutice 

competente cu privire ra menlinerea cererii pentru

autorlzarea executdrii lucr6rilor de constructii' , ' ' ],T*

ffiffi 
efectelorinvestilieiasup

mediurui solicitanturrenuntd ta inienlia de reatizare " il:lifi!t*{"1-:"origrtit d. t notifica acestfa* t*tl':1t" *T'i*



a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren giisau construcfii, sau, dupi caz, extrasulde plan cadastral actualizat la zi gi extrasul de carte funciari de informare actualizat ta zi, rn iazJl;;;;-legea nu dispune altfel (copie legalizatd);
c) documentafia tehnicd - D.T., dupd caz:

urmdtoarele documente:

M o.r.n,c. f l  o.r o.e

d) avizele 9i acordurire stabirite prin certificatur de urbanism:
d.1. avize gi acorduri privind uti l i td(i le urbane gi infrastructura: ,

v v r t e  .  t \ v t ^ E r u E o r l l l  !  , . r R E  v a  t t  l t t D L r l t t c  ( l t i

E o.r'.n.o.

Eal imentare cu apd i
E canalizare
[lJ alimentare cu energie electrica
r ranmentare cu energie termica

d. 2,avize gi acorduri privind:

f.l securitatea la incendiu IIl protectia civila

E gaze n^t r^t"J
I

1r4telefonizare V I
E salubritate V

t transport urban i
M potitia Rutiera ii'

Alte avize/acorduri:
f,srcru Medias
f, SttCtrt Romgaz ploiesti

ErnRNseLEcrRtcA
ils.c. LUXTEN s.A.
fl rrnrrloeLEcrRtcA
f,s.e. cRAtovA 2
Els,c. coNPET
HS.tr.p. PETRoM

I
Msanatatea populatiei J =protectia mediutui

d'3'avizele/acordurile specifice ale administraliei publice centrale gi/sau ale serviciilor descentralizate aleacestora:

d.4.Studi i  de special i tpre:
Plan Urbanist ic Zonal l
Studiu geotehnic ,  /\ /

e) actu I administrativ al autoritdlii competente pentru proteclia med iul ui;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de platd ale urmatoarelor taxe (copie):
dovada achitarii taxei RUR pentru exercitarea dreptului de semnatura

$EF $ERVICtU
$tela Mihaela Ene

"  
d1 ' --oT

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12luni de la data emiterii.
PRI

iNrocMff
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MEMORIU GENERAL

1.1.

INTRODUCERE

PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+4 CU 
   DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE COLECTIVE

Adresa: b-dul Tineretului, nr. 2B, Mun. Craiova, Jud. Dolj
Beneficiar: PREDA SERGIU

Domiciliul: str. Nicolae Romanescu, nr. 38, Mun. Craiova, Jud. Dolj

Proiectant: BIROUL DE ARHITECTURA � Stefarta Emilian
Da Iulie 2014

1.2.

organizarea zonei studiate prin reconversie 
functionala si volumetrica cu reglementarea zonelor de construire si a circulatiilor in vederea 
construirii unui IMOBIL P+4 CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE 
COLECTIVE. 

- valorificarea potentialului existent, concomitent cu ameliorarea disfunctionalitatilor majore 
semnalate la nivelul cadrului natural si construit si al relatiilor de vecinatate;

- -urbanistic;
- asigurarea premiselor unei dezvoltari armonioase pe termen mediu si lung a acestei zone 

avand relatii concrete cu vecinatatile si cu dezvoltarea intregului oras, pe principiile dezvoltarii 
durabile; 

-
-

1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova;
- Ridicari topo in zona extrase din cadastrul Craiovei; 
- Documentatie cadastrala pentru terenul studiat;
- Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 249/2006; 
- Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 200/2008; 
- Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 349/2008; 
- Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 401/2008; 

- Incadrare in t
-
- Studiu aerofotografic - sursa Google Earth.
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2.

2.1.

II

.615,00 mp si este delimitata zona 
astfel : 

la nord-est  � aleea Tineretului;
la nord-vest � b-dul Tineretului; 
la sud-vest � str. Toporasi; 
la sud-est � limite proprietati private.

2.2. POTENTIAL DE DEZVOLTARE

In ceea ce priveste dezvoltarea specificam faptul ca in zona studiata se doreste realizarea unei 
constructii cu regim de inaltime P+4 avand destinatia de spatii comerciale si locuinte colective, precum 
si o constructie P+4 cu destinatia de birouri conform documentatiilor de urbanism anterioare.

2.3. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Nord-Ve
Zona este cuprinsa intre strazile Toporasi, bdul Tineretului, aleea Tineretului si proprietati 

private.
Zona studiata are, la nivel urban, cateva particularitati, printre care:

Sub aspectul circulatiilor: o accesibilitate destul de buna sub aspectul gabaritului arterei 
principale care deserveste zona.
Sub aspect economic / functional : un potential de dezvoltare considerabil si oportunitatea de a 
constitui o zona importanta de locuinte colective, cu un procent de ocupare a terenului mai 
ridicat.

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relief
iar terenul studiat este in cea mai mare parte plan.

Clima

- tempe 0C;
-
- - 

Conform normativului P100-1/2013, Municipiul Craiova are urmatorii coeficien
Ag = 0,20 
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2.5.

Date generale
este amplasata la Est de o artera principala a orasului b-dul Tineretului si la Sud de 

str. Toporasi. 

- 
Circul -dul Tineretului, cu spatiu verde 

median, dezvoltata pe directia Nord Est- Sud Vest, strada de categoria II, legatura importanta intre 
circulatia pe directia Vest- Est a orasului- str N.Titulescu si partea de nord a orasului precum si cu 
cartierul Craiovita Noua.

Strada Toporasi drum de categoria III, axat pe directia Est-Vest, o alternativa la circulatia pe 
bdul N.Titulescu din Craiovita pana la intersectia din zona Casa Stiintei si Tehnicii.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR

- prezente în teritoriul studiat sunt: 
zona mixta de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare, 

zona institutii si servicii de interes general si zona parcuri, recreere, turism/sport; 
zona locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare; 
zona institutii si servicii de interes general.

Zona mixta de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare, zona 
institutii si servicii de interes general si zona parcuri, recreere, turism/sport este in prezent marcata 
conform P.U.G. Indicii de urbanism conform documentatiilor aprobate anterior sunt:  

- zona locuinte colective si functiuni complementare - P.O.T. = 20,00 % si C.U.T. = 2,20.  
- zona institutii si servicii de interes general - P.O.T. = 70,00 % si C.U.T. = 4,00. 
- zona parcuri recreere, turism/sport - P.O.T. = 10,00 %.  
Aceasta zona totalizeaza o suprafata existenta de 4.810 m2. 

Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare este in 
prezent marcata conform P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 401/2008, iar indicii de urbanism conform 
documentatiilor aprobate anterior sunt P.O.T. = 47,17 % si C.U.T. = 2,30.  

Aceasta zona totalizeaza o suprafata existenta de 365 m2. 

Zona institutiilor si serviciilor de interes general este in prezent marcata conform P.U.Z. aprobat 
cu HCL nr. 349/2008 si nr. 200/2008, iar indicii de urbanism conform documentatiilor aprobate 
anterior sunt P.O.T. = 45,00 % si C.U.T. = 1,60.  

Aceasta zona totalizeaza o suprafata existenta de 2440 m2. 

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.
4 cu destinatia de

individuale, un imobil P+4 cu destinatia de locuinte colective si constructii P si P+1 cu destinatia de 
servicii, service auto.
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Aspecte calitative

Toate imobilele din zona
de beton, avand finisaje obisnuite.   

Zona dispune in prezent de spatii cu destinatia de servicii in vecinatatea zonei studiate.
scuarului adiacent b-dului Tineretului.

Riscuri naturale

2.7. - 

ALIMENTAREA 
-

zona. 
Pe terenului studiat se afla o retea de apa DN200 ce va fi deviata pe cheltuiala beneficiarului.

CANALIZAREA
. 

Canalizarea apelor menajere uzate s-a rezolvat prin racordarea la reteaua de canalizare a orasului 
exisenta in zona.

In zona exista posturi de transformare si este asigurata alimentarea cu energie electrica a 
constructiilor existente.

Zona dispune de retele de telecomunicatii.

ALIMENTARE CU CALDURA
In zona pentru constructiile existente, incalzirea spatiilor se face cu centrale termice proprii.

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
In zona exista retea de alimentare cu gaze naturale.

Zona este asigurata in prezent de serviciul de salubritate a orasului.

- reteaua de alimentare cu apa DN 200, ce trece pe proprietate privata si va fi deviata; 
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2.8. PROBLEME DE MEDIU

Nu exista probleme de mediu, zona neavand factori de risc natural, iar valori de patrimoniu ce 
trebuie prezervat nu exista in zona. In zona exista zone de vegetatie plantata si spatii verzi amenajate
(scuar b-dul Tineretului), cat si zone neamenajate cu vegetatie spontana;

2.9.

Planul urbanistic zonal are ca principal obiectiv reorganizarea zonei luate în studiu în vederea 
dezvoltarii zonei, propunandu-se un imobil de locuinte colective P+4 si spatii comerciale la parter si 
asigurarea de locuri de parcare necesare propunerii.

3.

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Urbanistic Zonal.

3.2. PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL

Conform Planul Urbanistic General Craiova aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL  
nr. 37/2013 zona studiata este incadrata ca zona mixta (zona cu functiuni complexe de interes public si 
servicii de interes general, zona de locuinte cu regim de inaltime P+3-10, zona parcuri recreere, 
turism/sport, cu restrictie de construire pana la elaborare documentatie de urbanism PUD/PUZ. 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

verzi din zona studiata.  

3.4.

Municipiul Craiova. 

In zona nu se reglementeaza noi strazi, trama stradala existenta fiind com
categoria a II-a si a III-a - b-dul Tineretului si respectiv str Toporasi si aleea Tineretului.

Profiluri transversale caracteristice
- -urile 10144/3,5,6 care 

Concomitent s-
-

-au stabilit 
profilele transversale aferente, conform normativelor în vigoare. 

General de Urbanism.

a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 il tip 1 pentru   
b-dul Tineretului: limita de construibilitate 20 m din axul spatiului verde. 
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b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 pentru str. Toporasi: limita de 
construibilitate 15 m din axul strazii.

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 pentru aleea Tineretului:
limita de construibilitate 8 m din axul strazii.

Transportul în comun

principalele centre de interes.
rnizarea 

p

În
a) între strada de categoria II-a si a III-a - b-dul Tineretului si str. Toporasi. 
Toate intersectiile sunt amenajate si marcate corespunzator.

i

In zona nu se prevad semaforizari cu semnale luminoase, intersectiile vor fi reglementate cu 
semne de circulatie STOP.

In cazul in care fluxul de circulatie nu poate fi asigurat cu aceste reglementari, se vor amplasa 
semnale luminoase, in baza unui studiu de trafic amanuntit. 

- 7

239 - 

i mare parte a ei, sunt 
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lei pietonale, parcaje etc. 

3.5.

ZONIFICAREA FUNCTIONALA

i urbanistice" propune reglementare 

- zona de locuinte cu regim mic de inaltime;
- zona mixta - locuinte si servicii de interes general; 
- zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare; 
- zona spatii verzi, agrement, sport. 

-
-
-

Zona de locuinte cu regim mic de inaltime

- 2 etaje si totalizeaza o suprafata reglementata 
de 2.214 m2. In aceasta zona sunt permise si functiuni complementare cum ar fi servicii de mica 
importanta (spatii comerciale sau alimentatie publica sub 100mp, farmacii, spatii birouri).

In cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urmatoarele subzone functionale avand urmatoare 
caracteristici: 

- LM 1: POT maxim 50%, CUT maxim = 1,50 si regim de inaltime maxim P+2.

Zona mixta - locuinte si servicii de interes general

Zona mixta de locuinte si servicii de interes general este alcatuita din terenuri pe care se afla in 
prezent 2 constructii cu destinatia de locuinta precum si de un teren pe care se afla un service auto. 
Aceasta zona totalizeaza in prezent o suprafata de 3.911 m2. 

In cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urmatoarele subzone functionale avand urmatoare 
caracteristici: 

- ZM - LS1: POT maxim 70%, CUT maxim = 2,10 si regim de inaltime maxim P+4.

Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare

Zona de locuinte colective P+3-10 etaje si totalizeaza o suprafata 
reglementata de 730 m2. In aceasta zona sunt permise si functiuni complementare cum ar fi servicii de 
mica importanta (spatii comerciale sau alimentatie publica sub 100mp, farmacii, spatii birouri).

In cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urmatoarele subzone functionale avand urmatoare 
caracteristici: 

- LI 1: POT maxim 50%, CUT maxim = 2,50 si regim de inaltime maxim P+10.
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Zona spatii verzi, agrement, sport 

Zona spatiilor verzi, de agrement si sport este reprezentanta de zonele spatiilor verzi publice cu 
acces nelimitat avand destinatia de fasii plantate precum si de terenul pe care se pot amplasa 
constructii pentru agrement si sport situat la Est terenului studiat si totalizeaza o suprafata de 760 m2. 
  

INDICI URBANISTICI

                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim
Zona de locuinte cu regim mic de inaltime                

LM 1       50%         1,50 
Zona de servicii si servicii de interes general                

ZM - LS1       70%         2,10 
Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10               

               LI 1        50%         2,50 
Zona spatii verzi, agrement, sport               

SV1        20%         0,20

3.6.

