
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la zona str.G-ral 
Gheorghe Magheru – str.Vîntului – str.Rovinari generat de modificare 

indici urbanistici privind realizare mansardă prin compartimentare pod şi 
schimbare de destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime P+1, din spaţii 

comerciale şi locuinţă, în pensiune, în municipiul Craiova, str.G-ral 
Gheorghe Magheru, nr.14 B   

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2014; 

Având în vedere raportul nr.168828/2014 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la zona str.G-ral Gheorghe Magheru – str.Vîntului – str.Rovinari generat de 
modificare indici urbanistici privind realizare mansardă prin compartimentare pod şi 
schimbare de destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime P+1, din spaţii comerciale şi 
locuinţă, în pensiune, în municipiul Craiova, str.G-ral Gheorghe Magheru, nr.14 B; 
          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 referitor la zona str.G-ral Gheorghe Magheru 

– str.Vîntului – str.Rovinari generat de modificare indici urbanistici privind 
realizare mansardă prin compartimentare pod şi schimbare de destinaţie a unui 
imobil, cu regim de înălţime P+1, din spaţii comerciale şi locuinţă, în pensiune, 
în municipiul Craiova, str.G-ral Gheorghe Magheru, nr.14 B, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatura Urbană   
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 RAPORT  
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

  pentru modificare indici urbanistici privind realizare mansardă prin 
compartimentare pod şi schimbare de destinatie imobil P+1 din spatii comerciale şi 

locuintă în pensiune - zona str.G-ral Gheorghe Magheru- str.Vântului – 
str.Rovinari 

 
 

 Având  în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism s-a aprobat prin H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind 
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru P.U.Z. „pentru modificare indici urbanistici 
realizare mansardă prin compartimentare pod şi schimbare de destinatie imobil P+1 din 
spatii comerciale şi locuintă în pensiune - zona G-ral Gheorghe Magheru str.Vântului – 
str.Rovinari„ a ţinut cont de prevederile  capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul 
Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr.,73737/19.05.2014 şi 110791/31.07.2014 s-a solicitat 
informarea publicului şi s-au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova 
cu adresa www.primariacraiova.ro, prin anunţul nr.3/19.05.2014 şi nr.7/31.07.2014 şi la 
sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente investiţiei propuse în  
Craiova – zona G-ral Gheorghe Magheru str.Vântului – str.Rovinari respectiv: - planul 
cu situaţia existentă, planul cu situaţia propusă (planul de reglementări urbanistice), 
planul cu tipuri de proprietate, încadrare în P.U.G, memoriu tehnic şi Regulament de 
urbanism aferent P.U.Z, conform procesului-verbal de afişaj nr.73738/19.05.2015 şi 
110790/31.07.2015.Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai 
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 notificarea nr. 144042/07.10.2014.                 . 
          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z.-ului pe panou  în loc vizibil la 
zona ce a fost studiată prin acest  P.U.Z., argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  
ediţii ale ziarului local, Gazeta de sud, din data de 10-11.05.2014 şi din data de 
13.05.2014, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.Z, prin care a luat în 
considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea P.U.Z-
ului. 

     PRIMAR, 
   Lia Olguţa VASILESCU 



 De asemenea, în prezent, din punct de vedere al regimului economic, zona 
studiată este  partial domeniul public, proprietăti private-constructii existente. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a 
decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 07.10.2014 , pentru care 
s-au primit confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, de la cei 
notificaţi, nici pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro , nici prin adrese, motiv pentru care procedura de informare şi consultare a 
publicului a fost respectată. 
  Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de 
întocmire a raportului de specialitate şi înaintării spre aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova,  a respectivei documentaţii. 
     În data de 18.11.2014 s-a întrunit Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a 
Municipiului Craiova, ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare (R.O.F.) al acesteia. Fiecare membru prezent al comisiei şi-a consemnat în 
fişe cu/fără recomndări consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 
        Conform prevederilor art.8 din R.O.F. a Comisiei Tehnice, concluziile acesteia stau 
la baza întocmirii referatului şi proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
P.U.Z. - “modificare indici urbanistici realizare mansardă prin compartimentare pod şi 
schimbare de destinatie imobil P+1 din spatii comerciale şi locuintă în pensiune - zona 
G-ral Gheorghe Magheru str.Vântului – str.Rovinari ”, de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 
 

 CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTAŢII URBANISTICE   
                                APROBATE IN ZONA: 

    Conform reglementărilor aprobate prin P.U.G., zona studiată prin prezentul PUZ, are 
destinatia de zonă de locuinţe colective.Pentru zonele de locuinţe reglementările 
urbanistice sunt : regim de înălţime P+3-10, P.O.T.max.=20% si C.U.T.max.=2,2. 
     Conform PUD aprobat cu HCL 504/2005 s-a aprobat constructie P+1 cu destinatia 
de spatiu comercial la parter şi locuinte la etaj cu POTaprobat= 63,31% şi CUTaprobat 
= 1,26. 
    A fost emis Certificatul de Urbanism: nr.2170 din 25.11.2013 privind investiţia 
solicitată “modificare indici urbanistici realizare mansardă prin compartimentare pod şi 
schimbare de destinatie imobil P+1 din spatii comerciale şi locuintă în pensiune ”-la 
adresa str.G-ral Gheorghe Magheru, nr.14 B, zona adiacentă acestuia fiind de zonă de 
locuinte, căi de comunicatii (rutieră şi pietonală), impunându-se prin acesta la studii de 
specialitate şi s-a propus  spre aprobare elaborare PUZ şi obtinere avize. 
       Reglementările urbanistice propuse ţin cont de toate documentaţiile urbanistice 
aprobate anterior în zona studiată.  
 SITUATIA EXISTENTA: 
    Zona studiată  este situată  în intravilanul municipiului  Craiova. 

   Delimitări pentru zona studiată: 
                  - Nord - est – str.Rovinari 
                  - Nord - vest - str.G-ral Gheorghe Magheru  
                  - Sud- vest  – str.Vîntului 

             - Sud şi Sud- est  – alee de acces 
       REGIMUL JURIDIC: 



        Suprafaţa studiată a terenului pe care se întocmeşte P.U.Z-ul este de 1,44 ha .De 
asemenea, suprafata studiată a terenului este compusă din proprietăţi private şi teren 
aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova . 
Terenul care a generat PUZ-ul şi face parte din zona studiată  are suprafata  S=183,00 
mp conform intabulare în Cartea Funciară nr.36646 şi este proprietatea lui Paraschiv 
Mitică Mihai şi Paraschiv Gabriela, conform Act de alipire autentificat la nr.2928 din 
23.03.2005. 
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă curti constructii şi domeniu public. 
     Suprafaţa totală de teren studiată  este de 2,46 ha.     
 REGIM TEHNIC: 
 Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.23/2000 şi prelungire valabilitate cu H.C.L. 
nr.37/2013 zona studiată prin prezentul PUZ, are destnatia de zonă de locuinţe 
colective.  
     Conform PUD aprobat cu HCL 504/2005 s-a aprobat constructie P+1 cu destinatia 
de spatiu comercial la parter şi locuinte la etaj . 
       Retrageri minime obligatorii pentru zona studiată - limita de construibilitate din 
axul străzilor, va fi conform sectiunilor propuse: 
        -str.G-ral  Gh.Magheru: limita de construibilitate la 12 m şi 19 m şi limita de 
aliniament la 10,50 m. 
         -str.Rovinari: limita de construibilitate la 8 m  şi limita de aliniament la 5 m. 
       -str.Vîntului: limita de construibilitate la 7 m  şi limita de aliniament la 4,50 m. 
       -alee de acces: limita de construibilitate la 6,50 m şi 14,50 m şi limita de 
aliniament la 4,50 m şi 8,50 m. 
      Locurile de parcare se  asigură, atât în incinta proprietăţilor, cât şi pe domeniul 
public, conform funcţiunilor propuse, respectând prevederile Regulamentului 
Local de Urbanism aprobat cu H.C.L. nr. 271/2008. 

