
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 
funcțiunilor în zona cuprinsă între Calea București și str.Sărarilor, în 

vederea construirii a trei blocuri de locuințe colective, cu regim de înălțime 
P+11E, cu parcare la parter, generat în municipiul Craiova, str. Sărarilor, 

nr.29 A 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2018; 

   Având în vedere raportul nr. 29032/2018 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între Calea București și 
str.Sărarilor, în vederea construirii a trei blocuri de locuințe colective, cu regim de 
înălțime P+11E, cu parcare la parter, generat în municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.29 
A; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi 
completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  Legii nr.350/2001 şi 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; 
 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 reconsiderarea funcțiunilor în zona 
cuprinsă între Calea București și str.Sărarilor, în vederea construirii a trei blocuri 
de locuințe colective, cu regim de înălțime P+11E, cu parcare la parter, generat 
în municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.29 A, 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,  PT.SECRETAR, 

Mihail GENOIU   Ovidiu MISCHIANU 
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MEMORIU GENERAL

Str. , Mun. Craiova, Jud. Dolj                 

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. – Arh. Stefâr Emilian

În cadrul Planului Urbanistic Z
- modernizarea traseelor i aducerea la dimensiuni corespunz toare a profilelor transversale; 
- asigurarea acceselor terenurilor prin corectarea i asfaltarea traseului existent; 
- asigurarea premiselor unei dezvolt ri armonioase pe termen mediu i lung a acestei zone 

având rela ii concrete cu vecin t ile i cu dezvoltarea întregului ora , pe principiile dezvolt rii 
durabile; 

- amenajarea i reabilitarea spa iilor verzi din zonele de comer ,
dar i în zonele aferente acestora;

-

- Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova;
- Ridic ri topo în zon extrase din cadastrul Craiovei;
- Documenta ie cadastral  pentru terenul studiat. 

Planului Urbanistic Zonal sunt: 
- Încadrare în teritoriu emis
-
- Studiu aerofotografic - sursa Google Earth.

Planul Urbanistic Zonal este de 31.791,00 m2 (3,17 ha), o zon cu 
caracter urban ce prezint  construc ii cu destina  zon e nu 

.
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În ceea ce prive te dezvoltarea, specific m faptul c  în zona studiat exist  zone de 
comer -o 

Municipiul Craiova, în partea de Est
Calea Bucure i este delimitat astfel:

- la Nord – comer , industrie - 
depozitare); 

- la Sud – (P+10) Spitalul Clinic 
Infec ; 

- la Est – cale ferat – teren CFR; 
- la Vest – ; 

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul este plan.

oC, de-a lungul anilor 
valorile variind între 9.1o oC, în anul 2000. Mersul anual este unul normal pentru zona 
temperat-  (22.5o

ianuarie (-2.4oC), rezultând astfel o amplitudine medie oC.
vânturilor este de 

2.3-

pe un teren plan.  
Conform STAS 6054-

unei valori a adâncimii de înghe -80 cm (+10…20 cm). 

0,k = 2.0 kPa.  
Nivelul apei subterane este întâlnit în jurul adâncimii de 5.00 m – 5.20 m. 

conform codului de proiectare 
P100-1/2013 au valorile: 

- accelera
- perioada de control/col C=1.0 s. 

in cadrul Municipiului Craiova, amplasat în partea de Est,
, colectoare de categoria 

a III-a – . 
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Calea Bucure  - strad cu îmbr c minte 
. Acest drum este satisf c tor atât din punct de vedere al caracteristicilor 

caracteristicilor structurale. Acesta face leg tura cu
Municipiului Craiova, cu Aeroportul Interna l Craiova cât .

Alte str zi de pe care se face accesul la func  sunt Str. situat pe direc
Nord- stra care au minte asfaltic în 

.  
Aleea de acces situat  în partea de Est-Vest a zonei studiate, 

terenul ce a generat documenta
- avea un profil caracteristic.

- construc cu alinierea discontinu ;
- terenuri în stare degradabil ;
- cale de acces nemodernizat ;
- lipsa trotuarelor de acces pietonal;
- aleea de acces nu respect  normele privind profilul transversal tor; 
- spa ; 
- incompatibiliate func

de locuire.

- prezente în teritoriul studiat sunt:
- zon  de comer ; 
- zon  spa iilor verzi; 
- zon teren industrial dezafectat - viran; 
- zona de comunica ie rutier i amenaj ri aferente.