  

Pentru zona studiata se ve extinde reteaua de apa existenta in zona pentru aprovizionarea 
populatiei din aceasta zona.

Conductele de apa vor fi pozate pe trama stradala propusa, iar pentru realizarea racordului se va 
realiza un proiect intr-o etapa ulterioara.

- STAS 8591/1-91 - 
Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare:
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- 
- 

- Decretul n

   
CANALIZARE

Pentru zona studiata se ve extinde reteaua de canalizare pentru evacuarea apelor uzate de la 
populatia prezenta in aceasta zona precum si pentru evacuarea apelor pluviale din aceasta zona.

Conductele de apa vor fi pozate pe trama stradala existenta si propusa, iar pentru realizarea 
racordului se va realiza un proiect intr-o etapa ulterioara.

- STAS 8591/1-91 - 
Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare :

asi

- 
- Conductele de canaliza

- rin Ordinul 

- 
de locuit.

Reteaua de energie electrica va fi pozata pe trama stradala existenta si propusa.
Pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru locuintele propuse se va realiza un 

calcul de consum de energie electrica intr-o faza ulteriara de proiectare. Propunerea va fi avizata de 
S.C. CEZ Distributie S.A.

- -  -  0,5 m 

Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare :
De-

 - 24 m - pentru LEA intre 1 si 110 KV 
 - 37 m  - pentru LEA 110 KV 
 - 55 m  - pentru LEA 220 KV 
  

Conform PE 107 articolul 4.3.1. 
-edilitare sunt precizate în normativul PE 107 la articolul 

4.3.2.

        -  0,25 m 
    -   -  0,5 m 
        -  0,2 m 
    - drumuri    -  0,5 m 
        -  1 m 
    - gaze           - pe ori  0,6 m 
        -  0,1 m 
    -    -  0,6 m. 

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 
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- FRE 
Craiova.

iile conexe.

 - PE 101/85 + PE 101a/85 - 
transformare, cu tensiuni peste 1 Kv. 

 - PE 104/93 - 
1 Kv. 

 - PE 106/95 - 
 - PE 107/89 - 
 -PE 125/89 - 

 - l Li - Ip 5 - ICEMENERG 89 - 

 - STAS 8589/1-91 - 

 - ID 17-86 - - 

 - PE 122-82 - 

 - PE 123-78 - 
enuri agricole.

Reteaua de telecomunicatii va fi pozata pe trama stradala existenta si propusa. Pe traseul 

Se pot oferi astfel se
- DSL, 

videotelefonie, etc.). 
În fazele de proiectare viitoare se vor solicita avizele necesa

  

ALIMENTARE CU CALDURA
Toate constructiile existente si propuse in zona vor avea centrale termice proprii instalate 

numai dupa realizarea unui proiect de specialitate.

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racordarea la conductele de gaze naturale propuse 

pe trama stradala existenta si propusa in zona cu acordul S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L., pe baza 
unor documentatii tehnice specifice intocmite de persoane de specialitate autorizate.

Sectiunea precum si traseul conductelor vor fi studiate intr-o faza ulterioara de proiectare.
Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare :
În conformitate cu "Normativul Departamental nr. 3915-94 privind proiectarea si construirea 

condu
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 -    60 m 
 - exterior cu tensiunea
    
          55 m 
 - 
    
    posturi de transformare.    50 m 
 - centre populate   65 m 
 - paralelism cu drumuri : 
  -      52 m 
  -      50 m 
  - comunale     48 m 
  - depozite de gunoaie    80 m 

redu

-
presiunea la intrare peste 6 bar) :

  - la c - II 
          12 m 
  - - IV
          15 m 
  -    8 m 

- 
normativ NTPEE - -91. 

Dupa reglementarea zonei propuse, serviciul public de salubriate Craiova va asigura evacuarea 
deseurilor precum si transportarea acestora la groapa de gunoi a orasului in baza unui contract intocmit 
cu fiecare proprietar in parte.

3.7.

Pentru protectia mediului nu se vor lua masuri speciale. Spatiile verzi existente vor fi 
intretinute.

In subzonele prezente in prezentul PUZ se va respecta Regulamentul General de Urbanism      
art. 34, anexa 6 ce prevede urmatoarele valori minime de spatii verzi astfel:

1)

agrement, în exteriorul � minim 
2)

2/locuitor.
Toate constructiile vor fi racordate la reteaua tehnico-edilitara existenta. 
Pentru zona studiata, in faza de proiectare ulterioara, se vor respecta pentru circulatiile propuse, 

normele privind scurgerea apelor pluviale, realizarea rigolelor. Pentru constructii se vor asigura 
racordurile la utilitatile din zona.

Aceata propunere va respecta normele si legislatia in vigoare privind:
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- PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+4 CU 
  DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE COLECTIVE 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.

- Adresa: b-dul Tineretului, nr. 2B, Mun. Craiova, Jud. Dolj
- Beneficiar: 
- Domiciliul:
- Proiectant: BIROUL DE ARHITECTURA � Stefarta Emilian
- Iulie 2014

I. DISPOZITII GENERALE: 

1.

reprezinta sistemul de norme tehnice, juridice si economice care 
sta la baza elaborarii planurilor de urbanism, precum si a regulamentelor locale de urbanism.
Prezentul regulament are caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa cu exceptia 
derogarilor si situatiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu 
sau Planuri Urbanistice Zonale (daca îndeplinesc conditiile impuse de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului), cazuri specificate în continuare la , precum si în continutul 
regulamentului.
Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferentiate pentru fiecare unitate teritoriala de 
referinta, zona si subzona a acesteia
Regulamentul local de urbanism cuprinde si detaliaza prevederile referitoare la regimul de 
construire, functiunea zonei, înaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), 
procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri fata de aliniament si limitele laterale si 
posterioare ale parcelei, caraterisitici arhitecturale ale cladirilor, materiale admise.
Stabileste terenurile posibil a fi afectate de modificari ale circulatiilor prevazute prin P.U.Z., gradul 
de afectare urmând a fi stabilit prin avizul Politiei Rutiere corelat cu studii topografice pentru 
delimitarea terenului.
Toate documentatiile de urbanism se realizeaza în format digital si format analogic, la scara 
adecvata. În functie de tipul documentatiei, pe suport topografic si realizat în coordonate în sistemul 
national de referinta Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor masuratori pe 
teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidentele de cadastru si 
publicitate imobiliara.

- CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL" 
ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 16. 08. 2000. 
  

Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata; 
Legea nr.172/2010 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei 
de arhitect, republicata;

ice de aplicare a 
Legii nr. 184/2001 priv
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Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Legea nr. 242/ 2009 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr. 27/ 2008 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.  
Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Ord
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execu

Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 
Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor.  
Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN): 

o Sectiunea I - Cai de comunicatie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004).  
o Sectiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997. 
o Sectiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.  
o Sectiunea IV- Reteaua de localitati: Legea nr. 351/ 2001.  
o Sectiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.  

Hotararea nr. 1519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de 
semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului 
referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania.  
ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea �Ghidului privind elaborarea si aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism� 
ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea �Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul- cadru al Planului Urbanistic General� 
ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea �Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul- cadru al planului urbanistic zonal�  
ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea �Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu�  
Legea fond

Legea privind cal
Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997);  
Legea apelor nr. 107/1996;  
Legea privind zonele protejate (nr.5/2000);  
Codul civil; 

ui pentru aprobarea procedurilor de 
promovare 
amenajarea teritoriului. 
Legea 190 / 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru 
modificarea si co mpletarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
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Prezentul regulament se va aplica asupra zonei in scopul reglementarii regimului de construire in 
unitatile teritoriale studiate, precum si a retragerilor limitelor de construibilitate avand in vedere 
oportunitatea investitiei, pe amplasamentul situat in zona de est a municipiului.

Definirea unei anumite unitati teritoriale de referinta este determinata de trei parametri:
(1) functiunile dominante admise cu sau fara conditionari; 
(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 
(3) înaltimea maxima admisa.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului si 
deci, este necesara elaborarea unei alte documentatii de urbanism.

-

acestora în teritoriu; pe baza acestei zoni -

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR: 

prevederilor art. 10 din Regulamentul general de urbanism. În spiritul acestui articol, în aceste zone se pot 

privind calitatea
În interiorul zonei studiate nu au fost identificate în cadrul planului urbanistic zonal, zone expuse la 

riscuri naturale. 

sistemelor 
-

- 
- prin înlocuirea fondului construit existent degradat fizic sau moral  
- prin renovarea fondului construit existent 
- 

respectarea legilor în vigoare.  

- respectarea modului de folosire a terenului, conform 
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- vind normele tehnice de construire, ca 

cedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru eliberarea acordului de mediu sunt cuprinse în Anexa nr. II la Legea nr. 137/1995, iar procedura de 

Amplasarea obiectivelor econom
-15.  

al art. 12 di
de mediu. 

Pentru zona studiata, limitele de construibilitate si de imprejmuire, masurate din axul strazii, vor fi 
urmatoarele pentru:
- b-dul Tineretului - limita de construibilitate la 20,00 ml, iar limita de imprejmuire la 17,00 ml;
- str. Toporasi - limita de construibilitate la 15,00 ml, iar limita de imprejmuire la 12,50 ml;
- aleea Tineretului - limita de construibilitate la 8,00 ml, iar limita de imprejmuire la 5,00 ml.

Principalii indici urbanis
                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim 
Zona de locuinte cu regim mic de inaltime                

LM 1       50%         1,50 
Zona de servicii si servicii de interes general                

S 1        70%         2,10 
Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10               

               LI 1        50%         2,50

In zona nu se reglementeaza noi strazi, trama stradala existenta fiind com
II- II-a astfel:

-  - b-dul Tineretului. 

-

e:
a) strada de categoria a II-a - de legatura -dul 

Tineretului: limita de construibilitate 20 m din axul spatiului verde. 
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b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 pentru str. Toporasi: limita de 
construibilitate 15 m din axul strazii.

c) strada de categoria a III-a - limita de 
construibilitate 8 m din axul strazii.

In zona se afla retea de alimentare cu apa potabila, canalizare menajera, retele de distributie a 
gazului, retele electrice atat subterane cat si supraterane cat si retele de telefonie si cablu TV, densitate 

caracteristica unei zone de locuinte individuale si colective.  

 Nu este cazul unor reglementari privind forma si dimensiunile terenurilor pentru construire.

Privind spatiile verzi autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii 
verzi si plantate, in funtie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul 
General de Urbanism.

III.

Prezentul P.U.Z. are o singura unitate teritoriala ce este formata din urmatoarele subzone:
- LM1 - subzona locuintelor individuale cu regim mic de inaltime P, P+1-2; 
- S 1 - subzona institutiilor si serviciilor de interes general;
- LI 1 - subzona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare; 
- SV 1 - subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat avand destinatia de fasii plantate. 

Capitolul I - 

ZONIFICARE FUNCTIONALA

art. 1   - 
art. 2   - 
art. 3 - 

  
Capitolul II  - 

art. 4 - 
art. 5 - 
art. 6 - 
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Capitolul III  - 
art. 7 11 - i minime 

  din RGU 

art. 12, 13 - Reguli cu privire la asigurarea acceselor 

art. 14 16 - Reguli cu privire la echiparea tehnico-
  în completarea art. 27, 28 din RGU 

art. 17 19, 20 - 
   
   art. 15, 30 32 din RGU 

art. 21 27 - 
uiri, în completarea art. 33 36 din 

RGU
art. 28      - 

Prin derogare se întelege o modificare doar a uneia dintre conditiile de construire: functiuni admise / 
functiuni admise cu derogari, aliniere, P.O.T., C.U.T., regim de înaltime, retrageri fata de limitele laterale si 
posterioare.

Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în urmatoarele situatii:
conditii de fundare dificile care justifica un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul 
regulament;
descoperirea în urma sapaturilor a unor marturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor;
situarea speciala a parcelei în cadrul sectorului într-o zona de interes maxim sau conditionata de 
existenta pe terenurile alaturate a unor cladiri care trebuiesc mentinute;
dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului. 

Derogarea este posibila cu avizul Comisiei de Urbanism în baza referatului Directiei de Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului din Primaria Municipiului Craiova.

Modificarea mai multor conditii de construire, constituie modificare a regulamentului si poate avea loc 
numai pe baza unei documentatii de urbanism elaborate si aprobate conform legii astfel:

modificari privind functiunile admise, regimul de înaltime, C.U.T., depasirea alinierii spre strada a 
constructiilor, modificarea alinierii spre limitele laterale si de spate de proprietate si a P.O.T. sunt 
posibile numai în baza P.U.Z. în conditiile date de O.G. nr. 7 din 2 februiarie 2011 pentru modificarea 
si completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
modificarea alinierii spre limitele laterale si posteriora de proprietate este posibila în baza P.U.D. 
însotit de ilustrare de arhitectura.

Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru parti ale unei U.T.R. a reglementarilor aprobate prin P.U.G. 
trebuie sa asigure unitatea, coerenta si confortul urban atât ale zonei de studiu cât si ale teritoriului învecinat.     