 Reglementările urbanistice pentru zonele funcţionale : 
 Zona de locuinţe colective cu regim mic de înalţime  LI:  
               - Regim maxim de înalţime : P+3-10 
      - P.O.T. maxim  = 20% ;  C.U.T. Maxim = 2,2 

     Zonă mixtă de locuinte  şi servicii de interes general LS 1 şi LS 2: 
               LS 1: 
       - Regim maxim de înalţime : P+4 ; 
               - P.O.T. maxim  = 65% ;  C.U.T. Maxim = 2,20 

      LS 2: 
               - Regim maxim de înalţime : P+4 ; 

      - P.O.T. maxim  = 35% ;  C.U.T. maxim = 1,75 
 
        MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR DIN AVIZE 

  Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
- COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. – aviz favorabil  
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ - Decizia de 
încadrare nr.4959/13.05.2014 - nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune 
procedurii de evaluare de mediu . 

    -S.C. CEZ  Distributie S.A. – aviz de amplasament favorabil 
nr.2500017059/26.06.2014. 
 - S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.A.-aviz favorabil  



        - DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ – notificare nr.319 din 
14.05.2014. 
 -CONSILIUL JUDETEAN DOLJ  - aviz 13/04.06.2014   

-     Dovada achitării taxei R.U.R. - factura din 05 /07/2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus şi având în vedere faptul că prin prezentele reglementări 
se modifică limitele intravilanului municipiului Craiova , aprobat prin HCL nr.23/2000, 
propunem următoarele:  
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona str.G-ral Gheorghe Magheru- 
str.Vântului – str.Rovinari generat de modificare indici urbanistici privind realizare 
mansardă prin compartimentare pod şi schimbare de destinatie imobil P+1 din spatii 
comerciale şi locuintă în pensiune – din str. G-ral Gheorghe Magheru, nr.14B. 
      Termenul de valabilitate al PUZ-ului propus este de 10 ani de la data aprobării. 
 
 
         ARHITECT SEF,                                           Serviciu Urbanism şi                                                                                                             
                                                                                     Nomenclatură Urbană 
     Gabriela MIEREANU                        Violeta Barcan 
                
 
                                 

                                                                                         Întocmit,                                            
                          Marioara Bordu 

 
 

              Vizat pentru legalitate,        
                       Cons. Jur.Nicoleta Galbenu 
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      Beneficiar: PARASCHIV MITICA MIHAI si 
             PARASCHIV GABRIELA 
       pentru S.C. GAVIE COM S.R.L.  
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MEMORIU GENERAL 

 
1. 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

INTRODUCERE 

• Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.Z. PENTRU MODIFICARE I NDICI 
URBANISTICI PRIVIND REALIZARE MANSARDA PRIN COMPARTIMENTARE POD SI 
SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL P+1 DIN SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE  IN 
PENSIUNE  

• Adresa: str. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 14B, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
• Beneficiar: PARASCHIV MITICA MIHAI si PARASCHIV GABRIELA  
   pentru S.C. GAVIE COM S.R.L. 
• Sediul: str. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 14B, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
• Proiectant: S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. – Arh. Stefarta Emilian 
• Data elaborării: Iulie 2014 
 
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

Obiectul lucrări de elaborare P.U.Z. constă în organizarea zonei studiate in vederea modificarii 
indicilor de ur banism pr ivind r ealizarea une i m ansarde pr in c ompartimentare pod  s i 
schimbarea de destinatie a imobilului existent P+1 in pensiune. 

În cadrul planului urbanistic zonal se propun următoarele obiective principale: 
- restudierea zonelor functionale precum si indicii urbanistici aferenti; 
- 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; 

- 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; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 504/2005; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 42/2004; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 89/2004; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 131/2005; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 136/2005; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 93/2008; 
- Ridicari topo in zona extrase din cadastrul Craiovei; 
- Documentatie cadastrala pentru terenul studiat. 
 
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 24.590,00 m2 (2,46 ha) si este 
delimitata zona astfel: 

- la nord-est – str. Rovinari; 
- la nord-vest – str. General Gheorghe Magheru; 
- la sud-vest – str. Vantului; 
- la sud si sud-est – alee de acces 
 
2.2. POTENTIAL DE DEZVOLTARE 

In ceea ce priveste dezvoltarea specificam faptul ca in zona studiata terenurile sunt ocupate cu 
exceptia a doua terenuri unde se vor putea realiza constructii cu destinatia de locuinte sau de servicii 
cu caracter general. 

 
2.3. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Zona studiată se situează în municipiul Craiova, în partea central-estica a localităţii. 
Zona este cuprinsă între str. General Gheorghe Magheru in partea de Nord-Vest, str. Rovinari in 

partea de Nord-Est, str. Vantului in partea de Sud-Vest si alee de acces in partea de Sud si Sud-Est. 
 
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. 
 
2.5. CIRCULAŢIA 

• Date generale 
Zona studiată reprezintă teritoriul din cadrul municipiului Craiova, amplasat în partea central-

estica, la Sud de o artera principala a orasului, str. General Gheorghe Magheru. 
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• Căile de comunicaţie - situaţia existentă 
Circulaţia principală din zona studiata se desfăşoară pe str. General Gheorghe Magheru - strada 

cu imbracaminte asfaltica in stare buna. Acest drum este satisfacator atât din punct de vedere al 
caracteristicilor geometrice (traseu, profil transversal, profil longitudinal etc.), cât şi din punct de 
vedere al caracteristicilor structurale. 

Alte strazi de pe care se face accesul la proprietati sunt str. Rovinari situata in partea de Nord-Est 
a zonei studiate precum si str. Vantului situata in partea de Sud-Vest, strazi care au in prezent 
imbracaminte asfaltica in stare buna.  

Aleea de acces situata in partea de Sud a zonei studiate are imbracaminte asfaltica usor 
degradata, partea carosabila avand 4 m si trotuar pe o singura parte. 

 
• Disfuncţionalităţi 

Din analiza situaţiei existente, reies următoarele: 
- lipsa spatiilor de parcare necesare locuintelor colective; 
- aleea de acces nu respecta normele privind profilul transversal corespunzator.  
 
2.6. OCUPAREA TERENURILOR 

• Principalele caracteristici ale funcţiunilor din zonă. Relaţionări între funcţiuni 
 
Principalele funcţiuni - prezente în teritoriul studiat sunt: 
- zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10; 
- zona spatii verzi; 
- zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente. 

 

Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 este in prezent marcata conform P.U.G. 
aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 37/2013. Indicii de urbanism conform 
documentatiilor aprobate anterior sunt: P.O.T. = 20,00 % si C.U.T. = 2,20. Aceasta zona totalizeaza o 
suprafata existenta de 1,44 Ha. 

Zona spatiilor verzi este reprezentata de zonele spatiilor verzi publice cu acces nelimitat avand 
destinatia de fasii plantate si totalizeaza o suprafata de 0,06 Ha. 

Zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente este reprezentata de partea carosabila de 
terenul aferent pentru amenajari pietonale, totalizand o suprafata de 0,96 Ha. 