Zona de comer intre Calea Bucure
. Indicii de urbanism conform documenta iilor aprobate anterior 

sunt: P.O.T. = 40,00 % i C.U.T. = 0,80.  
Zona spa , este reprezentat de zonele spa iilor verzi publice cu acces nelimitat având 

destina ia de fâ ii plantate i totalizeaz  o suprafa de 0,08 Ha.
Zona – teren viran, are o suprafa de 1,48 Ha.  
Zona de comunica ie rutier i amenaj ri aferente, este reprezentat de partea carosabil  de 

terenul aferent pentru amenaj ri pietonale, totalizând o suprafa  de 0,89 Ha.

tr- P cu destina ia de 
comer

Construc
închideri din isopan - supermarket LIDL. In vecinatatea zonei sunt imobile de locuinte cu structura de 
beton armat dar si anexe cu structura de lemn si metal.
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Zona dispune în prezent de spa ie de servicii sau comer - supermarket Lidl. 
interiorul proprietatilor private precum i

spa iul verde existent adiacent circula iilor rutiere. 

Zona dispune de re ele de alimentare cu ap pe strada Sararilor si Calea Bucuresti. Pe aleea de 
acces din str. Sararilor exista o conducta de apa Dn 150 OL ce alimenteaza locuintele situate la Nord 
de aceasta alee, conducta ce alimenta si fosta fabrica de paine Pan Group.

Zona di pe strada Sararilor si Calea Bucuresti.

supermarket Lidl 
postul de transformare in anvelopa beton aflat in incinta sa. De asemenea exista pe str. Sararilor si pe 
Calea Bucuresti retea electrica aeriana LEA 20Kv JT.

Zona dispune de re ele de telecomunica ii pe str. Calea Bucuresti.

În zona ce are ca destina unc spa lor se 
face cu centrala termica proprie alimentata cu gaze naturale.

În zon exist re ea de alimentare cu gaze naturale pe str. Sararilor si pe Calea Bucuresti. Pe 
aleea de acces din str. Sararilor exista doua conducte GR OL 3" si MP PE Ø125 ce au traseul pana la 
statia de gaze SRMC nefunctionala si la caminul de gaze naturale (singurul consumator a fost Pan 
Group ce a desfiintat constructiile, in prezent nefiind nici un consumator). Din conducta MP PE Ø125 
sunt alimentate locuintele situate la Nord de alee precum si supermarketul Lidl.

Zona este asigurat n prezent de serviciul de salubritate a ora ului. 

iei existente, au fost remarcate urmatoarele disfunc ionalit i ale re elelor 
edilitare: 
- Conducta de apa traverseaza terenul unde se propune realizarea investitiei celor 3 constructii de 
locuinte, astfel ca se propune dezafectarea acesteia pe tronsonul ce afecteaza proprietatea pana la 
cea mai apropiata constructie situata la nr. 27 ce este in prezent alimentata cu apa.
- Pe terenul ce a generat documentatia PUZ exista o statie de gaze SRMC si un camin de gaze 
naturale ce sunt in prezent nefunctionale, neavand nici un consumator. Acestea se vor desfiinta 
precum si conductele ce deserveau aceasta statie de gaze.  
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Nu exist probleme de mediu, zona neavând factori de risc natural, iar valori de patrimoniu ce 
trebuie prezervat nu exist  în zon .

Planul Urbanistic Zonal are ca principal obiectiv reorganizarea zonei luate în studiu în vederea 
cu destina locuire colectiv precum i urm toarele 

probleme remarcate: 
- crearea de noi locuin
- modernizarea tramei stradale – aleea de acces; 
- reabilitarea spa iilor verzi publice aferente C ii Bucure i crearea de spa ii verzi special 

amenajate în zona terenului ce a generat documenta . 
In vederea asigurarii informarii si consultarii publice se va respecta Ordinul 2701/2010 privind 

metodologia de informare a publicului astfel ca 
panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la 
parcela care a interval de 3 zile 
decizia de initiere a documentatiei P.U.Z.. 

- Propunem ca autoritatea publica locala, prin adresele de informare a proprietarilor afectati 
de propunerile documentatiei de urbanism sa fie invitati la o dezbatere publica in sala de sedinte in 
vederea asigurarii transparentei decizionale precum si prin afisarea la sediul si pe site-ul acesteia a 
documentelor ce stau la baza informarii publicului. 

-
-
-
-

Pentru construc au fost realizate studiil

constau în studiul geotehnic, studiul de însorire pentru amplasament studiu de circulatie .  