Daca modificarea este elaborata pentru parti ale unei U.T.R., coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. 
propus de noua reglementare nu va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20% o singura data. 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE:

Capitolul I - 

Art. 1. 
LM 1- locuinte de locuinte cu regim mic de inaltime 
LI 1- locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare

  
sunt:  

- 
- 
- 
- - rente. 

- 

specificul zonei.  

Capitolul II - 

sunt:  
- 

depozitare); 
- locuinte colective cu caracter urban.
- 
- 

- 

Interdi

Nu exista interdictii permanente
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Capitolul III - 

½ h la solsti
- 21 octombrie. 

- conform art. 18 din RGU car

delimitate conform legii: 
- 

-se cont de 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

a) Regimul de aliniere al împrejmuirilor e
- b-dul Tineretului - la 17,00 m din axul spatiului verde median; 
- str. Toporasi - la 12,5

iacente: 
- b-dul Tineretului - la 20,00 m din axul spatiului verde median;  
- str. Toporasi - 

- 
e urbanism  

- 

Art. 14. Amplasarea în interiorul parcelei
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A

de pompieri.  

- 
- în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei); 
- în

Retragerile impuse de prevederile Codului Civil (servitutea de vedere) au un caracter minimal. Ele 

- asigur
- 
- 

- 

- 
- 
- e

- 

În cazul î

- 
- 

Art. 16. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  

Caracteristicile acc
incendiilor.  

accese pietonale, trotuare sau orice cale de acces p
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a)
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. 

- cu o lungime de maxim 30,0 m - 
- cu o lungime de maxim 100,0 m - 

b)
- accese carosabile pentru locatari; 
- 
incendiilor; 
- 

- 

Art. 17. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  

accese pi
-un drum public, care pot fi: trotuare, 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 

- - conform RGU art.27.  
Autorizarea execu

- rea
mediului; 
- 
realiza. 

Art. 19. Realizarea de -edilitare - 

elor încheiate cu consiliile locale. 

sau beneficiar. 

- conform RGU art.29.  
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Art. 21. Parcelare - conform RGU art. 30  

- 
cuplate; 
- 

centraliz
- 

rmeze prevederilor Legii 242/2009 art.32. 

- conform RGU art. 31.  

te cu regim mic de inaltime. Pentru zona de locuinte 
inalte regimul de inaltime este P+3-10. 

construibilitate a terenurilor pe care acestea se vor am
- 
- -
- 
- 

- conform art. 32 din RGU.  

în specificul zonei, cu respectarea prin

- 
- 
- 
- 

Art. 24. Procentul de ocupare al terenului - conform RGU art.15 - anexa 2.  
Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre proiectia 

la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. În calculul proiectiei nu 
vor fi incluse iesirile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consola deasupra domeniului public si 
nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc. Curtile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafata inclusiv, intra în suprafata construita; 
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Pentru parcelele a caror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la 
maxim a P.O.T.) restul terenului ramâne neconstruibil chiar si în situatia înstrainarii acestuia sau divizarii 
parcelelor;

P.O.T. maxim = 50%

Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre 

; 

rilor neamenajabile, aleile de acces 

   
  C.U.T. maxim = 1,50 pentru locuintele de joasa inaltime 

   C.U.T. maxim = 2,50 pentru locuintele inalte 

Posibilitati de depasire C.U.T.:
Coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare fara a depasi 2,0 si în urmatoarele 

situatii:
cu 0,5 pentru parcelele situate la intersectia a doua strazi(parcelele de colt, sau în cazul intersectiei în 
T parcela situata în dreptul strazii care nu se mai continua);
pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcele pe care este permisa si 
recomandata demolarea constructiilor existente având C.U.T. superior celui permis prin prezentul 
regulament, noile constructii vor putea mentine C.U.T.-ul existent cu încadrarea în celelalte 
prevederi ale regulamentului; 
Cererile de eliberare a Certificatului de urbanism pentru situatii in care este permisa depasirea C.U.T. 

vor fi însotite în mod obligatoriu de ilustrare de arhitectura.

Art. 25. Parcaje - conform RGU art.33.  

Garaju
Pentru locuintele colective vor fi asigurate locuri de parcare de 1 loc / apartament si un spor de 10% 

pentru vizitatori.  

- conform RGU art. 34.  
Pentru constructiile de locuinte colective vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul 

de locuire, dar nu mai putin de 2 m2/locuitor.

Art. 27. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  

temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei pentru a o delimita de domeniul public 



14

- transparente, decorative sau gard viu  
- h maxim 2,00 m  
între parcele, lateral sau în spatele parcelei 
- opace sau transparente 
- h maxim 2,5 m  

- -
Codului P 100-3/2008.  

a) - caracteristicile amplasamentului 
b) - 

A. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI 

- 

- 2;
- 
- 

n
exploatare. 

- -1/2006  
- 
- 
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Capitolul I - 

Art. 1. Zona mixta de locuinte si servicii de interes general este zona ZM-LS 1.

Art. 2.  "Activitati de interes general".
Zona este compusa din parcele private. In aceasta zona se vor putea realiza diverse dotari 

complementare cu functiunea de institutii si servicii (comert, service auto, farmacii), precum si locuinte. 

sunt:  
- 
- 
- -

Capitolul II - 

sunt:  
 - locuirea; 

- servicii de interes general si comert.
- 

ii
- serviciilor (nepoluante). 
- La amplasarea noilor un

tehnico-edilitare, de locurile de parcare necesare. 

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Capitolul III - 

Art. 8. Orientarea 
-est.

saloanele, cabinetele vor fi orientate psre sud, sud-est, iar 

  
- 

delimitate conform legii: 
- în cadrul loca

-se cont de 
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Nu este cazul. 

Nu este cazul.  

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Art. 14. Ampl

- b-dul Tineretului - la 17,00 m din axul spatiului verde median;  
- aleea Tineretului - 

- b-dul Tineretului - la 20,00 m din axul spatiului verde median; 
- aleea Tineretului - 

lui opus.  

- 

- 

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

A
sterioare ale parcelei conform Codului Civil; 

de pompieri.  

Retragerile impuse de prevederile Codului Civil (servitutea de vedere) au un caracter minimal. Ele 

- 
- 
- contra incendiilor prin asigurarea acceselor vehiculelor sau 

- 
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În

Art. 16. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  

Caracteristicile acceselor la drumurile publice t
incendiilor.  

accese pietonale, trotuare sau orice cale de acces public pe terenuri proprietate p

- accese carosabile pentru locatari; 
- i pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 

- 

Art. 17. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  

-un drum public, care pot fi: trotuare, 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 
or carosabile, dimensionate în 

categoria a III-a.

- - conform RGU art.27.  

- reali
mediului; 
- 
realiza. 

Art. 19. Realizarea de re -edilitare - 

or încheiate cu consiliile locale. 

sau beneficiar. 
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- conform RGU art.29.  

Art. 21. Parcelare - conform RGU art. 30  

- 
cuplate; 
- 

centralizat 
- 

ze prevederilor Legii 242/2009 art.32. 

- conform RGU art. 31.  

iile de 

- 
- -
- asigurarea fu
- 

Art. 23 - conform art. 32 din RGU.  

- 
- isaje exterioare; 
- 
- 

general al zonei. 

Art. 24. Procentul de ocupare al terenului - conform RGU art.15 - anexa 2.  
Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre proiectia 

la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. În calculul proiectiei nu 
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vor fi incluse iesirile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consola deasupra domeniului public si 
nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc. Curtile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafata inclusiv, intra în suprafata construita; 

Pentru parcelele a caror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la 
maxim a P.O.T.) restul terenului ramâne neconstruibil chiar si în situatia înstrainarii acestuia sau divizarii 
parcelelor;

P.O.T. maxim = 70%

Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre 

; 

perite, 

C.U.T. maxim = 2.10

Art. 25. Parcaje - conform RGU art.33.  
În cazul în car

Art. 26. Sp - conform RGU art. 34.  

- 2-

-
plantate în interiorul incin
- 
- -15 m2/bolnav. 

-
plantate de 10-15 m2/copil.

Art. 27. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  
 definitiv sau 

temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei pentru a o delimita de domeniul public 

nt 
cu inaltime maxima de 2 m. 

- -
Codului P 100-3/2008.  
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Capitolul I - 

Art. 1. Zona spatiilor verzi, sport si agrement cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat, spatii pentru 
sport si agremenent cu acces limitat de apartenenta la cluburi sau contra cost fiind formata de subzona SV 1.

Art. 2. �Spatii verzi, agrement si sport�.

sunt:  
- institutii publice sau servicii nepoluante care completeaza functiunea de baza a zonei (cultura, 

educatie, alimentatie publica, comert); 
- ;
- -edilitare

- se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice;

Capitolul II - 

sunt:  
- spatii plantate; 
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna; 
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si 

oglinzilor de apa;  
- constructii pentru expozitii, activitati culturale, alimentatie publica si comert; 
- parcaje;
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere.

-  Orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate 
cu prevederile Legii 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local. 

Art. 6. Int
Nu este cazul.

- se interzice amplasarea de constructii pe spatiul verde;
- se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate.

Capitolul III - 

Art. 8. dinale 

- în cadrul local

-

Nu este cazul.
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Nu este cazul.

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Art. 14. Amplasa

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Art. 16. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  

Art. 17. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  

- - conform RGU art.27.  

-edilitare - 

- conform RGU art.29.  

Art. 21. Parcelare - conform RGU art. 30  
Nu este cazul.

- conform RGU art. 31.  
1 nivel (P). 

construibilitate a terenurilor pe care acest
- 
- -
- 
- 

- conform art. 32 din RGU.  

în specificul zonei, cu resp

- 
- 
- aliilor; 
- 
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MEMORIU GENERAL 

 
 

1. 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

INTRODUCERE 

• Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+4 CU 
   DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE COLECTIVE  

• Adresa: b-dul Tineretului, nr. 2B, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
• Beneficiar: PREDA SERGIU 
• Domiciliul: str. Nicolae Romanescu, nr. 38, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
• Proiectant: BIROUL DE ARHITECTURA – Stefarta Emilian 
• Data elaborării: Iulie 2014 
 
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

Obiectul lucrări de elaborare P.U.Z. constă în organizarea zonei studiate prin reconversie 
functionala si volumetrica cu reglementarea zonelor de construire si a circulatiilor in vederea 
construirii unui IMOBIL P+4 CU DESTINATIA DE SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE 
COLECTIVE. 

În cadrul planului urbanistic zonal se propun următoarele obiective principale: 
- valorificarea potentialului existent, concomitent cu ameliorarea disfunctionalitatilor majore 

semnalate la nivelul cadrului natural si construit si al relatiilor de vecinatate; 
- organizarea structurii funcţionale şi a cadrului arhitectural-urbanistic; 
- asigurarea premiselor unei dezvoltari armonioase pe termen mediu si lung a acestei zone 

avand relatii concrete cu vecinatatile si cu dezvoltarea intregului oras, pe principiile dezvoltarii 
durabile; 

- asigurarea echipării edilitare a zonei, 
- stabilirea condiţiilor de construire pentru toate intervenţiile din zonă. 
 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 

Lista documentaţiilor de urbanism întocmite anterior documentaţiei de faţă, este următoarea: 
- Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova; 
- Ridicari topo in zona extrase din cadastrul Craiovei; 
- Documentatie cadastrala pentru terenul studiat; 
- Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 249/2006; 
- Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 200/2008; 
- Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 349/2008; 
- Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 401/2008; 
 
Alte surse de informaţii utilizate în cadrul planului urbanistic zonal sunt: 
- Incadrare in teritoriu emisa de Primăria Municipiului Craiova; 
- Regiile autonome deţinătoare ale reţelelor edilitare; 
- Studiu aerofotografic - sursa Google Earth. 
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2. 
2.1. EVOLUŢIA ZONEI 

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
Suprafaţa zonei studiate în planul urbanistic zonal este de 7.615,00 mp si este delimitata zona 

astfel : 
• la nord-est  – aleea Tineretului; 
• la nord-vest – b-dul Tineretului; 
• la sud-vest – str. Toporasi; 
• la sud-est – limite proprietati private. 
 
2.2. POTENTIAL DE DEZVOLTARE 

In ceea ce priveste dezvoltarea specificam faptul ca in zona studiata se doreste realizarea unei 
constructii cu regim de inaltime P+4 avand destinatia de spatii comerciale si locuinte colective, precum 
si o constructie P+4 cu destinatia de birouri conform documentatiilor de urbanism anterioare. 

 
2.3. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Zona studiată se situează în municipiul Craiova, în partea de Nord-Vest  a localităţii. 
Zona este cuprinsa intre strazile Toporasi, bdul Tineretului, aleea Tineretului si proprietati 

private. 
Zona studiata are, la nivel urban, cateva particularitati, printre care: 

• Sub aspectul circulatiilor: o accesibilitate destul de buna sub aspectul gabaritului arterei 
principale care deserveste zona. 

• Sub aspect economic / functional : un potential de dezvoltare considerabil si oportunitatea de a 
constitui o zona importanta de locuinte colective, cu un procent de ocupare a terenului mai 
ridicat. 
 

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

• Relief 
Zona este situată pe terasa medie a Jiului, iar terenul studiat este in cea mai mare parte plan. 
 

• Clima 
Teritoriul municipiului se încadrează în sectorul de climă continentală cu influenţe 

submediteraneană şi care prezintă următoarele caracteristici: 
- temperatura medie anuală +110C; 
- cantitatea medie anuală de precipitaţii este de peste 520 m; 
- vânturi dominante pe direcţia est - vest, reci iarna şi calde şi uscate vara. 