 
• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 

 

Fondul construit din zona studiată se compune din 10 construcţii cu destinatia de locuinţe 
colective P+4 precum si 11 construcţii cu destinatia de locuinte individuale si servicii. 

 
• 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 nu dispune in prezent de spatii cu destinatie de servicii. 
Dotări necesare se află în zonele învecinate, adiacente str. General Magheru la o distanta de 

maxim 1 km, sau în zona centrală a municipiului Craiova. 
Asigurarea cu spaţii verzi se rezolvă prin existenţa în interiorul proprietatilor private precum si 

spatiul verde existent adiacent circulatiilor rutiere. 
 

• Riscuri naturale 

În zona studiată nu există fenomene de risc natural.  
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2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ - SITUAŢIA EXISTENTĂ 

• ALIMENTAREA CU APĂ 
Zona dispune de retele de alimentare cu apa, iar consumatorii de apă din zonă şi-au rezolvat 

alimentarea cu apă din reteaua orasului existenta in zona. 

 
• CANALIZAREA 

Zona dispune de reţele de canalizare, iar 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 individuale incalzirea spatiilor se face cu centrale termice proprii, 
iar pentru constructiile colective incalzirea se face in sistem centralizat de la furnizorul de energie 
termica al orasului. 

 
• 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 
In urma analizarii situatiei existente, nu au fost remarcate disfunctionalitati ale retelelor edilitare. 
  
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. 

 
 

2.9. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

Planul urbanistic zonal are ca principal obiectiv reorganizarea zonei luate în studiu în vederea 
deschiderii zonei pentru construcţii noi de servicii precum si urmatoarele probleme remarcate: 

- organizarea funcţională a zonei; 
- organizarea tramei stradale; 
 
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. 
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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 incadrara in zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 cu 
P.O.T. = 20,00 % si C.U.T. = 2,20. 
 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Plantaţiile existente ce prezinta material arboricol din zona studiata vor fi mentinute si 
intretinute.  

 
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 - str. General Gheorghe Magheru precum si de strazi de categoria a III-a - str. Rovinari 
si str. Vantului, precum si o alee de acces cu profil transversal necorespunzator ce va fi reglementata si 
va fi de categoria a III-a. 

• 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. 

a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 benzi de circulaţie conform profil tip 1 pentru   
str. General Gheorghe Magheru: limita de construibilitate la 12,00 m si 19,00 m, limita de 
aliniament la 10,50 m. 

b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 2 pentru   
str. Rovinari: limita de construibilitate la 8,00 m, limita de aliniament la 5,00 m. 

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 3 pentru   
str. Vantului: limita de construibilitate la 7,00 m, limita de aliniament la 4,50 m. 

d) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 4 si 5 
pentru aleea de acces: limita de construibilitate la 6,50 m si 14,50 m, limita de aliniament la 
4,50 m si 8,50 m. 

 
• Transportul în comun 

 

În prezent în zona studiată există trasee de transport în comun pe str General Magheru. 
 

• Parcaje şi garaje 
 

În cazul zonei destinate construcţiilor de locuinţe si servicii se va avea în vedere realizarea 
condiţiilor de parcare / garare pe loturile proprii, iar pentru locuintele colective parcarile sunt realizate 
pe domeniul public; 

 
 



 

 pag. 7 

• Intersecţii 
 

În cadrul zonei studiate, intersecţiile sunt: 
a) intersecţii între străzi de categoria II-a si a III-a, aceste intersectii vor fi amenajate cu 

racordare circulara avand, atat pentru intrare cat si pentru iesire la virajul de dreapta. 
Toate intersectiile vor fi 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 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. 

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 colective; 
- zona mixta - locuinte si servicii de interes general 
- zona spatii verzi; 
- zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente; 
 
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. 
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• Zona de locuinte colective 

Zona de locuinte colective cu regim mare de inaltime cuprinde constructiile existente P+4 si 
totalizeaza o suprafata reglementata de 0,61 ha. 

 

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

- LI: POT maxim 20%, CUT maxim = 2.20 si regim de inaltime maxim P+4. 
 

• Zona mixta - locuinte si servicii de interes general 

Zona mixta de locuinte si servicii de interes general cuprinde constructii de locuinte individuale, 
un imobil P+4 cu destinatia de locuinte colective precum si 3 pensiuni si totalizeaza o suprafata 
reglementata de 0,74 ha. 

 

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

- LS1: POT maxim 65%, CUT maxim = 2.20 si regim de inaltime maxim P+4. 
- LS2: POT maxim 35%, CUT maxim = 1.50 si regim de inaltime maxim P+2+M. 
 

• Zona spatii verzi 

 Zona spatiilor verzi este reprezentanta de zonele spatiilor verzi publice de folosinta specializata 
avand destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica si totalizeaza o suprafata de 0,06 
ha. Pe aceste zone este interzisa amplasarea constructiilor. 

 
• Zona de comunicare rutiera si amenajari aferente 

 Zona de comunicare rutiera si amenajari aferente este reprezentată prin terenurile ocupate de 
traseele străzilor existente şi propuse. La acestea se adaugă trotuarele, dimensionate în funcţie de 
importanţa străzii şi de prevederile normativelor în vigoare. 

 Ponderea zonei circulaţiilor carosabile, precum şi a circulaţiei pietonale este evidenţiată în 
bilanţul teritorial existent şi propus. 
 
 

• BILANŢ TERITORIAL 
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• INDICI URBANISTICI 
 
Principalii indici urbanistici maximi propuşi pe zone funcţionale sunt: 
 
                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim 
Zona de locuinte colective                 

               LI        20%         2,20 
Zona mixta - locuinte si servicii de interes general                 

               LS1        65%         2,20 
    LS2        35%         1,50 

 
 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 
Nu este cazul dezvoltarii echiparii edilitare, deoarece toate imobilele sunt racordate la utilitatile 

existente in zona, iar in zona studiata mai sunt 2 terenuri libere pe care se pot realiza constructii ce vor 
fi racordate la retelele existente. 

 
 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI 

 Pentru protectia mediului se vor realiza spatii verzi publice de folosinta specializata avand 
destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica. In zona studiata nu vor exista zone 
industriale care sa genereze poluare fonica, poluare pentru apa, aer sol.  

Trebuie menţionat că zona nu dispune de valori de patrimoniu.  
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 - 2-5% 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, propunandu-se prin prezenta documentatie ca sa fie 
asigurata o suprafata minima de 20% de spatii verzi din suprafata parcelei. 

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. 

 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

• IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL 

o Terenuri proprietate publică 
 Domeniul public prezent în zona studiată include terenurile ocupate de străzi si trotuare. 

o Terenuri proprietate privată a primăriei 
 Nu exista terenuri proprietate privata a Municipiului Craiova in zona studiata. 

o Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice 
 Terenurile prezentate in plansa cu tipurile de proprietate marcate cu galben sunt proprietati 

private ale persoanelor fizice sau juridice. 
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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 
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Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de architect; 
• 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. 



 

4 

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 Vest 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 
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- 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: 
- str. G-ral Gheorghe Magheru - limita de construibilitate la 12,00 ml si 19,00 ml, iar limita de imprejmuire 
la 10,50 ml; 
- str. Rovinari - limita de construibilitate la 8,00 ml, iar limita de imprejmuire la 5,00 ml; 
- str. Vantului - limita de construibilitate la 7,00 ml, iar limita de imprejmuire la 4,50 ml; 
- Aleea de acces - limita de construibilitate la 6,50 ml si 14,50 ml, iar limita de imprejmuire la 4,50 ml si 
8,50 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 colective                 
               LI        20%         2,20 

Zona mixta - locuinte si servicii de interes general                 
               LS1        65%         2,20 
    LS2        35%         1,50 

 

4. 
 