Concluziile studiului geotehnic au fost emise i
siguran

- Având 
terenului 

- ste aceea de FUNDA IE DE
ADÂNCIME PE PILO I –

sau PERNA DE BALAST cu o 
grosime de cca 1,20m sub talpa fundatiei. 

- - cota 
terenului, în stratul de nisip îndesat bun de fundare. 

-
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- za pe o presiune
-250 kPa. 

Concluzia studiului de insorire este ca in timpul solsti , pe data de 22 
decembrie, imobilele studiate , cel pu pe zi 
pentru camerele de locuit  conform OMS nr. 119/2014  exemplificat mai jos: 

1. Cl diri servicii - P, P+M, P+1, P+2 - Nr. 7 - amplasate în partea de Nord i Nord - Vest - cu 
Nr. 9, 13 - le sunt asigurate lumin natural  între orele 14:00-17:00  

2. Imobilul cu destina ia de servicii - P+1 - NR. 15 - amplasat în partea de Vest - i se asigur
lumin natural  între orele 11:00-17:00  

3. Imobilele cu destina ie mixt  - locuire i servicii - P, P+M, P+1 - Nr. 17, 19, 23, 25, 21 i 27 
– amplasate în partea de Vest - le sunt asigurate lumin natural  între orele 9:00-17:00 

4. Imobilul cu destina ia de servicii - P+1 - Nr. 28 - amplasat în partea de Vest - i se asigur
lumin natural  între orele 11:00-17:00 

5. Imobilul cu destina ia de comer /servicii - LIDL - P - Nr. 115 - amplasat în partea de Sud - îi
este asigurat lumin natural  între orele 9:00-17:00

6. Blocul 1 - P+11 - Nr. 29 A - amplasat în partea de Nord - Vest a terenului - i se asigur
lumin natural astfel: - partea Vestic  - între orele – 13:00-17:00 

   - partea Estic  - între orele – 12:00-13:30 
   - partea Sudic  - îintre orele – 12:00-17:00 
7. Blocul 2 - P+11 - Nr. 29 A - amplasat în partea de Nord - Est a terenului - i se asigur lumin

natural astfel:  - partea Vestic  - între orele – 14:00-16:00 
   - partea Estic  - între orele – 9:00-13:00 
   - partea Sudic   - între orele -  12:00-17:00 
8. Blocul 3 - P+11 - Nr. 29 A - amplasat în partea de Sud a terenului - i se asigur lumin

natural astfel:  - partea Vestic  - între orele – 14:00-17:00 
   - partea Estic  - între orele – 9:00-12:00 
   - partea Sudic   - între orele -  12:00-16:00 

Concluziile studiului de circulatie pentru obiectivul studiat sunt evidentiate mai jos:
- Se va organiza si amenaja incinta proprietatii pentru a permite accesul usor si iesirea in conditii de siguranta a 
traficului; 
- Se va asigura accesul facil al autospecialelor de interventie in caz de incendiu la oricare obiectiv din incinta;
- Este obligatorie respectarea regulilor de circulatie a autovehiculelor in vederea asigurarii fluentei traficului;
- Accesul autovehiculelor in parcare se va face, respectand semnele de circulatie, din strada Sararilor si Calea 
Bucuresti (strazi cu dublu sens); 
- Viteza maxima admisa in incinta parcarii este de 5 km/h;
- Iesirea autovehiculelor din parcare se va face in strazile Sararilor respectand semnul cedeaza trecerea si Calea 
Bucuresti respectand semnul cedeaza trecerea si obligatoriu la dreapta;
- Numar de accese: 2 (intrari - 2, iesiri - 1); 
- Dimensiuni minime ale acceselor: 6,00 m; 
- Dimensiuni minime ale circulatiilor in incinta: 5,00 m;
- Accesul, iesirea, parcarile, circulatiile interioare precum si circulatiile de racord din drumul public se 
marcheaza pe carosabil sau se delimiteaza prin borduri;
- Pe trotuar in dreptul acceselor se vor realiza marcaje - trecere de pietoni.
- Locurile de parcare vor avea dimensiunile de minim 5,00 m lungime si   2,30 latime respectand dimensiunile 
minime cerute de normativul pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme indicativ NP 24/1997. 
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Conform Planul Urbanistic General Craiova aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCL  
nr. 479/2015 zona studiat este încadra  în zona 
stabilirea indicilor urbanistici.

ce prezint material arboricol din zona studiat vor fi men inute, între inute 
i integrate în amenaj rile speciale ce se vor realiza ulterior in cadrul dezvoltarii zonei.

prevederile P.U.G. Municipiul Craiova. 