 
• Condiţii geotehnice 

Teritoriul studiat se situează pe terasa (platforma) medie. 
Nivelul şi conţinutul chimic al apei din pânza freatică, situată la adâncime medie nu impun 

lucrări de asanare, drenare şi fundaţii speciale. 
Terenul de fundare este din pământ macroporic. 
Conform normativului P100-1/2013, Municipiul Craiova are urmatorii coeficienţi: 
Ag = 0,20 
Tc = 1,0 secunde coeficientul perioadelor de colţ. 
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2.5. CIRCULAŢIA 

• Date generale 
Zona studiată este amplasata la Est de o artera principala a orasului b-dul Tineretului si la Sud de 

str. Toporasi. 
 

• Căile de comunicaţie - situaţia existentă 
Circulaţia principală din zona studiata se desfăşoară pe B-dul Tineretului, cu spatiu verde 

median, dezvoltata pe directia Nord Est- Sud Vest, strada de categoria II, legatura importanta intre 
circulatia pe directia Vest- Est a orasului- str N.Titulescu si partea de nord a orasului precum si cu 
cartierul Craiovita Noua. 

Strada Toporasi drum de categoria III, axat pe directia Est-Vest, o alternativa la circulatia pe 
bdul N.Titulescu din Craiovita pana la intersectia din zona Casa Stiintei si Tehnicii. 

  
• Disfuncţionalităţi 

Din analiza situaţiei existente nu se gasesc disfunctionalitati, zona fiind recent modernizata. 
 
2.6. OCUPAREA TERENURILOR 

• Principalele caracteristici ale funcţiunilor din zonă. Relaţionări între funcţiuni 
 
Principalele funcţiuni - prezente în teritoriul studiat sunt: 
• zona mixta de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare, 

zona institutii si servicii de interes general si zona parcuri, recreere, turism/sport; 
• zona locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare; 
• zona institutii si servicii de interes general. 

 

Zona mixta de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare, zona 
institutii si servicii de interes general si zona parcuri, recreere, turism/sport este in prezent marcata 
conform P.U.G. Indicii de urbanism conform documentatiilor aprobate anterior sunt:  

- zona locuinte colective si functiuni complementare - P.O.T. = 20,00 % si C.U.T. = 2,20.  
- zona institutii si servicii de interes general - P.O.T. = 70,00 % si C.U.T. = 4,00. 
- zona parcuri recreere, turism/sport - P.O.T. = 10,00 %.  
Aceasta zona totalizeaza o suprafata existenta de 4.810 m2. 
 
Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare este in 

prezent marcata conform P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 401/2008, iar indicii de urbanism conform 
documentatiilor aprobate anterior sunt P.O.T. = 47,17 % si C.U.T. = 2,30.  

Aceasta zona totalizeaza o suprafata existenta de 365 m2. 
 
Zona institutiilor si serviciilor de interes general este in prezent marcata conform P.U.Z. aprobat 

cu HCL nr. 349/2008 si nr. 200/2008, iar indicii de urbanism conform documentatiilor aprobate 
anterior sunt P.O.T. = 45,00 % si C.U.T. = 1,60.  

Aceasta zona totalizeaza o suprafata existenta de 2440 m2. 
 

• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit. 
Fondul construit din zona studiată se compune din 4 construcţii cu destinatia de locuinţe 

individuale, un imobil P+4 cu destinatia de locuinte colective si constructii P si P+1 cu destinatia de 
servicii, service auto. 
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• Aspecte calitative 

Toate imobilele din zona sunt construcţii cu structura durabilă, din zidărie de cărămidă şi planşee 
de beton, avand finisaje obisnuite.   

 
• Asigurarea cu servicii, spaţii verzi a zonei 

Zona dispune in prezent de spatii cu destinatia de servicii in vecinatatea zonei studiate. 
Asigurarea cu spaţii verzi se rezolvă prin existenţa scuarului adiacent b-dului Tineretului. 

 
• Riscuri naturale 

În zona studiată nu există fenomene de risc natural.  

 
 
2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ - SITUAŢIA EXISTENTĂ 

• ALIMENTAREA CU APĂ 
Consumatorii de apă din zonă şi-au rezolvat alimentarea cu apă din reteaua orasului existenta in 

zona. 
Pe terenului studiat se afla o retea de apa DN200 ce va fi deviata pe cheltuiala beneficiarului. 

 
• CANALIZAREA 

Zona dispune de reţele de canalizare. 
Canalizarea apelor menajere uzate s-a rezolvat prin racordarea la reteaua de canalizare a orasului 

exisenta in zona. 
 

• ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
In zona exista posturi de transformare si este asigurata alimentarea cu energie electrica a 

constructiilor existente. 

 
• TELECOMUNICAŢII 

Zona dispune de retele de telecomunicatii. 
 
• ALIMENTARE CU CALDURA 

In zona pentru constructiile existente, incalzirea spatiilor se face cu centrale termice proprii. 
 
• ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

In zona exista retea de alimentare cu gaze naturale. 

 

• GOSPODĂRIE COMUNALA 
Zona este asigurata in prezent de serviciul de salubritate a orasului. 
  

• PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI 
Analiza situaţiei existente evidenţiază principalele disfuncţionalităţi: 
- reteaua de alimentare cu apa DN 200, ce trece pe proprietate privata si va fi deviata; 
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2.8. PROBLEME DE MEDIU 

Nu exista probleme de mediu, zona neavand factori de risc natural, iar valori de patrimoniu ce 
trebuie prezervat nu exista in zona. In zona exista zone de vegetatie plantata si spatii verzi amenajate 
(scuar b-dul Tineretului), cat si zone neamenajate cu vegetatie spontana; 

 
 

2.9. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

Planul urbanistic zonal are ca principal obiectiv reorganizarea zonei luate în studiu în vederea 
dezvoltarii zonei, propunandu-se un imobil de locuinte colective P+4 si spatii comerciale la parter si 
asigurarea de locuri de parcare necesare propunerii. 

 
3. 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

Nu există studii de fundamentare elaborate anterior sau concomitent cu Planul Urbanistic Zonal. 

 
3.2. PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

Conform Planul Urbanistic General Craiova aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL  
nr. 37/2013 zona studiata este incadrata ca zona mixta (zona cu functiuni complexe de interes public si 
servicii de interes general, zona de locuinte cu regim de inaltime P+3-10, zona parcuri recreere, 
turism/sport, cu restrictie de construire pana la elaborare documentatie de urbanism PUD/PUZ. 
 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Plantaţiile existente pe bdul. Tineretului vor fi pastrate si intretinute pentru asigurarea spatiilor 
verzi din zona studiata.  

 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

• Organizarea circulaţiei rutiere 
Organizarea circulaţiei în zona studiată se fundamentează pe caracteristicile traficului actual şi 

de perspectivă, preluând prevederile P.U.G. Municipiul Craiova. Organizarea circulaţiei se mai 
bazează pe condiţiile de asigurare a acceselor la locuinţele existente în zonă. 

In zona nu se reglementeaza noi strazi, trama stradala existenta fiind compusă din străzi de 
categoria a II-a si a III-a - b-dul Tineretului si respectiv str Toporasi si aleea Tineretului. 

 
• Profiluri transversale caracteristice 

Alcătuirea profilelor transversale s-a făcut în conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6 care 
stabilesc elemente geometrice ale străzilor, calculul capacităţii de circulaţie şi intersecţiile de străzi, 
precum şi cu STAS 10.144/1 privind profilurile transversale pentru străzi. 

Concomitent s-a ţinut seama şi de posibilităţile existente în teren, de dezafectările necesare 
pentru realizarea profilelor, căutându-se echilibrul între necesar şi disponibilitate. 

În funcţie de importanţa lor în reţeaua stradală propusă, de categoria arterelor, s-au stabilit 
profilele transversale aferente, conform normativelor în vigoare. 

Toate noile circulaţii ce se vor crea, se vor realiza în strictă conformitate cu Regulamentul 
General de Urbanism. 

Astfel, în zonă vor fi urmatoarele: 
a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 benzi de circulaţie conform profil tip 1 pentru   

b-dul Tineretului: limita de construibilitate 20 m din axul spatiului verde. 
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b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie pentru str. Toporasi: limita de 
construibilitate 15 m din axul strazii. 

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie pentru aleea Tineretului: 

limita de construibilitate 8 m din axul strazii. 
 

• Transportul în comun 
 

În prezent în zona studiată nu există trasee de transport în comun. 
Prin dezvoltarea zonei construite şi creşterea populaţiei din zonă, probabil se va impune 

necesitatea înfiinţării unor noi linii de transport în comun care să preia populaţia din zonă spre 
principalele centre de interes. 

Transportul în comun în zonă, se va putea dezvolta şi pe alte trasee odată cu modernizarea 
străzilor. Acest aspect este conceput a se realiza ţinând seama de: 

• reţeaua de transport existentă; 
• trama stradală propusă; 
• fluxurile de călători. 
Soluţia transportului în comun ce se va impune va avea în vedere capacitatea de transport oferită, 

protecţia mediului şi preţul de cost al exploatării. 
 

• Parcaje şi garaje 
 

În cazul zonei destinate construcţiei de locuinţe se va avea în vedere realizarea condiţiilor de 
parcare / garare pe loturile proprii în cazul locuinţelor individuale; 

 
• Intersecţii 

 

În cadrul zonei studiate, intersecţiile importante sunt: 
a) intersecţie între strada de categoria II-a si a III-a - b-dul Tineretului si str. Toporasi. 
Toate intersectiile sunt amenajate si marcate corespunzator. 

 
 

• Semaforizări 
 

În cazurile când circulaţia în intersecţie este redusă, aceasta se poate desfăşura în mod liber. 
In zona nu se prevad semaforizari cu semnale luminoase, intersectiile vor fi reglementate cu 

semne de circulatie STOP. 
In cazul in care fluxul de circulatie nu poate fi asigurat cu aceste reglementari, se vor amplasa 

semnale luminoase, in baza unui studiu de trafic amanuntit. 
Practic se impune semnalizarea luminoasă la intersecţii, în cazul când circulaţia depăşeşte 6 - 7 

vehicule pe minut, respectiv 400 vehicule pe oră şi bandă de circulaţie. 

 
• Organizarea circulaţiei pietonale 

 

Străzile existente şi preluate in vederea modernizarii precum şi cele nou create sunt prevăzute cu 
trotuare de lăţimi corespunzătoare în funcţie de categoria străzii şi de posibilităţile de execuţie având în 
vedere că zona este parţial construită. 

Traversările pietonale la intersecţiile de străzi se vor amenaja în conformitate cu Normatiul C 
239 - 94 la cerinţe persoanelor handicapate. 

 
• Sistematizare verticală 

Diferenţele de nivel din perimetrul zonei studiate, în cea mai mare parte a ei, sunt 
nesemnificative, astfel încât modernizarea străzilor existente şi a celor proiectate, nu implică mişcări 
importante de terasamente, iar declivităţile sunt mult sub cele maxime admisibile. 
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Sistematizarea verticală a zonei, necesită o serie de măsuri şi lucrări care să asigure: 
• declivităţi acceptabile pentru accese locale la construcţii; 
• scurgerea apelor de suprafaţă în mod continuu, fără zone depresionale intermediare; 
• asigurarea unui ansamblu coerent de străzi carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje etc. 

rezolvate în plan şi pe verticală în condiţii de eficienţă estetică şi economică. 
 

3.5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 

• ZONIFICAREA FUNCTIONALA 

 Zonificarea funcţională prezentată în planşa "Reglementări urbanistice" propune reglementare 
zonei astfel ca in zona studiata vor coexista şi colabora: 

- zona de locuinte cu regim mic de inaltime; 
- zona mixta - locuinte si servicii de interes general; 
- zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare; 
- zona spatii verzi, agrement, sport. 
 
Planul urbanistic zonal face următoarele propuneri: 
- stabileşte regimul de aliniere al construcţiilor 
- stabileşte regimul de înălţime maxim 
- stabileşte amplasamentele pentru construcţii noi 
stabileşte procentul de ocupare maxim şi coeficientul de utilizare maxim al terenului, specific 
regimului de  înălţime. 
 

• Zona de locuinte cu regim mic de inaltime 

Zona de locuit cuprinde zona locuinţelor P, P+1 - 2 etaje si totalizeaza o suprafata reglementata 
de 2.214 m2. In aceasta zona sunt permise si functiuni complementare cum ar fi servicii de mica 
importanta (spatii comerciale sau alimentatie publica sub 100mp, farmacii, spatii birouri). 

 
In cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urmatoarele subzone functionale avand urmatoare 

caracteristici:  
- LM 1: POT maxim 50%, CUT maxim = 1,50 si regim de inaltime maxim P+2. 
 

• Zona mixta - locuinte si servicii de interes general 

Zona mixta de locuinte si servicii de interes general este alcatuita din terenuri pe care se afla in 
prezent 2 constructii cu destinatia de locuinta precum si de un teren pe care se afla un service auto. 
Aceasta zona totalizeaza in prezent o suprafata de 3.911 m2. 

 
In cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urmatoarele subzone functionale avand urmatoare 

caracteristici:  
- ZM - LS1: POT maxim 70%, CUT maxim = 2,10 si regim de inaltime maxim P+4. 
 

• Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare 

Zona de locuinte colective cuprinde zona locuinţelor P+3-10 etaje si totalizeaza o suprafata 
reglementata de 730 m2. In aceasta zona sunt permise si functiuni complementare cum ar fi servicii de 
mica importanta (spatii comerciale sau alimentatie publica sub 100mp, farmacii, spatii birouri). 

In cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urmatoarele subzone functionale avand urmatoare 
caracteristici:  

- LI 1: POT maxim 50%, CUT maxim = 2,50 si regim de inaltime maxim P+10. 
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• Zona spatii verzi, agrement, sport 

 Zona spatiilor verzi, de agrement si sport este reprezentanta de zonele spatiilor verzi publice cu 
acces nelimitat avand destinatia de fasii plantate precum si de terenul pe care se pot amplasa 
constructii pentru agrement si sport situat la Est terenului studiat si totalizeaza o suprafata de 760 m2. 
  
 

• BILANŢ TERITORIAL 

 
 

• INDICI URBANISTICI 
 
Principalii indici urbanistici maximi propuşi pe zone funcţionale sunt: 
 
                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim 
Zona de locuinte cu regim mic de inaltime                 

               LM 1       50%         1,50 
Zona de servicii si servicii de interes general                 

               ZM - LS1       70%         2,10 
Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10                

               LI 1        50%         2,50 
Zona spatii verzi, agrement, sport                

               SV1        20%         0,20 
 

 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 
• ALIMENTARE CU APĂ  

Pentru zona studiata se ve extinde reteaua de apa existenta in zona pentru aprovizionarea 
populatiei din aceasta zona. 

Conductele de apa vor fi pozate pe trama stradala propusa, iar pentru realizarea racordului se va 
realiza un proiect intr-o etapa ulterioara. 

- STAS 8591/1-91 - "Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură"   
Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare: 

stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la fundaţiile construcţiilor şi drumuri, funcţie de 
asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatprii lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare. 
Din prescripţiile acestui STAS menţionăm : 
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- Conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 
- Conductele de apă se vor amplasa la o distanţă de min. 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în 
punctele de intersecţii la min. 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării. 
- Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sănătăţii impune asigurarea zonei de protecţie sanitară  
(10 m) pentru sursa de apă şi puţuri de medie adâncime. 
   

• CANALIZARE 

Pentru zona studiata se ve extinde reteaua de canalizare pentru evacuarea apelor uzate de la 
populatia prezenta in aceasta zona precum si pentru evacuarea apelor pluviale din aceasta zona. 

Conductele de apa vor fi pozate pe trama stradala existenta si propusa, iar pentru realizarea 
racordului se va realiza un proiect intr-o etapa ulterioara. 

- STAS 8591/1-91 - "Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură"   
Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare : 

stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la fundaţiile construcţiilor şi drumuri, funcţie de 
asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatprii lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare. 
Din prescripţiile acestui STAS menţionăm : 
- Conductele de canalizare se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 
- Conductele de canalizare se vor amplasa la o distanţă de min. 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în 
punctele de intersecţii la min. 40 cm şi totdeauna sub reteaua de alimentare cu apa. 
- Din prescripţiile "Normelor de igienă" privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr. 981.1984 menţionăm că :  
- Staţiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanţă minimă de 300 m de zona 
de locuit. 
 

• ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Reteaua de energie electrica va fi pozata pe trama stradala existenta si propusa. 
Pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru locuintele propuse se va realiza un 

calcul de consum de energie electrica intr-o faza ulteriara de proiectare. Propunerea va fi avizata de 
S.C. CEZ Distributie S.A.  

 

- distanţa faţă de - reţelele de apă şi canalizare  - pe orizontală 0,5 m 

Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare : 
 De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta un culoar de protecţie de : 
 - 24 m - pentru LEA intre 1 si 110 KV 
 - 37 m  - pentru LEA 110 KV 
 - 55 m  - pentru LEA 220 KV 
  

Conform PE 107 articolul 4.3.1. Culoarul de protecţie pentru liniile de tip LES 20 KV este de 0,8 m. 
 Distanţele faţă de reţelele tehnico-edilitare sunt precizate în normativul PE 107 la articolul 

4.3.2. Aceste distanţe sunt următoarele: 

        - pe verticală 0,25 m 
    - termice, apă fierbinte  - pe orizontată 0,5 m 
        - pe verticală 0,2 m 
    - drumuri    - pe orizontală 0,5 m 
        - pe verticală 1 m 
    - gaze           - pe orizontală 0,6 m 
        - pe verticală 0,1 m 
    - fundaţii de clădiri   - pe orizontală 0,6 m. 
 Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 
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executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de 
transformare, linii şi cabluri electrice ş.a.) se va consulta proiectantul de specialitate RENEL - FRE 
Craiova. 

 Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele RENEL, precum 
şi cele din domeniile conexe. 

 În principal se face referinţă la : 
 - PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi 

transformare, cu tensiuni peste 1 Kv. 
 - PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 

1 Kv. 
 - PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune. 
 - PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice. 
 -PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu liniile de 

telecomunicaţii. 
 - l Li - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA 

m.t. şi LEA j.t. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective. 
 - STAS 8589/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 

săpătură. 
 - ID 17-86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, 

verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie. 
 - PE 122-82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu 

tensiuni peste 1 Kv cu sistemele de îmbunătăţiri funciare. 
 - PE 123-78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor 

electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole. 
 

• TELECOMUNICAŢII 
Reteaua de telecomunicatii va fi pozata pe trama stradala existenta si propusa. Pe traseul 

cablurilor interurbane şi fibra optica existente se vor crea culoare de protecţie de 3 m (stânga, dreapta). 
  Se pot oferi astfel servicii de telefonie vocală clasice suplimentare, precum şi servicii moderne 

(internat, transmisii de date de mare viteză, circuite, închiriate pe F.O., servicii X - DSL, 
videotelefonie, etc.). 

În fazele de proiectare viitoare se vor solicita avizele necesare pentru coordonarea reţelelor 
subterane şi aeriene în vederea respectării normativelor în vigoare.  

 Instalarea cablurilor telefonice în canalizaţie, săpătură sau aerian nu prezintă un pericol pentru 
sănătatea oamenilor şi nici nu influenţează în mod direct sau indirect protecţia mediului ambiant. 

 

• ALIMENTARE CU CALDURA 
Toate constructiile existente si propuse in zona vor avea centrale termice proprii instalate 

numai dupa realizarea unui proiect de specialitate. 
 

• ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 
Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racordarea la conductele de gaze naturale propuse 

pe trama stradala existenta si propusa in zona cu acordul S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L., pe baza 
unor documentatii tehnice specifice intocmite de persoane de specialitate autorizate. 

Sectiunea precum si traseul conductelor vor fi studiate intr-o faza ulterioara de proiectare. 
Conditii de protectie a echiparii tehnico-edilitare : 
În conformitate cu "Normativul Departamental nr. 3915-94 privind proiectarea si construirea 

conductelor colectoare si de transport gaze naturale" intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre 
conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele : 
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 - depozite carburanţi şi staţii PECO   60 m 
 - instalaţii electrice de tip exterior cu tensiunea 
    nominală de 110 Kv sau mai mare, inclusiv 
    staţiile.      55 m 
 - instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior,  
    cu tensiunea nominală mai mică de 110 Kv,  
    posturi de transformare.    50 m 
 - centre populate şi locuinţe individuale  65 m 
 - paralelism cu drumuri : 
  - naţionale     52 m 
  - judeţene     50 m 
  - comunale     48 m 
  - depozite de gunoaie    80 m 
 În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune 

redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 
NTPEE 2008 şi STAS 859/91. 

 Distanţele de siguranţă de la staţiile de reglare-măsurare (cu debit până la 600 mc/h şi 
presiunea la intrare peste 6 bar) : 

  - la clădirile civile cu grad I - II  
     de rezistenţă la foc     12 m 
  - la clădirile civile cu grad III - IV 
     de rezistenţă la foc     15 m 
  - faţă de marginea drumurilor carosabile   8 m 
 Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane - 

normativ NTPEE - 2008 şi STAS 8591/1-91. 
  

• GOSPODĂRIE COMUNALA 

Dupa reglementarea zonei propuse, serviciul public de salubriate Craiova va asigura evacuarea 
deseurilor precum si transportarea acestora la groapa de gunoi a orasului in baza unui contract intocmit 
cu fiecare proprietar in parte. 

 
 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI 

 Pentru protectia mediului nu se vor lua masuri speciale. Spatiile verzi existente vor fi 
intretinute. 

In subzonele prezente in prezentul PUZ se va respecta Regulamentul General de Urbanism      
art. 34, anexa 6 ce prevede urmatoarele valori minime de spatii verzi astfel: 

1) Construcţii comerciale 
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de 

agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare – minim 2% din suprafaţa totală a terenului. 
2) Construcţii de locuinţe 

Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de 
locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor. 

Toate constructiile vor fi racordate la reteaua tehnico-edilitara existenta.  
Pentru zona studiata, in faza de proiectare ulterioara, se vor respecta pentru circulatiile propuse, 

normele privind scurgerea apelor pluviale, realizarea rigolelor. Pentru constructii se vor asigura 
racordurile la utilitatile din zona. 

Aceata propunere va respecta normele si legislatia in vigoare privind: 
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- Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+4 CU  
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. 
 

- Adresa: b-dul Tineretului, nr. 2B, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
- Beneficiar: PREDA SERGIU 
- Domiciliul: str. Nicolae Romanescu, nr. 38, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
- Proiectant: BIROUL DE ARHITECTURA – Stefarta Emilian 
- Data elaborării: Iulie 2014 

 

I. 
 

DISPOZITII GENERALE:  

1. 
• Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice, juridice si economice care 

sta la baza elaborarii planurilor de urbanism, precum si a regulamentelor locale de urbanism. 

Rolul R.L.U. 

• Prezentul regulament are caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa cu exceptia 
derogarilor si situatiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu 
sau Planuri Urbanistice Zonale (daca îndeplinesc conditiile impuse de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului), cazuri specificate în continuare la punctul 1.1.4, precum si în continutul 
regulamentului. 

• Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferentiate pentru fiecare unitate teritoriala de 
referinta, zona si subzona a acesteia. 

• Regulamentul local de urbanism cuprinde si detaliaza prevederile referitoare la regimul de 
construire, functiunea zonei, înaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), 
procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri fata de aliniament si limitele laterale si 
posterioare ale parcelei, caraterisitici arhitecturale ale cladirilor, materiale admise. 

• Stabileste terenurile posibil a fi afectate de modificari ale circulatiilor prevazute prin P.U.Z., gradul 
de afectare urmând a fi stabilit prin avizul Politiei Rutiere corelat cu studii topografice pentru 
delimitarea terenului. 

• Toate documentatiile de urbanism se realizeaza în format digital si format analogic, la scara 
adecvata. În functie de tipul documentatiei, pe suport topografic si realizat în coordonate în sistemul 
national de referinta Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor masuratori pe 
teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidentele de cadastru si 
publicitate imobiliara. 

 

2. 
 Metodologia folosită este în conformitate cu "GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE 
ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL" aprobată cu 
ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 176 / N / 16. 08. 2000. 
  Proiectul are la bază:  

Baza legala a elaborarii 

• Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata; 
• Legea nr.172/2010 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei 

de arhitect, republicata; 
• HOTĂRÂRE nr. 932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de architect; 
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• Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

• Legea nr. 242/ 2009 privind aprobarea Ordonantei guvernului nr. 27/ 2008 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.  

• Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

• Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

• Ordin nr. 839 din 12/10/2009 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; 

• Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.  
• Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor.  
• Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN):  

o Sectiunea I - Cai de comunicatie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004).  
o Sectiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997.  
o Sectiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.  
o Sectiunea IV- Reteaua de localitati: Legea nr. 351/ 2001.  
o Sectiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.  

• Hotararea nr. 1519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de 
semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului 
referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania.  

• ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism”  

• ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul- cadru al Planului Urbanistic General”  

• ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul- cadru al planului urbanistic zonal”  

• ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul- cadru al planului urbanistic de detaliu”  

• Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);  
• Legea administraţiei publice locale (nr. 69/1991, republicată);  
• Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr.54/1998);  
• Legea cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare (nr. 7/1996); 
• Legea privind calitatea în construcţii (nr.10/1995);  
• Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997);  
• Legea apelor nr. 107/1996;  
• Legea privind zonele protejate (nr.5/2000);  
• Codul civil;  
• Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor 

privind mediul de viaţă al populaţiei;  
• Ordinul comun nr.214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

şi al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de 
promovare a documentaţiilor şi emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism şi de 
amenajarea teritoriului.  

• Legea 190 / 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru 
modificarea si co mpletarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului. 
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3. 
Prezentul regulament se va aplica asupra zonei in scopul reglementarii regimului de construire in 

unitatile teritoriale studiate, precum si a retragerilor limitelor de construibilitate avand in vedere 
oportunitatea investitiei, pe amplasamentul situat in zona de est a municipiului. 