Circulaţia principală din zona studiata se desfăşoară pe str. General Gheorghe Magheru - strada cu 
imbracaminte asfaltica in stare buna. Acest drum este satisfacator atât din punct de vedere al caracteristicilor 
geometrice (traseu, profil transversal, profil longitudinal etc.), cât şi din punct de vedere al caracteristicilor 
structurale. 

Alte strazi de pe care se face accesul la proprietati sunt str. Rovinari situata in partea de Nord-Est a 
zonei studiate precum si str. Vantului situata in partea de Sud-Vest, strazi care au in prezent imbracaminte 
asfaltica in stare buna.  

Aleea de acces situata in partea de Sud a zonei studiate are imbracaminte asfaltica usor degradata, 
partea carosabila avand 4 m si trotuar pe o singura parte. 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcarilor 
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Astfel, in zona vor fi urmatoarele: 
a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 benzi de circulaţie conform profil tip 1 pentru   

str. General Gheorghe Magheru: limita de construibilitate la 12,00 m si 19,00 m, limita de 
aliniament la 10,50 m. 

b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 2 pentru   
str. Rovinari: limita de construibilitate la 8,00 m, limita de aliniament la 5,00 m. 

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 3 pentru   
str. Vantului: limita de construibilitate la 7,00 m, limita de aliniament la 4,50 m. 

d) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 4 si 5 pentru 
aleea de acces: limita de construibilitate la 6,50 m si 14,50 m, limita de aliniament la 4,50 m 
si 8,50 m. 

 
Alcatuirea profilelor transversale s-a facut in conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6, precum si cu 

STAS 10144/1. 
Concomitent s-a tinut seama si de posibilitatile existente in teren, de dezafectarile necesare pentru 

realizarea profilelor, cautandu-se echilibrul intre necesar si disponibilitate. 
In functie de importanta lor in reteaua stradala propusa, de categoria arterelor, s-au stabilit profilele 

transversale aferente, conform normativelor in vigoare. 
În cazul zonelor pentru locuinte individuale cu regim mic de inaltime se va avea în vedere realizarea 

condiţiilor de parcare / garare pe loturile proprii; 
 

5. 
 
Reguli cu privire la echipare edilitara 

Nu este cazul dezvoltarii echiparii edilitare, deoarece toate imobilele sunt racordate la utilitatile 
existente in zona, iar in zona studiata mai sunt 2 terenuri libere pe care se pot realiza constructii ce vor fi 
racordate la retelele existente. 

 

6. 
 

 Nu este cazul unor parcelari, zona studiata neavand terenuri libere ce pot fi lotizate. 

 

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 functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul 
General de Urbanism. 
 

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 
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III. 
 

Prezentul P.U.Z. are o singura unitate teritoriala ce este formata din urmatoarele subzone: 
- LI - subzona locuintelor colective cu regim de inaltime P+4. 
- LS - subzona mixta - locuinte si servicii de interes general. 
- SV - subzona spatiilor verzi publice de folosinta specializata avand destinatia de culoare de protectie fata 
de infrastructura tehnica. 
 
 
 

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 

 
 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

IV. 

Zona de locuinte colective 

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE: 

 
Capitolul I - Generalităţi 

 
Art. 1. Zona de locuinte colective este formata din teren domeniu public si constructii P+4 proprietati 
private ale locatarilor blocurilor si este reprezentata de subzona LI. 
  
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.  
Aceste funcţiuni complementare trebuie să nu producă zgomot, vibraţii, noxe şi să nu distoneze cu 

specificul zonei.  
 
Capitolul II - Utilizare funcţională  

 
Art. 3. Utilizările propuse sunt:  

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

 
Art. 4. Utilizări permise cu condiţii  

- servicii amenajate in spatiile de locuit respectand normelor de protecţie acustică, de protecţie 
tehnologică cu avizul obligatoriu emis de autoritatea competentă.  
 
Art. 5. Interdicţii temporare  

Nu exista interdictii temporare. 
 
Art. 6. Interdicţii permanente  
 Nu exista interdictii permanente. 
 

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;  
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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:  
- str. General Gheorghe Magheru - la 10,50 m din axul strazii;  
- str. Rovinari - la 5,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 4,50 m din axul străzii.  
 
b) Regimul de aliniere al construcţiilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- str. General Gheorghe Magheru - la 19,00 m din axul strazii;  
- str. Rovinari - la 8,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 7,00 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.  
 
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.  
 

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.  
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- 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.  

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;  
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- 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.  

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  

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

Pentru zona de locuinte colective regimul maxim de inaltime este P+4. 
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 
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 
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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 = 20% 
 
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 = 2,20 

 
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.    

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 construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, 
dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor, propunandu-se prin prezenta documentatie ca sa fie asigurata o suprafata 
minima de 20% de spatii verzi din suprafata parcelei. 

 
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 să aibă următoarele caracteristici:  
-la stradă:  
 - transparente, decorative sau gard viu  
 - h maxim 2,00 m  
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-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 reprezentata de subzonele LS1 si LS2. 
  
Art. 2. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- farmacii, cabinete medicale, cabinete de avocatura, cabinete notariale, gradinite, pensiuni; 
- locuinte individuale si colective;  
- spaţii verzi amenajate;  
- accese pietonale şi carosabile, parcaje, garaje;  
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.  
Aceste funcţiuni complementare trebuie să nu producă zgomot, vibraţii, noxe şi să nu distoneze cu 

specificul zonei.  
 

- Pentru orice tip de instituţie sau servicii, se va elabora o documentaţie de urbanism care va detalia 
organizarea incintei, avizată conform legilor în vigoare. 

Capitolul II - Utilizare funcţională  
 
Art. 3. Utilizările propuse sunt:  

- locuinte individuale si colective cu caracter urban. 
- servicii de interes general: spatii comerciale, birouri, spatii alimentatie publica 
- modernizări şi reparaţii la clădiri existente;  
- dotări complementare de mică importanţă.  

 
Art. 4. Utilizări permise cu condiţii  

-  La amplasarea noilor unităţi, se va ţine cont de respectarea normelor de mediu, necesarul de 
utilităţi tehnico-edilitare, de locurile de parcare necesare.  
 
Art. 5. Interdicţii temporare  

Nu exista interdictii temporare. 
 
Art. 6. Interdicţii permanente  
 Nu exista interdictii permanente. 
 

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;  
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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:  
- str. Rovinari - la 5,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 4,50 m din axul străzii;  
- aleea de acces - la 4,50 m si 8,50 m din axul străzii. 
 
b) Regimul de aliniere al construcţiilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- str. Rovinari - la 8,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 7,00 m din axul străzii; 
- aleea de acces - la 6,50 m si 14,50 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.  
 
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.  
 

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.  
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- 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.  

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 
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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.  

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  

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

Pentru zona mixta de locuinte si servicii de interes general regimul maxim de inaltime este pentru 
LS1 - P+4 si pentru LS2 - P+2+M. 

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, 
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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; 

LS1    P.O.T. maxim = 65% 
LS2    P.O.T. maxim = 35% 

 
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; 

   
LS1   C.U.T. maxim = 2,20 
LS2   C.U.T. maxim = 1,50 

 
 

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 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. 