Trama stradal existent  este com a I-a – Calea Bucure
categoria a III-a – precum i o alee de acces din str S , iar in cadrul PUZ se 
reglementeaz  aleea de acces existenta si se va crea o noua alee de acces din Calea Bucuresti, ambele 
alei propuse a se reglementa vor fi str zi de categoria a III-a.  

Aceste strazi au fost reglementate pentru a realiza un inel de circulatie cu aleile din incinta 
amplasamentului studiat. Reprezentarea acestui inel de circulatie este reprezentat pe reglementarile 
urbanistice.

- -urile 10144/3,5,6 care 

Concomitent s-
-se echilibrul între

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

a) strad de categoria a I-a –  cu 6 benzi de circula  conform profil tip 1 pentru Calea 
Bucure : limita de construibilitate la 27,00 m la Nord si 23,50 m la Sud, iar limita de împrejmuire la 
20,50 m la Nord si 23,50 m la Sud. 

b) strad de categoria a III-a -  colectoare cu 3 ip 2 pentru str. 
Sararilor:  limita de construibilitate la 11,50 m la Est si 7,50 m la Vest, iar limita de împrejmuire la 
7,00 m la Est si 7,50 m la Vest. 

c) s III-a – colectoare cu 2 benzi de circula pentru aleea de
acces din str. Sararilor,  limita de construibilitate de 5,20 m la Nord 11,50 la Sud, iar limita de 
împrejmuire la 4,50 m la Nord 8,00 m la Sud. 

d) strad II- a – colectoare cu 2 benzi de circula pentru aleea de acces 
din Calea Bucuresti, limita de construibilitate de 7,00 m la Vest 9,50 m la Est, iar limita de
împrejmuire la 4,50 m la Vest Est.   

e) strad II- a – colectoare cu 2 benzi de circula ' pentru aleea de acces
din Calea Bucuresti, limita de construibilitate de minim 6,00 m la Vest 9,50 m la Est, cu trotuar 
doar pe latura de Est iar pe latura de Vest va fi accesul in parcare la nivelul parterului.   

exis , linii de tramvai e, 
acestea aflându-se pe Calea Bucure .
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ilor
parcare / garare pe loturile locuin elor colective parc rile ce sunt 188 din care 64 de locuri 
amenajate la parterul blocurilor si 124 de locuri amenajate pe teren.

sunt: 
a) ie a I-a - Calea Bucuresti si a III-a - str. Sararilor, aceasta 

intersec ie este semaforizata, amenajata cu racordare circular având, atât pentru intrare cât i pentru 
ie ire la virajul de dreapta.

b) ie a I-a - Calea Bucuresti si a III-a - Aleea de acces 
propusa, aceasta intersec ie va fi amenajata cu racordare circular având, atât pentru intrare cât i
pentru ie ire la virajul de dreapta.  

c) ie a III-a - Str. Sararilor si Aleea de acces, aceasta 
intersec ie va fi amenajata cu racordare circular având, atât pentru intrare cât i pentru ie ire la virajul 
de dreapta.

Toate intersec iile vor fi amenajate i marcate corespunz tor.

În zon semaforiz ri cu semnale luminoase, în intersec

în vederea moderniz

239 - le persoanelor handicapate. 

nesemnificative, astfel încât modernizarea s

banistice" propune reglementarea 
zonei astfel c  în zona studiat

- zon de locuin e colective; 
- zon de comer ; 
- – locuire 
- zon  spa ii verzi;  
- zon  de comunica ie rutier i amenaj ri aferente;
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Planul Urbanistic Z
- sta ; 
- ; 
- ; 
- erenului, specific 

regimului de

Zona de locuin e colective propus , are un regim de în l ime ce cuprinde construc ii de P+11 i
totalizeaz  o suprafa reglementat de 0,73 Ha. 

În cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urm toarele subzone func ionale având urm toarele
caracteristici: 

- POT maxim =  25%, CUT maxim = 2,80 i regim de în l ime maxim P+11

servicii/comer

În cadrul prezentului P.U.Z. sunt prezente urm toarele subzone func ionale având urm toarele
caracteristici: 

- POT maxim =  25%, CUT maxim = 2,80  i regim de în l ime maxim P+11
- POT maxim =  50%, CUT maxim = 1,00 i regim de în l ime maxim P+1 

Zon de comer

suprafa 0,72 Ha. 