Definirea unei anumite unitati teritoriale de referinta este determinata de trei parametri: 
(1) functiunile dominante admise cu sau fara conditionari; 
(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 
(3) înaltimea maxima admisa. 
 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului si 
deci, este necesara elaborarea unei alte documentatii de urbanism. 
 Zonificarea funcţională a teritoriului studiat s-a stabilit în conformitate cu planşa de Reglementări a 
planului urbanistic zonal, în funcţie de categoriile de activitate pe care le cuprinde  zona  şi de ponderea 
acestora în teritoriu; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare ale 
construcţiilor, ce se vor aplica în cadrul fiecărei zone funcţionale. 
 

Domeniul de aplicare 

II. 
 

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR:  

1. 
 
 Zonele construite protejate  

În zona studiată nu există  monumente şi ansambluri de arhitectură, zone istorice urbane, monumente 
de artă plastică şi cu valoare memorială. 

 

Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit 

2. 
 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale se supune 

prevederilor art. 10 din Regulamentul general de urbanism. În spiritul acestui articol, în aceste zone se pot 
autoriza doar construcţiile care au drept scop limitarea riscurilor naturale. Alte categorii de construcţii pot fi 
autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc şi cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construcţii.  

În interiorul zonei studiate nu au fost identificate în cadrul planului urbanistic zonal, zone expuse la 
riscuri naturale.  

Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, transport cu gaze naturale, conform art. 11 din RGU.  

Delimitarea acestor zone se va face ţinând seama de condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-
edilitare şi servituţiile impuse de către acestea vecinătăţilor prezentate în anexă. 

Activitatea de construire în cadrul zonei studiate urmează să se desfăşoare:  
- pe terenuri neocupate în prezent cu construcţii  
- prin înlocuirea fondului construit existent degradat fizic sau moral  
- prin renovarea fondului construit existent  
- prin schimbarea de destinaţie  

Normele privind dreptul de a construi se constituie în prescripţii generale ale prezentului regulament 
ce detaliază prevederile PUZ şi se referă la autorizarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, parcelări, cu 
respectarea legilor în vigoare.  

Prescripţiile generale cu privire la activitatea de construire instituie:  
- respectarea modului de folosire a terenului, conform zonificării prevăzute prin PUZ; 

Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 



 

5 

- respectarea prevederilor relative la regimul construcţiilor, privind normele tehnice de construire, ca 
şi norme estetice, condiţii tehnice constructive. 

 
Zonele de servitute şi de protecţie ale căilor de comunicaţie rutiere vor ţine seama de prevederile 

Legii drumurilor nr. 13/1974 şi HG nr. 36/1996 precum şi de condiţiile de amplasare faţă de drumurile 
publice prevăzute în art. 18 din RGU.  

Avizul pentru autorizarea construcţiilor în zona drumurilor publice se emite în temeiul Ordinului nr. 
158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de 
protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice 
specializate (locale sau centrale, în funcţie de categoria drumului).  

Obiectivele şi activităţile care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru eliberarea acordului de mediu sunt cuprinse în Anexa nr. II la Legea nr. 137/1995, iar procedura de 
reglementare a acestuia este cuprinsă în Ordinul MLPAT nr. 125/1996.  

Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot şi vibraţii va ţine seama de Normele de 
igienă aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 981/1994 art. 13-15.  

Pentru construcţiile generatoare de riscuri tehnologice, listate în conformitate cu prevederile alin. 2 
al art. 12 din RGU se va solicita autorizaţia de construire în conformitate cu condiţiile impuse prin acordul 
de mediu. 

 

3. 
 

Pentru zona studiata, limitele de construibilitate si de imprejmuire, masurate din axul strazii, vor fi 
urmatoarele pentru: 
- b-dul Tineretului - limita de construibilitate la 20,00 ml, iar limita de imprejmuire la 17,00 ml; 
- str. Toporasi - limita de construibilitate la 15,00 ml, iar limita de imprejmuire la 12,50 ml; 
- aleea Tineretului - limita de construibilitate la 8,00 ml, iar limita de imprejmuire la 5,00 ml. 
 

 Principalii indici urbanistici maximi propuşi pe zone funcţionale sunt: 
                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim 

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru POT, CUT 

Zona de locuinte cu regim mic de inaltime                 
               LM 1       50%         1,50 

Zona de servicii si servicii de interes general                 
               S 1        70%         2,10 

Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10                
               LI 1        50%         2,50 

 

4. 
 

Organizarea circulaţiei în zona studiată se fundamentează pe caracteristicile traficului actual şi de 
perspectivă. 

Accesul la zonă studiata se face din bdul Tineretului, artera foarte importanta a Craiovei. 
In zona nu se reglementeaza noi strazi, trama stradala existenta fiind compusă din străzi de categoria 

II-a şi a III-a astfel: 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcarilor 

• străzi de categoria II-a cu 2 benzi de circulaţie pe sens - b-dul Tineretului. 
• străzi de categoria III-a cu cate o bandă de circulaţie pe sens. 

 
Astfel, în zonă vor fi urmatoarele: 

a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 benzi de circulaţie conform profil tip 1 pentru   b-dul 
Tineretului: limita de construibilitate 20 m din axul spatiului verde. 
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b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie pentru str. Toporasi: limita de 
construibilitate 15 m din axul strazii. 

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie pentru aleea Tineretului: limita de 
construibilitate 8 m din axul strazii. 

 

5. 
 
Reguli cu privire la echipare edilitara 

In zona se afla retea de alimentare cu apa potabila, canalizare menajera, retele de distributie a  
gazului, retele electrice atat subterane cat si supraterane cat si retele de telefonie si cablu TV, densitate 

caracteristica unei zone de locuinte individuale si colective.  
 

6. 
 

 Nu este cazul unor reglementari privind forma si dimensiunile terenurilor pentru construire. 

 

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii 

7. 
 
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcţionale, 
asigurarea protecţiei vizuale; 
b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau 
integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
 Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul 
aspectului exterior al construcţiei. 
 Privind spatiile verzi autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii 
verzi si plantate, in funtie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul 
General de Urbanism. 

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 

III. 
 

Prezentul P.U.Z. are o singura unitate teritoriala ce este formata din urmatoarele subzone: 
- LM1 - subzona locuintelor individuale cu regim mic de inaltime P, P+1-2; 
- S 1 - subzona institutiilor si serviciilor de interes general; 
- LI 1 - subzona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare; 
- SV 1 - subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat avand destinatia de fasii plantate. 
 

Pentru fiecare zonă funcţională prevederile regulamentului se grupează în 3 capitole, cuprinzând 
reglementări specifice pe articole: 
 

 Capitolul I - Generalităţi 

ZONIFICARE FUNCTIONALA 

• art. 1   - Tipurile de subzone funcţionale 
• art. 2   - Funcţiunea dominantă a zonei 
• art. 3 - Funcţiunile complementare admise ale zonei 

  
 Capitolul II  - Utilizarea funcţională 

• art. 4 - Utilizarea funcţională 
• art. 5 - Utilizări permise cu condiţii 
• art. 6 - Interdicţii temporare 
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 Capitolul III  - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 
• art. 7÷11 - Reguli de amplasare şi retrageri minime  

   obligatorii, în completarea art. 17, 18, 20, 23 şi 24 
   din RGU 
 

• art. 12, 13 - Reguli cu privire la asigurarea acceselor  
   obligatorii, în completarea art. 25 şi 26 din RGU 
 

• art. 14÷16 - Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, 
   în completarea art. 27, 28 din RGU 

• art. 17÷19, 20 - Reguli cu privire la forma şi dimensiunile 
    terenului şi construcţiilor, în completarea  
    art. 15, 30÷32 din RGU 
 

• art. 21÷27 - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii  
   verzi şi împrejmuiri, în completarea art. 33÷36 din 
   RGU 

• art. 28      - Măsuri de protecţie antiseismică 
 
 
 

 
Prin derogare se întelege o modificare doar a uneia dintre conditiile de construire: functiuni admise / 

functiuni admise cu derogari, aliniere, P.O.T., C.U.T., regim de înaltime, retrageri fata de limitele laterale si 
posterioare. 

Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în urmatoarele situatii: 

DEROGARI DE LA PREZENTUL REGULAMENT 

 conditii de fundare dificile care justifica un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul 
regulament; 

 descoperirea în urma sapaturilor a unor marturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor; 
 situarea speciala a parcelei în cadrul sectorului într-o zona de interes maxim sau conditionata de 

existenta pe terenurile alaturate a unor cladiri care trebuiesc mentinute; 
 dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului. 

 
Derogarea este posibila cu avizul Comisiei de Urbanism în baza referatului Directiei de Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului din Primaria Municipiului Craiova. 
Modificarea mai multor conditii de construire, constituie modificare a regulamentului si poate avea loc 

numai pe baza unei documentatii de urbanism elaborate si aprobate conform legii astfel: 
 modificari privind functiunile admise, regimul de înaltime, C.U.T., depasirea alinierii spre strada a 

constructiilor, modificarea alinierii spre limitele laterale si de spate de proprietate si a P.O.T. sunt 
posibile numai în baza P.U.Z. în conditiile date de O.G. nr. 7 din 2 februiarie 2011 pentru modificarea 
si completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 

 modificarea alinierii spre limitele laterale si posteriora de proprietate este posibila în baza P.U.D. 
însotit de ilustrare de arhitectura. 

Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru parti ale unei U.T.R. a reglementarilor aprobate prin P.U.G. 
trebuie sa asigure unitatea, coerenta si confortul urban atât ale zonei de studiu cât si ale teritoriului învecinat.      

Daca modificarea este elaborata pentru parti ale unei U.T.R., coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. 
propus de noua reglementare nu va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20% o singura data. 
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IV. 

Zona de locuinte 

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE: 

 
Capitolul I - Generalităţi 

 
Art. 1. Zona rezidenţială a fost impartita in 2 subzone:  
 LM 1- locuinte de locuinte cu regim mic de inaltime  
 LI 1- locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 si functiuni complementare 
  
Art. 2. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- servicii de mică importanţă;  
- spaţii verzi amenajate;  
- accese pietonale şi carosabile, parcaje, garaje;  
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.  
Pe aceeaşi parcelă cu locuinţa se pot realiza şi dotări de mică importanţă - spaţii comerciale sau 

alimentaţie publică (sub 100 mp), farmacii, cabinete medicale, cabinete notariale etc., construcţii pentru 
activităţi meşteşugăreşti cu o suprafaţă de până la 80 mp.  

Aceste funcţiuni complementare trebuie să nu producă zgomot, vibraţii, noxe şi să nu distoneze cu 
specificul zonei.  

În cazul în care pe o parcelă se doreşte a se schimba funcţiunea stabilită prin P.U.Z. cu o alta 
compatibilă, este necesară elaborarea unui nou plan urbanistic zonal pentru întreg UTR în care se înscrie 
parcela cu noua funcţiune propusă.  

 
Capitolul II - Utilizare funcţională  

 
Art. 3. Utilizările propuse sunt:  

- locuinţe individuale cu caracter urban obligatoriu, anexe ale locuinţei (garaj, mici spaţii de 
depozitare);  

- locuinte colective cu caracter urban. 
- modernizări şi reparaţii la clădiri existente;  
- dotări complementare de mică importanţă.  

 
Art. 4. Utilizări permise cu condiţii  

- locuinţe mici cu condiţia respectării normelor de protecţie acustică, precum şi a limitărilor de 
înălţime şi a retragerilor faţă de componente ale zonelor de siguranţă, de protecţie tehnologică cu avizul 
obligatoriu emis de autoritatea competentă.  
 
Art. 5. Interdicţii temporare  

Interdicţia temporară de construire se manifestă în cazul arterelor de circulaţie propuse pentru 
extindere în profil transversal sau străpungerilor de străzi noi până la aprobarea documentaţiei de urbanism 
aferente şi stabilirea zonei afectată de arteră şi a intersecţiilor majore.  

Se pot realiza instituţii publice, servicii, spaţii verzi, cu condiţia prevederii lor în P.U.Z. sau prin 
refacerea planului urbanistic zonal pentru UTR în care se amplasează dotările amintite.  
 
Art. 6. Interdicţii permanente  
Nu exista interdictii permanente 
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Capitolul III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor  
 
Art. 7. Orientarea faţă de punctele cardinale se va face conform art. 17 din RGU şi a anexei 3 la RGU: 
construcţiile de locuinţe vor fi orientate astfel încât să asigure o însorire minimă a camerelor de locuit 
amplasate pe faţada cea mai favorabilă (sud) de 1½ h la solstiţiul de iarnă sau de 2 h în perioada 21 februarie 
- 21 octombrie.  
 
Art. 8. Amplasarea faţă de drumurile publice - conform art. 18 din RGU care prevede că autorizarea 
executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor 
delimitate conform legii:  
- în cadrul localităţilor urbane (rurale), lăţimea zonei străzii, în care se includ trotuarele şi suprafeţele de 
teren necesare amplasării lucrărilor anexe (rigole, spaţii verzi, semnalizare rutieră, iluminat şi reţele 
publice), se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente, ţinându-se cont de 
categoria propusă pentru străzi prin PUG sau PUZ;  
 
Art. 9. Amplasarea faţă de căi navigabile, cursuri de apă  

Nu este cazul.  
 

Art. 10. Amplasarea faţă de căile ferate 
Nu este cazul.  

 
Art. 11. Amplasarea faţă de aeroporturi  

Nu este cazul.  
 

Art. 12. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat  
Nu este cazul.  
 