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, propunandu-se prin prezenta documentatie ca sa fie asigurata o suprafata 
minima de 20% de spatii verzi din suprafata parcelei. 
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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 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 spatii verzi 
 

Capitolul I - Generalităţi 
 

Art. 1. Zona spatiilor verzi este reprezentanta de zonele spatiilor verzi publice de folosinta specializata 
avand destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica este formata de subzona SV 1. 
 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: „Spatii verzi publice de folosinta specializata”. 
 
Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- 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; 
 

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. 

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

Nu este cazul.  
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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.  
 Nu este cazul. 
 
Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor - conform art. 32 din RGU.  

Nu este cazul 
 
Art. 24. Procentul de ocupare al terenului - conform RGU art.15 - anexa 2.  
 Nu este cazul - interdictie de construire. 
 
Art. 25. Parcaje - conform RGU art.33.  

Nu este cazul. 
 
Art. 26. Spaţii verzi - conform RGU art. 34.  

Pentru protectia mediului se vor realiza spatii adiacente cailor de comunicatie cu destinatia de culoare 
de protectie fata de infrastructura tehnica.  
 
Art. 27. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  

În condiţiile prezentului regulament se propune ca împrejmuirile in jurul spatiilor verzi amenajate sa 
fie transparente cu inaltime de maxim 2 m in vecinatatea cailor de comunicatie rutiera, si opaca avand 
inaltimea de maxim 2 m in vecinatatea proprietatilor private.  
 
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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C.U.T. existent = 1,25

Teren proprietate PARASCHIV MITICA MIHAI si
PARASCHIV GABRIELA
S = 184,00 m2 din acte
S = 183,00 m2 din masuratori

Constructie existenta P+1 propusa a i se schimba
destinatia din locuinta si spatiu comercial in pensiune prin
recompartimentare, modificare goluri pe fatada si a se
transforma podul circulabil in spatiu de locuit, imobilul va
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr. 167407 din  17.11.2014 
 
                                                                                                           PRIMAR,   
                                                                                             Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 
 

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

documentatia  P.U.Z –„pentru modificare indici urbanistici privind realizare 
mansardă prin compartimentare pod şi schimbare de destinatie imobil P+1 din 
spatii comerciale şi locuintă în pensiune - zona str.G-ral Gheorghe Magheru- 

str.Vântului – str.Rovinari 
 
 

 Având  în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat prin H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local 
privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru P.U.Z. „pentru modificare indici urbanistici 
realizare mansardă prin compartimentare pod şi schimbare de destinatie imobil P+1 
din spatii comerciale şi locuintă în pensiune - zona G-ral Gheorghe Magheru 
str.Vântului – str.Rovinari„ a ţinut cont de prevederile  capitolului III, secţiunea 3 din 
Regulamentul Local după cum urmează: 
        - în baza adresei nr.,73737/19.05.2014 şi 110791/31.07.2014 s-a solicitat 
informarea publicului şi s-au afişat pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului 
Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin anunţul nr.3/19.05.2014 şi 
nr.7/31.07.2014 şi la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7, planurile aferente 
investiţiei propuse în  Craiova – zona G-ral Gheorghe Magheru str.Vântului – 
str.Rovinari respectiv: - planul cu situaţia existentă, planul cu situaţia propusă (planul 
de reglementări urbanistice), planul cu tipuri de proprietate, încadrare în P.U.G, 
memoriu tehnic şi Regulament de urbanism aferent P.U.Z, conform procesului-verbal 
de afişaj nr.73738/19.05.2015 şi 110790/31.07.2015.Argumentarea afişării la sediul 
instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în PUZ şi ai 
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 notificarea nr. 144042/07.10.2014.                 . 
          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z.-ului pe panou  în loc 
vizibil la zona ce a fost studiată prin acest  P.U.Z., argumentat cu foto anexat şi cu 
anunţ  în două  ediţii ale ziarului local, Gazeta de sud, din data de 10-11.05.2014 şi 
din data de 13.05.2014, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.Z, prin care 
a luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut fi informaţi de elaborarea 
P.U.Z-ului. 
 De asemenea, în prezent, din punct de vedere al regimului economic, zona 
studiată este  partial domeniul public, proprietăti private-constructii existente. 
 După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce 
a decurs de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 07.10.2014 , pentru 
care s-au primit confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, 
de la cei notificaţi, nici pe site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa 
www.primariacraiova.ro , nici prin adrese, motiv pentru care procedura de informare şi consultare a 
publicului a fost respectată. 
  Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de 
întocmire a raportului de specialitate şi înaintării spre aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova,  a respectivei documentaţii. 
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                        SERVICIU URBANISM ŞI,   
          Gabriela MIEREANU                                   NOMENCLATURĂ URBANĂ 

Marioara BORDU 
 
 
                                                                                                                                                             
INTOCMIT,  

        Marioara Bordu 
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MEMORIU GENERAL 

 
1. 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

INTRODUCERE 

• Denumirea lucrării: ELABORARE P.U.Z. PENTRU MODIFICARE INDICI 
URBANISTICI PRIVIND REALIZARE MANSARDA PRIN COMPARTIMENTARE POD SI 
SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL P+1 DIN SPATII COMERCIALE SI LOCUINTE  IN 
PENSIUNE  

• Adresa: str. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 14B, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
• Beneficiar: PARASCHIV MITICA MIHAI si PARASCHIV GABRIELA  
   pentru S.C. GAVIE COM S.R.L. 
• Sediul: str. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 14B, Mun. Craiova, Jud. Dolj 
• Proiectant: S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. – Arh. Stefarta Emilian 
• Data elaborării: Iulie 2014 
 
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

Obiectul lucrări de elaborare P.U.Z. constă în organizarea zonei studiate in vederea modificarii 
indicilor de urbanism privind realizarea unei mansarde prin compartimentare pod si 
schimbarea de destinatie a imobilului existent P+1 in pensiune. 

În cadrul planului urbanistic zonal se propun următoarele obiective principale: 
- restudierea zonelor functionale precum si indicii urbanistici aferenti; 
- 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; 

- 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; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 504/2005; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 42/2004; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 89/2004; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 131/2005; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 136/2005; 
- Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr. 93/2008; 
- Ridicari topo in zona extrase din cadastrul Craiovei; 
- Documentatie cadastrala pentru terenul studiat. 
 
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 24.590,00 m2 (2,46 ha) si este 
delimitata zona astfel: 

- la nord-est – str. Rovinari; 
- la nord-vest – str. General Gheorghe Magheru; 
- la sud-vest – str. Vantului; 
- la sud si sud-est – alee de acces 
 
2.2. POTENTIAL DE DEZVOLTARE 

In ceea ce priveste dezvoltarea specificam faptul ca in zona studiata terenurile sunt ocupate cu 
exceptia a doua terenuri unde se vor putea realiza constructii cu destinatia de locuinte sau de servicii 
cu caracter general. 

 
2.3. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Zona studiată se situează în municipiul Craiova, în partea central-estica a localităţii. 
Zona este cuprinsă între str. General Gheorghe Magheru in partea de Nord-Vest, str. Rovinari in 

partea de Nord-Est, str. Vantului in partea de Sud-Vest si alee de acces in partea de Sud si Sud-Est. 
 
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. 
 
2.5. CIRCULAŢIA 

• Date generale 
Zona studiată reprezintă teritoriul din cadrul municipiului Craiova, amplasat în partea central-

estica, la Sud de o artera principala a orasului, str. General Gheorghe Magheru. 
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• Căile de comunicaţie - situaţia existentă 
Circulaţia principală din zona studiata se desfăşoară pe str. General Gheorghe Magheru - strada 

cu imbracaminte asfaltica in stare buna. Acest drum este satisfacator atât din punct de vedere al 
caracteristicilor geometrice (traseu, profil transversal, profil longitudinal etc.), cât şi din punct de 
vedere al caracteristicilor structurale. 

Alte strazi de pe care se face accesul la proprietati sunt str. Rovinari situata in partea de Nord-Est 
a zonei studiate precum si str. Vantului situata in partea de Sud-Vest, strazi care au in prezent 
imbracaminte asfaltica in stare buna.  

Aleea de acces situata in partea de Sud a zonei studiate are imbracaminte asfaltica usor 
degradata, partea carosabila avand 4 m si trotuar pe o singura parte. 

 
• Disfuncţionalităţi 

Din analiza situaţiei existente, reies următoarele: 
- lipsa spatiilor de parcare necesare locuintelor colective; 
- aleea de acces nu respecta normele privind profilul transversal corespunzator.  
 
2.6. OCUPAREA TERENURILOR 

• Principalele caracteristici ale funcţiunilor din zonă. Relaţionări între funcţiuni 
 
Principalele funcţiuni - prezente în teritoriul studiat sunt: 
- zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10; 
- zona spatii verzi; 
- zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente. 

 

Zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 este in prezent marcata conform P.U.G. 
aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 si prelungit cu HCL nr. 37/2013. Indicii de urbanism conform 
documentatiilor aprobate anterior sunt: P.O.T. = 20,00 % si C.U.T. = 2,20. Aceasta zona totalizeaza o 
suprafata existenta de 1,44 Ha. 

Zona spatiilor verzi este reprezentata de zonele spatiilor verzi publice cu acces nelimitat avand 
destinatia de fasii plantate si totalizeaza o suprafata de 0,06 Ha. 

Zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente este reprezentata de partea carosabila de 
terenul aferent pentru amenajari pietonale, totalizand o suprafata de 0,96 Ha. 

 
• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 

 

Fondul construit din zona studiată se compune din 10 construcţii cu destinatia de locuinţe 
colective P+4 precum si 11 construcţii cu destinatia de locuinte individuale si servicii. 

 
• 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 nu dispune in prezent de spatii cu destinatie de servicii. 
Dotări necesare se află în zonele învecinate, adiacente str. General Magheru la o distanta de 

maxim 1 km, sau în zona centrală a municipiului Craiova. 
Asigurarea cu spaţii verzi se rezolvă prin existenţa în interiorul proprietatilor private precum si 

spatiul verde existent adiacent circulatiilor rutiere. 
 

• Riscuri naturale 

În zona studiată nu există fenomene de risc natural.  
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2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ - SITUAŢIA EXISTENTĂ 

• ALIMENTAREA CU APĂ 
Zona dispune de retele de alimentare cu apa, iar consumatorii de apă din zonă şi-au rezolvat 

alimentarea cu apă din reteaua orasului existenta in zona. 

 
• CANALIZAREA 

Zona dispune de reţele de canalizare, iar 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 individuale incalzirea spatiilor se face cu centrale termice proprii, 
iar pentru constructiile colective incalzirea se face in sistem centralizat de la furnizorul de energie 
termica al orasului. 

 
• 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 
In urma analizarii situatiei existente, nu au fost remarcate disfunctionalitati ale retelelor edilitare. 
  
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. 

 
 

2.9. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

Planul urbanistic zonal are ca principal obiectiv reorganizarea zonei luate în studiu în vederea 
deschiderii zonei pentru construcţii noi de servicii precum si urmatoarele probleme remarcate: 

- organizarea funcţională a zonei; 
- organizarea tramei stradale; 
 
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. 
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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 incadrara in zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10 cu 
P.O.T. = 20,00 % si C.U.T. = 2,20. 
 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Plantaţiile existente ce prezinta material arboricol din zona studiata vor fi mentinute si 
intretinute.  

 
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 - str. General Gheorghe Magheru precum si de strazi de categoria a III-a - str. Rovinari 
si str. Vantului, precum si o alee de acces cu profil transversal necorespunzator ce va fi reglementata si 
va fi de categoria a III-a. 

• 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. 

a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 benzi de circulaţie conform profil tip 1 pentru   
str. General Gheorghe Magheru: limita de construibilitate la 12,00 m si 19,00 m, limita de 
aliniament la 10,50 m. 

b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 2 pentru   
str. Rovinari: limita de construibilitate la 8,00 m, limita de aliniament la 5,00 m. 

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 3 pentru   
str. Vantului: limita de construibilitate la 7,00 m, limita de aliniament la 4,50 m. 

d) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 4 si 5 
pentru aleea de acces: limita de construibilitate la 6,50 m si 14,50 m, limita de aliniament la 
4,50 m si 8,50 m. 

 
• Transportul în comun 

 

În prezent în zona studiată există trasee de transport în comun pe str General Magheru. 
 

• Parcaje şi garaje 
 

În cazul zonei destinate construcţiilor de locuinţe si servicii se va avea în vedere realizarea 
condiţiilor de parcare / garare pe loturile proprii, iar pentru locuintele colective parcarile sunt realizate 
pe domeniul public; 
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• Intersecţii 
 

În cadrul zonei studiate, intersecţiile sunt: 
a) intersecţii între străzi de categoria II-a si a III-a, aceste intersectii vor fi amenajate cu 

racordare circulara avand, atat pentru intrare cat si pentru iesire la virajul de dreapta. 
Toate intersectiile vor fi 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 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. 

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 colective; 
- zona mixta - locuinte si servicii de interes general 
- zona spatii verzi; 
- zona de comunicatie rutiera si amenajari aferente; 
 
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. 
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• Zona de locuinte colective 

Zona de locuinte colective cu regim mare de inaltime cuprinde constructiile existente P+4 si 
totalizeaza o suprafata reglementata de 0,61 ha. 

 

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

- LI: POT maxim 20%, CUT maxim = 2.20 si regim de inaltime maxim P+4. 
 

• Zona mixta - locuinte si servicii de interes general 

Zona mixta de locuinte si servicii de interes general cuprinde constructii de locuinte individuale, 
un imobil P+4 cu destinatia de locuinte colective precum si 3 pensiuni si totalizeaza o suprafata 
reglementata de 0,74 ha. 

 

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

- LS1: POT maxim 65%, CUT maxim = 2.20 si regim de inaltime maxim P+4. 
- LS2: POT maxim 35%, CUT maxim = 1.50 si regim de inaltime maxim P+2+M. 
 

• Zona spatii verzi 

 Zona spatiilor verzi este reprezentanta de zonele spatiilor verzi publice de folosinta specializata 
avand destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica si totalizeaza o suprafata de 0,06 
ha. Pe aceste zone este interzisa amplasarea constructiilor. 

 
• Zona de comunicare rutiera si amenajari aferente 

 Zona de comunicare rutiera si amenajari aferente este reprezentată prin terenurile ocupate de 
traseele străzilor existente şi propuse. La acestea se adaugă trotuarele, dimensionate în funcţie de 
importanţa străzii şi de prevederile normativelor în vigoare. 

 Ponderea zonei circulaţiilor carosabile, precum şi a circulaţiei pietonale este evidenţiată în 
bilanţul teritorial existent şi propus. 
 
 

• BILANŢ TERITORIAL 
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• INDICI URBANISTICI 
 
Principalii indici urbanistici maximi propuşi pe zone funcţionale sunt: 
 
                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim 
Zona de locuinte colective                 

               LI        20%         2,20 
Zona mixta - locuinte si servicii de interes general                 

               LS1        65%         2,20 
    LS2        35%         1,50 

 
 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 
Nu este cazul dezvoltarii echiparii edilitare, deoarece toate imobilele sunt racordate la utilitatile 

existente in zona, iar in zona studiata mai sunt 2 terenuri libere pe care se pot realiza constructii ce vor 
fi racordate la retelele existente. 