Art. 13. Amplasarea faţă de aliniament se va face în condiţiile respectării art.23 din RGU.  
Aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul privat şi domeniul public.  
a) Regimul de aliniere al împrejmuirilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- b-dul Tineretului - la 17,00 m din axul spatiului verde median;  
- str. Toporasi - la 12,50 m din axul străzii.  
 
b) Regimul de aliniere al construcţiilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- b-dul Tineretului - la 20,00 m din axul spatiului verde median;  
- str. Toporasi - la 15,00 m din axul străzii.  
 

Autorizaţia de construrie se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată pe 
orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.  
Excepţie fac:  
- subzonele cu clădiri existente limitrofe străzilor care vor trebui lărgite şi unde regimul de aliniere va fi 
determinat pe baza studiilor de specialitate şi documentaţiilor de urbanism  
- subzonele afectate de străpungerea a noi trasee de străzi, determinat pe baza studiilor de specialitate şi a 
documentaţiilor de urbanism (P.U.D.).  
 
Art. 14. Amplasarea în interiorul parcelei, conform RGU art. 24 care solicită respectarea distanţelor 
minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil, precum şi 
distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.  
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Amplasarea construcţiilor se va face în condiţiile respectării:  
a) distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil;  
b) distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale 
de pompieri.  
 

În relaţie cu limitele laterale ale parcelei, construcţiile pot fi amplasate astfel:  
- în regim închis (înşiruite) cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcţiile de pe parcelele învecinate;  
- în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei);  
- în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi).  
 

Retragerile impuse de prevederile Codului Civil (servitutea de vedere) au un caracter minimal. Ele 
sunt completate de normele locale pentru realizarea condiţiilor de asigurarea confortului urban:  
- asigurarea însoririi şi iluminatului natural;  
- respectarea condiţiilor de vizibilitate;  
- respectarea condiţiilor generale de protecţie contra incendiilor prin asigurarea acceselor vehiculelor sau 
formaţiilor mobile de pompieri.  

Distanţe:  
- Între construcţiile de pe aceeaşi parcelă distanţa este egală cu jumătatea înălţimii construcţiei celei mai 
înalte, dar nu mai mică de 3,0 m.  
- Între construcţii şi limita laterală sau de spate a proprietăţii:  
- este de 2,00 m pentru faţade cu ferestre şi balcoane;  
- este de 0,6 m pentru faţade fără ferestre sau balcoane (mai mare decât streaşina pentru ca apa sau zăpada 
de pe acoperiş să cadă în propria curte);  
- este pe hotar pentru calcan (cu acordul vecinului pentru amplasare şi organizare de şantier).  
 

În cazul în care noua construcţie se amplasează adiacent la o construcţie existentă sau în imediata 
vecinătate, pe parcela alăturată este necesar acceptul vecinului şi raportul de expertiză tehnică pentru 
protecţia construcţiei existente.  

Dacă pe parcela învecinată există o construcţie realizată pe hotar, este recomandabilă realizarea 
construcţiei noi alipită la construcţia existentă cu aplicarea măsurilor cerute de protejarea acesteia. Nu este 
de dorit realizarea construcţiei noi la distanţa de 0,6 de calcanul construcţiei existente din considerente de:  
- igiena şi exploatarea celor 2 construcţii  
- aspect urbanistic şi arhitectural.  
 

Întrucât distanţele de mai sus rezolvă numai servitutea de vedere, prin planul urbanistic zonal se 
recomanda ca distanţa între două construcţii care au faţade cu ferestre şi sunt situate pe parcele învecinate să 
fie de minim 6,0 m (3,0 m pe parcelă) şi mai mare decât jumătatea înălţimii construcţiei cele mai înalte.  
Aceste condiţii funcţionează şi în cazul limitei posterioare a proprietăţii.  
 
Art. 16. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la 
drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.  

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a 
incendiilor.  

 
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură 

accese pietonale, trotuare sau orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau proprietate 
privată grevate de servitutea de trecere publică.  
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a) Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura acces carosabil pentru locatari, 
pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  

Aleile carosabile în interiorul zonelor parcelate cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de 
minimum 3,5 m, iar pentru aleile cu lungimea mai mare de 25,0 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire 
şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.  

În cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de 
deservire locală (fundături):  
- cu o lungime de maxim 30,0 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;  
- cu o lungime de maxim 100,0 m - două benzi (7,0 m) cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru 
manevre de întoarcere la capăt.  

b) Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:  
- accese carosabile pentru locatari;  
- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor;  
- în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire 
locală (fundături) în aceleaşi condiţii ca la pct. a).  
 

Planul urbanistic zonal stabileşte trama stradală pentru zona studiată, dimensionată funcţie de 
prevederile P.U.G. municipiul Craiova şi de necesităţile zonei.  

Intersecţiile dintre străzi sunt evidenţiate pe planşa “Reglementări - zonificare funcţională” după 
importanţa lor şi după soluţia tehnică şi configuraţie.  
 
Art. 17. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură 
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  

Accesele pietonale sunt căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, 
străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.  

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care 
folosesc mijloace specifice de deplasare.  
 
Art. 18. Racordarea la reţele tehnico-edilitară existente - conform RGU art.27.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării la 
reţelele de apă, canalizare şi de energie electrică.  

În cazul în care aceste reţele nu există în zonă, locuinţele individuale pot fi autorizate în următoarele 
condiţii.  
- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia 
mediului;  
- beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va 
realiza.  
 
Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare - conform art. 28 din RGU şi a prevederilor din Anexă.  

Extinderile de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice să realizează de către 
investitor sau beneficiar parţial sau în întregime, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale.  

Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor 
sau beneficiar.  
 
Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare - conform RGU art.29.  

Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 
proprietate publică a oraşului.  



 

12 

Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea societăţilor 
private care le exploatează: Distrigaz Sud, CEZ Distribuţie, Romtelecom etc.  
 
Art. 21. Parcelare - conform RGU art. 30  

Conform Legii 453/2001, parcelarea este operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină 
divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare destinate construirii, în scopul concesionării sau vânzării.  

Autorizarea executării parcelărilor este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă 
comulativ următoarele condiţii:  
- front la stradă de minim 8,0 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12,0 m pentru clădiri izolate sau 
cuplate;  
- suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi respectiv de minimum 200 m2 pentru 
clădiri amplasate izolat sau cuplate (cu condiţia existenţei alimentării cu apă şi canalizării în sistem 
centralizat în zonă şi a branşării parcelelor la acestea);  
- adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  

Parcelările care vor modifica Planul urbanistic zonal prin crearea de noi străzi (altele decât cele 
propuse prin P.U.Z.) vor trebui să se conformeze prevederilor Legii 242/2009 art.32. 
 
Art. 22. Înălţimea construcţiilor - conform RGU art. 31.  

Regimul maxim de înălţime este de 3 nivele (P + 2 etaje) sau S + P + 1 (dacă subsolul are h > 1,80 m 
liber şi este destinat locuirii) pentru zona de locuinte cu regim mic de inaltime. Pentru zona de locuinte 
inalte regimul de inaltime este P+3-10. 

Stabilirea înălţimii construcţiilor a fost efectuată în corelare cu parametrii care definesc condiţiile de 
construibilitate a terenurilor pe care acestea se vor amplasa, după cum urmează:  
- protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;  
- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;  
- asigurarea funcţionalităţii construcţiilor în concordanţă cu destinaţia lor;  
- respectarea cerinţelor tehnice de asigurare a securităţii, stabilităţii şi siguranţei în exploatare pentru 
construcţia respectivă, cât şi pentru construcţiile din zona învecinată.  
 
Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor - conform art. 32 din RGU.  

Aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitorii aparţine spaţiului public.  
Examinarea caracteristicilor proiectului, în vederea identificării modului în care acesta urmează să se înscrie 
în specificul zonei, cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, precum şi a tradiţiilor locale, va avea 
în vedere următoarele:  
- conformarea construcţiei;  
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;  
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;  
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul la exterior nu contravine 
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.  
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie 
cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile urbanismului, arhitecturii şi peisajului, este interzisă.  
 
Art. 24. Procentul de ocupare al terenului - conform RGU art.15 - anexa 2.  

Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre proiectia 
la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. În calculul proiectiei nu 
vor fi incluse iesirile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consola deasupra domeniului public si 
nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc. Curtile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafata inclusiv, intra în suprafata construita; Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 
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3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 
Pentru parcelele a caror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la 

maxim a P.O.T.) restul terenului ramâne neconstruibil chiar si în situatia înstrainarii acestuia sau divizarii 
parcelelor; 

P.O.T. maxim = 50% 
 
Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre 

suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în 
unitatea teritorială de referinţă; 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de 
până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice 
sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, 
teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie; 

   
  C.U.T. maxim = 1,50 pentru locuintele de joasa inaltime 

   C.U.T. maxim = 2,50 pentru locuintele inalte 
 
Posibilitati de depasire C.U.T.: 
Coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare fara a depasi 2,0 si în urmatoarele 

situatii: 
• cu 0,5 pentru parcelele situate la intersectia a doua strazi(parcelele de colt, sau în cazul intersectiei în 

T parcela situata în dreptul strazii care nu se mai continua); 
• pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcele pe care este permisa si 

recomandata demolarea constructiilor existente având C.U.T. superior celui permis prin prezentul 
regulament, noile constructii vor putea mentine C.U.T.-ul existent cu încadrarea în celelalte 
prevederi ale regulamentului; 
Cererile de eliberare a Certificatului de urbanism pentru situatii in care este permisa depasirea C.U.T. 

vor fi însotite în mod obligatoriu de ilustrare de arhitectura. 
 
Art. 25. Parcaje - conform RGU art.33.  

Toate loturile individuale vor cuprinde minimum câte 1 loc de parcare. În cazul când se doreşte, 
acesta poate fi ocupat de garaj (cu condiţia încadrării în coeficientul POT stabilit prin P.U.Z.).  

Garajul se poate realiza în volumul locuinţei (la parter sau subsol) sau în construcţie independentă.   
Pentru locuintele colective vor fi asigurate locuri de parcare de 1 loc / apartament si un spor de 10% 

pentru vizitatori.  
În cazul în care pe parcelă se realizează o dotare cu caracter public este necesară prevederea de locuri 

de parcare sau garare a vehiculelor proprii (pe parcelă), precum şi în locuri de parcare pentru vizitatori 
(clienţi, pacienţi) adiacente drumului public.  
 
Art. 26. Spaţii verzi - conform RGU art. 34.  

Pentru constructiile de locuinte colective vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul 
de locuire, dar nu mai putin de 2 m2/locuitor. 

 
Art. 27. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  

Împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii) cu caracter definitiv sau 
temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei pentru a o delimita de domeniul public 
sau de proprietăţile învecinate.  
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În condiţiile prezentului regulament se propune ca împrejmuirile să aibă următoarele caracteristici:  
la stradă:  
- transparente, decorative sau gard viu  
- h maxim 2,00 m  
între parcele, lateral sau în spatele parcelei  
- opace sau transparente  
- h maxim 2,5 m  

Pentru ambele situaţii, aspectul împrejmuirilor se vor supune aceloraşi exigenţe.  
 
Art. 28. Măsuri de protecţie antiseismică  

Definirea măsurilor de protecţie antiseismică s-a făcut prin consultarea Codului P 100-1/2006 şi a 
Codului P 100-3/2008.  
Aceste măsuri se face la:  
a) - caracteristicile amplasamentului  
b) - caracteristicile construcţiei  
 
A. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  

Terenul pe ca se va realiza construcţia nouă trebuie să aibă caracteristici geometrice şi fizice 
corespunzătoare viitoarei investiţii:  
- dimensiuni corespunzătoare (front 12,0 m la stradă minim pentru construcţii izolate sau cuplate şi 
adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei);  
- suprafaţa de minim 200 m2;  
- structura geotehnică a solului să permită realizarea construcţiei propuse în condiţii de siguranţă;  
- terenul să nu aibă pante mari şi să nu prezinte factori de risc natural (alunecări sau zone inundabile).  
 
B. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI  

Construcţiile ce se vor realiza vor trebui să îndeplinească condiţiile de rezistenţă şi siguranţă în 
exploatare.  

Pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor seismice construcţiile vor trebui să aibă:  
- configurarea şi dimensionarea elementelor de construcţie în conformitate cu Codul P 100-1/2006  
- dimensionarea construcţiei (planimetrică şi volumetrică) să corespundă caracteristicilor terenului  
- materialele utilizate să fie durabile.  
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Zona mixta - locuinte si servicii de interes general 
 
Capitolul I - Generalităţi 

 
Art. 1. Zona mixta de locuinte si servicii de interes general este zona ZM-LS 1.  
 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: "Activitati de interes general".  
 Zona este compusa din parcele private. In aceasta zona se vor putea realiza diverse dotari 
complementare cu functiunea de institutii si servicii (comert, service auto, farmacii), precum si locuinte.  
 
Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- terase, amenajari, spaţii verzi amenajate;  
- accese pietonale şi carosabile, parcaje pentru vizitatori si angajati, garaje;  
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.  
 