 
 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI 

 Pentru protectia mediului se vor realiza spatii verzi publice de folosinta specializata avand 
destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica. In zona studiata nu vor exista zone 
industriale care sa genereze poluare fonica, poluare pentru apa, aer sol.  

Trebuie menţionat că zona nu dispune de valori de patrimoniu.  
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 - 2-5% 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, propunandu-se prin prezenta documentatie ca sa fie 
asigurata o suprafata minima de 20% de spatii verzi din suprafata parcelei. 

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. 

 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

• IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL 

o Terenuri proprietate publică 
 Domeniul public prezent în zona studiată include terenurile ocupate de străzi si trotuare. 

o Terenuri proprietate privată a primăriei 
 Nu exista terenuri proprietate privata a Municipiului Craiova in zona studiata. 

o Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice 
 Terenurile prezentate in plansa cu tipurile de proprietate marcate cu galben sunt proprietati 

private ale persoanelor fizice sau juridice. 
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• DETERMINAREA CIRCULATIEI TERENURILOR INTRE DETINATORI 
 
 Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce 

vor cadea in sarcina autoritatii publice locale.  
Organizarea reglementata in acest PUZ se adapteaza tramei stradale existente si a utilitatilor 

existente.  
Costurile vor cadea doar in sarcina investitorului privat deoarece investitia se va realiza pe 

terenul privat, racordandu-se la utilitatile existente in zona. 
Nu exista costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale. 

 
4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Planul urbanistic zonal are în vedere organizarea armonioasă a zonelor funcţionale în teritoriul 
studiat, asigurarea legăturilor între subzonele funcţionale din zona studiate. 

Totodată s-a avut în vedere rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectivă a unor 
obiective de interes public, pentru rezolvarea circulaţiei - funcţiunea principală din zona studiată. 

Planul urbanistic zonal cuprinde şi Regulamentul de urbanism care explică şi detaliază sub forma 
unor prescripţii (permisiuni - restricţii) Planul urbanistic zonal în vederea aplicării acestuia. 

După aprobarea sa la nivelul Consiliului Local, Planul urbanistic zonal devine act cu autoritate 
administrativă, asigurând condiţiile materializării propunerilor. 

Desfăşurarea în continuare a proiectării are în vedere: 
- elaborarea planurilor urbanistice de detaliu pentru obiective din zonă; 
- elaborarea studiilor de specialitate pentru dezvoltarea echipării tehnico-edilitare. 
Dupa avizarea de către toţi factorii interesaţi locali, Planul urbanistic zonal va fi aprobat de către 

toţi factorii interesaţi locali, Planul urbanistic zonal va fi aprobat de către Consiliul Local al 
municipiului Craiova. 

Planul urbanistic zonal şi Regulamentul Local, aprobate, capătă valoare juridică, oferind 
instrumentele de lucru necesare administraţiei locale şi diverşilor solicitanţi ai autorizaţiilor de 
construire. 

Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent va fi de 10 ani. 
 

Intocmit,  
              Arh Stefarta Emilian 
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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 
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Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de architect; 
• 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 Vest 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 
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- 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: 
- str. G-ral Gheorghe Magheru - limita de construibilitate la 12,00 ml si 19,00 ml, iar limita de imprejmuire 
la 10,50 ml; 
- str. Rovinari - limita de construibilitate la 8,00 ml, iar limita de imprejmuire la 5,00 ml; 
- str. Vantului - limita de construibilitate la 7,00 ml, iar limita de imprejmuire la 4,50 ml; 
- Aleea de acces - limita de construibilitate la 6,50 ml si 14,50 ml, iar limita de imprejmuire la 4,50 ml si 
8,50 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 colective                 
               LI        20%         2,20 

Zona mixta - locuinte si servicii de interes general                 
               LS1        65%         2,20 
    LS2        35%         1,50 

 

4. 
 

Circulaţia principală din zona studiata se desfăşoară pe str. General Gheorghe Magheru - strada cu 
imbracaminte asfaltica in stare buna. Acest drum este satisfacator atât din punct de vedere al caracteristicilor 
geometrice (traseu, profil transversal, profil longitudinal etc.), cât şi din punct de vedere al caracteristicilor 
structurale. 

Alte strazi de pe care se face accesul la proprietati sunt str. Rovinari situata in partea de Nord-Est a 
zonei studiate precum si str. Vantului situata in partea de Sud-Vest, strazi care au in prezent imbracaminte 
asfaltica in stare buna.  

Aleea de acces situata in partea de Sud a zonei studiate are imbracaminte asfaltica usor degradata, 
partea carosabila avand 4 m si trotuar pe o singura parte. 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcarilor 
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Astfel, in zona vor fi urmatoarele: 
a) strada de categoria a II-a - de legatura cu 4 benzi de circulaţie conform profil tip 1 pentru   

str. General Gheorghe Magheru: limita de construibilitate la 12,00 m si 19,00 m, limita de 
aliniament la 10,50 m. 

b) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 2 pentru   
str. Rovinari: limita de construibilitate la 8,00 m, limita de aliniament la 5,00 m. 

c) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 3 pentru   
str. Vantului: limita de construibilitate la 7,00 m, limita de aliniament la 4,50 m. 

d) strada de categoria a III-a - colectoare cu 2 benzi de circulaţie conform profil tip 4 si 5 pentru 
aleea de acces: limita de construibilitate la 6,50 m si 14,50 m, limita de aliniament la 4,50 m 
si 8,50 m. 

 
Alcatuirea profilelor transversale s-a facut in conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6, precum si cu 

STAS 10144/1. 
Concomitent s-a tinut seama si de posibilitatile existente in teren, de dezafectarile necesare pentru 

realizarea profilelor, cautandu-se echilibrul intre necesar si disponibilitate. 
In functie de importanta lor in reteaua stradala propusa, de categoria arterelor, s-au stabilit profilele 

transversale aferente, conform normativelor in vigoare. 
În cazul zonelor pentru locuinte individuale cu regim mic de inaltime se va avea în vedere realizarea 

condiţiilor de parcare / garare pe loturile proprii; 
 

5. 
 
Reguli cu privire la echipare edilitara 

Nu este cazul dezvoltarii echiparii edilitare, deoarece toate imobilele sunt racordate la utilitatile 
existente in zona, iar in zona studiata mai sunt 2 terenuri libere pe care se pot realiza constructii ce vor fi 
racordate la retelele existente. 

 

6. 
 

 Nu este cazul unor parcelari, zona studiata neavand terenuri libere ce pot fi lotizate. 

 

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 functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul 
General de Urbanism. 
 

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 
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III. 
 

Prezentul P.U.Z. are o singura unitate teritoriala ce este formata din urmatoarele subzone: 
- LI - subzona locuintelor colective cu regim de inaltime P+4. 
- LS - subzona mixta - locuinte si servicii de interes general. 
- SV - subzona spatiilor verzi publice de folosinta specializata avand destinatia de culoare de protectie fata 
de infrastructura tehnica. 
 
 
 

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 

 
 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 
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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 colective 

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE: 

 
Capitolul I - Generalităţi 

 
Art. 1. Zona de locuinte colective este formata din teren domeniu public si constructii P+4 proprietati 
private ale locatarilor blocurilor si este reprezentata de subzona LI. 
  
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.  
Aceste funcţiuni complementare trebuie să nu producă zgomot, vibraţii, noxe şi să nu distoneze cu 

specificul zonei.  
 
Capitolul II - Utilizare funcţională  

 
Art. 3. Utilizările propuse sunt:  

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

 
Art. 4. Utilizări permise cu condiţii  

- servicii amenajate in spatiile de locuit respectand normelor de protecţie acustică, de protecţie 
tehnologică cu avizul obligatoriu emis de autoritatea competentă.  
 
Art. 5. Interdicţii temporare  

Nu exista interdictii temporare. 
 
Art. 6. Interdicţii permanente  
 Nu exista interdictii permanente. 
 

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;  
 
 



 

10 

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:  
- str. General Gheorghe Magheru - la 10,50 m din axul strazii;  
- str. Rovinari - la 5,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 4,50 m din axul străzii.  
 
b) Regimul de aliniere al construcţiilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- str. General Gheorghe Magheru - la 19,00 m din axul strazii;  
- str. Rovinari - la 8,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 7,00 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.  
 
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.  
 

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.  
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- 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.  

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;  
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- 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.  

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  

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

Pentru zona de locuinte colective regimul maxim de inaltime este P+4. 
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 
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 
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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 = 20% 
 
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 = 2,20 

 
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.    

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 construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, 
dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor, propunandu-se prin prezenta documentatie ca sa fie asigurata o suprafata 
minima de 20% de spatii verzi din suprafata parcelei. 

 
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 să aibă următoarele caracteristici:  
-la stradă:  
 - transparente, decorative sau gard viu  
 - h maxim 2,00 m  
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-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 reprezentata de subzonele LS1 si LS2. 
  
Art. 2. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- farmacii, cabinete medicale, cabinete de avocatura, cabinete notariale, gradinite, pensiuni; 
- locuinte individuale si colective;  
- spaţii verzi amenajate;  
- accese pietonale şi carosabile, parcaje, garaje;  
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.  
Aceste funcţiuni complementare trebuie să nu producă zgomot, vibraţii, noxe şi să nu distoneze cu 

specificul zonei.  
 

- Pentru orice tip de instituţie sau servicii, se va elabora o documentaţie de urbanism care va detalia 
organizarea incintei, avizată conform legilor în vigoare. 

Capitolul II - Utilizare funcţională  
 
Art. 3. Utilizările propuse sunt:  

- locuinte individuale si colective cu caracter urban. 
- servicii de interes general: spatii comerciale, birouri, spatii alimentatie publica 
- modernizări şi reparaţii la clădiri existente;  
- dotări complementare de mică importanţă.  

 
Art. 4. Utilizări permise cu condiţii  

-  La amplasarea noilor unităţi, se va ţine cont de respectarea normelor de mediu, necesarul de 
utilităţi tehnico-edilitare, de locurile de parcare necesare.  
 
Art. 5. Interdicţii temporare  

Nu exista interdictii temporare. 
 
Art. 6. Interdicţii permanente  
 Nu exista interdictii permanente. 
 

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;  
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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:  
- str. Rovinari - la 5,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 4,50 m din axul străzii;  
- aleea de acces - la 4,50 m si 8,50 m din axul străzii. 
 
b) Regimul de aliniere al construcţiilor este dat de categoria şi gabaritul străzii adiacente:  
- str. Rovinari - la 8,00 m din axul străzii; 
- str. Vantului - la 7,00 m din axul străzii; 
- aleea de acces - la 6,50 m si 14,50 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.  
 
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.  
 

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.  
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- 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.  

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 
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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.  

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  

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

Pentru zona mixta de locuinte si servicii de interes general regimul maxim de inaltime este pentru 
LS1 - P+4 si pentru LS2 - P+2+M. 

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, 
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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; 

LS1    P.O.T. maxim = 65% 
LS2    P.O.T. maxim = 35% 

 
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; 

   
LS1   C.U.T. maxim = 2,20 
LS2   C.U.T. maxim = 1,50 

 
 

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 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. 

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, propunandu-se prin prezenta documentatie ca sa fie asigurata o suprafata 
minima de 20% de spatii verzi din suprafata parcelei. 
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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 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 spatii verzi 
 

Capitolul I - Generalităţi 
 

Art. 1. Zona spatiilor verzi este reprezentanta de zonele spatiilor verzi publice de folosinta specializata 
avand destinatia de culoare de protectie fata de infrastructura tehnica este formata de subzona SV 1. 
 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: „Spatii verzi publice de folosinta specializata”. 
 
Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:  

- 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; 
 

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. 

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

Nu este cazul.  
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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.  
 Nu este cazul. 
 
Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor - conform art. 32 din RGU.  

Nu este cazul 
 
Art. 24. Procentul de ocupare al terenului - conform RGU art.15 - anexa 2.  
 Nu este cazul - interdictie de construire. 
 
Art. 25. Parcaje - conform RGU art.33.  

Nu este cazul. 
 
Art. 26. Spaţii verzi - conform RGU art. 34.  

Pentru protectia mediului se vor realiza spatii adiacente cailor de comunicatie cu destinatia de culoare 
de protectie fata de infrastructura tehnica.  
 
Art. 27. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  

În condiţiile prezentului regulament se propune ca împrejmuirile in jurul spatiilor verzi amenajate sa 
fie transparente cu inaltime de maxim 2 m in vecinatatea cailor de comunicatie rutiera, si opaca avand 
inaltimea de maxim 2 m in vecinatatea proprietatilor private.  
 
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.  

 
 



 

23 

Zona cai de comunicatie si transport 
       

- cai de comunicatie rutiera existenta; 

Capitolul I - Generalităţi 
 
Art. 1. Zona cailor de comunicatii si transport este reprezentata de: 

- cai de comunicatie rutiera propusa; 
 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: "Cai de comunicatie si constructii aferente".  
  
Art. 3. Funcţiunile complementare: 

- servicii compatibile functiei de baza a zonei; 
- retele tehnico-edilitare.  

   
Capitolul II - Utilizare funcţională  

 
Art. 4 . Utilizările propuse sunt:  

- platforme/alveole carosabile pentru transport in comun; 
- trotuare, piste pentru biciclisti; 
- refugii si treceri pentru pietoni; 
- zone verzi mediane, laterale si fasii verzi intermediare; 
- retea de strazi din intravilan apartinand domeniului public – categoriile I-IV proiectate conform 

normelor specifice in vigoare. 
 
Art. 5. Utilizări permise cu condiţii – conform art. 11 din RGU. 
 Nu este cazul 
 
Art. 6. Interdictii temporare 
 Nu este cazul. 
 

Capitolul III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor  
 

Art. 7. Amplasarea fata de drumurile publice va tine cont de prevederile art. 18 din RGU.  
 

Art. 8. Amplasarea constructiilor, se va face cu respectarea prevederilor art. 23 si 24 din RGU; 
 

Art. 9. Accese carosabile - conform RGU art. 25.  
 

Art. 10. Accese pietonale - conform RGU art. 26.  
 

Art. 11. Parcelare - conform RGU art.30, pentru constructiile aferente cailor de comunicatie.  
 

Art. 12. Inaltimea constructiilor - conform RGU art.31. 
 

Art. 13. Aspectul exterior al constructiilor - conform RGU art. 32.  
  

Art. 14. Parcaje - conform RGU art.33 si RLU privind parcarile.  
 

Art. 15. Împrejmuiri - conform RGU art. 35.  
 
 

     INTOCMIT: 
               Arh. Stefarta Emilian 
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