Capitolul II - Utilizare funcţională  

 
Art. 4 . Utilizările propuse sunt:  
 - locuirea; 

- servicii de interes general si comert. 
- modernizări şi reparaţii la clădiri existente;  

 
Art. 5. Utilizări permise cu condiţii  

- Construcţii destinate serviciilor (nepoluante). 
- La amplasarea noilor unităţi, se va ţine cont de respectarea normelor de mediu, necesarul de utilităţi 

tehnico-edilitare, de locurile de parcare necesare.  
 
Art. 6. Interdicţii temporare  

Nu este cazul. 
 
Art. 7. Interdicţii permanente  
 Nu este cazul. 
 

Capitolul III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor  
 
Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale se va face conform art. 17 din RGU şi a anexei 3 la RGU:  
 Pentru locuinţe, orientarea încăperilor de locuit se va face spre sud, sud-est. 
 Pentru construcţiile comerciale se recomandă însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor, iar 
depozitele, bucătăriile şi spaţiile de preparare spre nord. 

Pentru construcţiile de sănătate, saloanele, cabinetele vor fi orientate psre sud, sud-est, iar 
laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate spre nord. 
  
Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice - conform art. 18 din RGU care prevede că autorizarea 
executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor 
delimitate conform legii:  
- în cadrul localităţilor urbane (rurale), lăţimea zonei străzii, în care se includ trotuarele şi suprafeţele de 
teren necesare amplasării lucrărilor anexe (rigole, spaţii verzi, semnalizare rutieră, iluminat şi reţele 
publice), se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente, ţinându-se cont de 
categoria propusă pentru străzi prin PUG sau PUZ;  
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Art. 10. Amplasarea faţă de căi navigabile, cursuri de apă  
Nu este cazul.  

 
Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate  

Nu este cazul.  
 
Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi  

Nu este cazul.  
 

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat  
Nu este cazul.  

 
Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament se va face în condiţiile respectării art.23 din RGU.  
Aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul privat şi domeniul public.  
a) Regimul de aliniere al împrejmuirilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- b-dul Tineretului - la 17,00 m din axul spatiului verde median;  
- aleea Tineretului - la 5,00 m din axul străzii. 
 
b) Regimul de aliniere al construcţiilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- b-dul Tineretului - la 20,00 m din axul spatiului verde median;  
- aleea Tineretului - la 8,00 m din axul străzii.  
 

Autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată pe 
orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.  
Excepţie fac:  
- subzonele cu clădiri existente limitrofe străzilor care vor trebui lărgite şi unde regimul de aliniere va fi 
determinat pe baza studiilor de specialitate şi documentaţiilor de urbanism; 
- subzonele afectate de străpungerea a noi trasee de străzi, determinat pe baza studiilor de specialitate şi a 
documentaţiilor de urbanism (P.U.D.).  
 
Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei, conform RGU art. 24 care solicită respectarea distanţelor 
minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil, precum şi 
distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.  
 

Amplasarea construcţiilor se va face în condiţiile respectării:  
a) distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil;  
b) distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale 
de pompieri.  
 

Retragerile impuse de prevederile Codului Civil (servitutea de vedere) au un caracter minimal. Ele 
sunt completate de normele locale pentru realizarea condiţiilor de asigurarea confortului urban:  
- asigurarea însoririi şi iluminatului natural;  
- respectarea condiţiilor de vizibilitate;  
- respectarea condiţiilor generale de protecţie contra incendiilor prin asigurarea acceselor vehiculelor sau 
formaţiilor mobile de pompieri.  
 

Distanţe:  
- Între construcţiile de pe aceeaşi parcelă distanţa este egală cu jumătatea înălţimii construcţiei celei mai 
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înalte, dar nu mai mică de 3,0 m.  
 

În cazul în care noua construcţie se amplasează adiacent la o construcţie existentă sau în imediata 
vecinătate, pe parcela alăturată este necesar acceptul vecinului şi raportul de expertiză tehnică pentru 
protecţia construcţiei existente.  
 
Art. 16. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitate de acces la 
drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.  

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingerea 
incendiilor.  

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură 
accese pietonale, trotuare sau orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau proprietate 
privată grevate de servitutea de trecere publică.  

Pentru locuinţe colective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:  
- accese carosabile pentru locatari;  
- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor;  

Planul urbanistic zonal stabileşte trama stradală pentru zona studiată, dimensionată funcţie de 
prevederile P.U.G. municipiul Craiova şi de necesităţile zonei.  

Intersecţiile dintre străzi sunt evidenţiate pe planşa “Reglementări - zonificare funcţională” după 
importanţa lor şi după soluţia tehnică şi configuraţie.  
 
Art. 17. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură 
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  

Accesele pietonale sunt căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, 
străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.  

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care 
folosesc mijloace specifice de deplasare.  

Planul urbanistic zonal prevede circulaţii pietonale în lungul circulaţiilor carosabile, dimensionate în 
funcţie de categoria de importanţă a străzii. Aceste trotuare au lăţimea de 1,50 m sau 1,00 m la străzi 
categoria a III-a.  
 
Art. 18. Racordarea la reţele tehnico-edilitară existente - conform RGU art.27.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării la 
reţelele de apă, canalizare şi de energie electrică.  

În cazul în care aceste reţele nu există în zonă, locuinţele individuale pot fi autorizate în următoarele 
condiţii.  
- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia 
mediului;  
- beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va 
realiza.  
 
Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare - conform art. 28 din RGU şi a prevederilor din Anexă.  

Extinderile de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice să realizează de către 
investitor sau beneficiar parţial sau în întregime, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale.  

Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor 
sau beneficiar.  
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Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare - conform RGU art.29.  
Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a oraşului.  
Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea societăţilor 

private care le exploatează: Distrigaz Sud, CEZ Distribuţie, Romtelecom etc.  
 

Art. 21. Parcelare - conform RGU art. 30  
Conform Legii 453/2001, parcelarea este operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină 

divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare destinate construirii, în scopul concesionării sau vânzării.  
Autorizarea executării parcelărilor este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă 

comulativ următoarele condiţii:  
- front la stradă de minim 8,0 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12,0 m pentru clădiri izolate sau 
cuplate;  
- suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi respectiv de minimum 200 m2 pentru 
clădiri amplasate izolat sau cuplate (cu condiţia existenţei alimentării cu apă şi canalizării în sistem 
centralizat în zonă şi a branşării parcelelor la acestea);  
- adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  

Parcelările care vor modifica Planul urbanistic zonal prin crearea de noi străzi (altele decât cele 
propuse prin P.U.Z.) vor trebui să se conformeze prevederilor Legii 242/2009 art.32. 
 
Art. 22. Înălţimea construcţiilor - conform RGU art. 31.  

Regimul maxim de înălţime este de 5 nivele (P + 4 etaje).  
Stabilirea înălţimii construcţiilor a fost efectuată în corelare cu parametrii care definesc condiţiile de 

construibilitate a terenurilor pe care acestea se vor amplasa, după cum urmează:  
- protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;  
- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;  
- asigurarea funcţionalităţii construcţiilor în concordanţă cu destinaţia lor;  
- respectarea cerinţelor tehnice de asigurare a securităţii, stabilităţii şi siguranţei în exploatare pentru 
construcţia respectivă, cât şi pentru construcţiile din zona învecinată.  
 
Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor - conform art. 32 din RGU.  

Aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitorii aparţine spaţiului public.  
Examinarea caracteristicilor proiectului, în vederea identificării modului în care acesta urmează să se înscrie 
în specificul zonei, cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, precum şi a tradiţiilor locale, va avea 
în vedere următoarele:  
- conformarea construcţiei;  
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;  
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;  
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.  
 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul la exterior nu contravine 
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.  

Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile urbanismului, arhitecturii şi peisajului, este 
interzisă.  
 
Art. 24. Procentul de ocupare al terenului - conform RGU art.15 - anexa 2.  

Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre proiectia 
la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. În calculul proiectiei nu 
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vor fi incluse iesirile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consola deasupra domeniului public si 
nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc. Curtile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafata inclusiv, intra în suprafata construita; Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 

Pentru parcelele a caror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la 
maxim a P.O.T.) restul terenului ramâne neconstruibil chiar si în situatia înstrainarii acestuia sau divizarii 
parcelelor; 

P.O.T. maxim = 70% 
 
Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre 

suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în 
unitatea teritorială de referinţă; 

Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de 
până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice 
sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, 
teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie; 

 
C.U.T. maxim = 2.10 

 
Art. 25. Parcaje - conform RGU art.33.  

În cazul în care pe parcelă se realizează o dotare cu caracter public este necesară prevederea de locuri 
de parcare sau garare a vehiculelor proprii (pe parcelă), precum şi în locuri de parcare pentru vizitatori 
(clienţi, pacienţi) adiacente drumului public.  

 
Art. 26. Spaţii verzi - conform RGU art. 34.  
Construcţii comerciale 

Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de 
agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2-5% din suprafaţa totală a terenului. 
Construcţii de sănătate 

Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.7.1-1.7.8 vor fi prevăzute spaţii verzi şi 
plantate în interiorul incintei, după cum urmează: 
- aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie; 
- parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav. 

Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.7.9-1.7.10 vor fi prevăzute spaţii verzi şi 
plantate de 10-15 m2/copil. 
Construcţii de turism şi agrement 

Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de 
destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului. 
 
Art. 27. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  

Împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii) cu caracter definitiv sau 
temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei pentru a o delimita de domeniul public 
sau de proprietăţile învecinate.  

În condiţiile prezentului regulament se propune ca împrejmuirile sa fie din gard viu sau transparent 
cu inaltime maxima de 2 m.  

 
Art. 28. Măsuri de protecţie antiseismică  

Definirea măsurilor de protecţie antiseismică s-a făcut prin consultarea Codului P 100-1/2006 şi a 
Codului P 100-3/2008.  
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Zona spatii verzi, agrement, sport 
 

Capitolul I - Generalităţi 
 

Art. 1. Zona spatiilor verzi, sport si agrement cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat, spatii pentru 
sport si agremenent cu acces limitat de apartenenta la cluburi sau contra cost fiind formata de subzona SV 1. 
 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: „Spatii verzi, agrement si sport”. 
 
Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- institutii publice sau servicii nepoluante care completeaza functiunea de baza a zonei (cultura, 
educatie, alimentatie publica, comert);  

- accese pietonale şi carosabile;  
- reţele tehnico-edilitare 
 

- se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice; 

Capitolul II - Utilizare funcţională  
 
Art. 4 . Utilizările propuse sunt:  

- spatii plantate;  
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna; 
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si 

oglinzilor de apa;  
- constructii pentru expozitii, activitati culturale, alimentatie publica si comert;  
- parcaje; 
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere. 
 

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii  
-  Orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate 

cu prevederile Legii 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local. 
 
Art. 6. Interdicţii temporare  
 Nu este cazul. 
 
Art. 7. Interdicţii permanente  

- se interzice amplasarea de constructii pe spatiul verde; 
- se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate. 

 

Capitolul III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor  
 
Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale se va face conform art. 17 din RGU şi a anexei 3 la RGU  
 

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice - în cadrul localităţilor urbane (rurale), lăţimea zonei străzii, 
în care se includ trotuarele şi suprafeţele de teren necesare amplasării lucrărilor anexe (rigole, spaţii verzi, 
semnalizare rutieră, iluminat şi reţele publice), se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi 
regulamentele aferente, ţinându-se cont de categoria propusă pentru străzi prin PUG sau PUZ;  
Planul urbanistic zonal a stabilit trama stradală propusă, precum şi caracteristicile geometrice ale fiecărei 
străzi.  
 

Art. 10. Amplasarea faţă de căi navigabile, cursuri de apă  
Nu este cazul. 



 

21 

Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate  
 Nu este cazul. 
 
Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi  

Nu este cazul.  
 

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat  
Nu este cazul.  

 
Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament se va face în condiţiile respectării art.23 din RGU.  
 
Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei, conform RGU art. 24 care solicită respectarea distanţelor 
minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil, precum şi 
distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.  
 
Art. 16. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  
 
Art. 17. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  
 
Art. 18. Racordarea la reţele tehnico-edilitară existente - conform RGU art.27.  
 
Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare - conform art. 28 din RGU şi a prevederilor din Anexă.  
 
Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare - conform RGU art.29.  
 
Art. 21. Parcelare - conform RGU art. 30  

Nu este cazul. 
 
Art. 22. Înălţimea construcţiilor - conform RGU art. 31.  

Regimul maxim de înălţime este de 1 nivel (P).  
Stabilirea înălţimii construcţiilor a fost efectuată în corelare cu parametrii care definesc condiţiile de 

construibilitate a terenurilor pe care acestea se vor amplasa, după cum urmează:  
- protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent;  
- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;  
- asigurarea funcţionalităţii construcţiilor în concordanţă cu destinaţia lor;  
- respectarea cerinţelor tehnice de asigurare a securităţii, stabilităţii şi siguranţei în exploatare pentru 
construcţia respectivă, cât şi pentru construcţiile din zona învecinată.  
 
Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor - conform art. 32 din RGU.  

Aspectul exterior al construcţiilor, cu toate elementele sale definitorii aparţine spaţiului public.  
Examinarea caracteristicilor proiectului, în vederea identificării modului în care acesta urmează să se înscrie 
în specificul zonei, cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, precum şi a tradiţiilor locale, va avea 
în vedere următoarele:  
- conformarea construcţiei;  
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;  
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;  
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul la exterior nu contravine 
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.  
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