Zona spa iilor verzi este reprezentat de fâ iile plantate alc tuite din vegeta

Zona de comunicare rutier i amenaj rile
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                  P.O.T. maxim C.U.T. maxim
Zon de locuin e colective                

Zon de comer           

Zon – locuire 
   

  

Alimentarea cu ap  potabil a imobilelor proiectate se va face de la re eaua de ap din zon pe 
aleea de acces din str. Sararilor, printr-un bran ament pe care se va monta un contor apometru într-un 
c min amplasat la limita de proprietate precum si cate un contor apometru pentru fiecare bloc,
bran ament realizat prin conduct din polietilen  pentru apa potabil .  

Presiunea i debitul de ap necesare obiectelor sanitare vor fi asigurate de bran amentul propus. 
Se vor prevedea posibilit i de închidere sec a re elei de ap pentru posibile interven ii

ulterioare la arm turile obiectelor sanitare prin prevederea de robinete cu etan are sferic . 

Condi ii de protec ie a echip rii tehnico-edilitare:
- STAS 8591/1-91 - 

sanitare.

- 
- 

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin coloane de scurgere pozi ionate în b i i
buc t rii, coloane ce se vor racorda la canalizarea stradal  prin c mine de racord.
Pentru canalizarea interioar se propun conductele din polipropilen , iar pentru cea exterioar cele din 
PVC ( ambele sisteme cu etan are prin garnituri). 

Pentru imobilele propuse se va realiza un racord la re eaua de canalizare situata pe aleea de acces 
din str. Sararilor pentru evacuarea apelor uzate de la popula ia viitoare din aceste imobile. 

Conductele de canalizare vor fi pozate pe trama stradal existent i propus , iar pentru 
realizarea racordului se va realiza un proiect într-o etap ulterioar . 
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Condi ii de protec ie a echip rii tehnico-edilitare :
- STAS 8591/1-91 - 

- 
- Conductele de canalizare se vor amplasa

eaua de alimentare cu apa.

 Pentru construc 11, avându-se în 
vedere puterea instalat estimat la cca. 670 kW, bran amentul se va asigura subteran din postul de 
transformare propriu printr-un cablu de tip armat Acyaby pozat în san pe 
pat de nisip i protejat în eava din o el în cazul subtravers rii p r ii carosabile.

 În func ie de puterile electrice instalate i respectiv consumat simultan indicate în proiectul 
tehnic, beneficiarul va comanda la SC CEZ Distributie SA studiul de solu ie privind alimentarea cu 
energie electric  a celor 3 imobile P+11 retras propus spre construire. 

Condi ii de protec ie a echip rii tehnico-edilitare :
De-

 - 24 m - pentru LEA între 1 i 110 KV 
 - 37 m  - pentru LEA 110 KV 
 - 55 m  - pentru LEA 220 KV 

 Conform anexa nr. 5b., d
sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

0,25 0,5
m

0,5 1,5
ea se po0,2 0,5

0,5 1

0,25 0,6

medie, respectiv la 2m, pt. conducte de gaze la 

- 0,6
- 1

cablului în tub
- 0,5

cu neutru izolat sau tratat
- 1
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- 5 LEA

1 2
conform NTE

ne
el

ec
tr

if
ic

at
e

1 1

2 3

fe
ra

te
  

el
ec

tr
if

i 1,4
3

1,5 Cablu montat în tub izolat (PVC, beton )
Cablu montat în tub metalic

10

1 0,5

0,5 0,1
ului, conform NTE

0,5 0,07

0,5 0,5

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 

SC CEZ 
Distributie SA.

SC CEZ Distributie SA,
domeniile conexe. 

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

 - PE 104/93 - 
1 Kv. 

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

 - STAS 8589/1-91 - 

 - ID 17-86 - - 
verificar

 - PE 122-82 - 

 - PE 123-78 - Normativ priv
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se vor racorda la cablu de fibr  optic pentru asigurarea bran amentului de 
telefonie i internet i respectiv la televiziune prin cablu de la unul sau mai mul i dintre operatorii de 
asemenea servicii existen i în zon . 

Re eaua de telecomunica ii va fi pozat pe trama stradal existent . Pe traseul cablurilor 
existente, se vo

- DSL, 
videotelefonie, etc.).

  

Înc lzirea imobilelor propuse se vor realiza cu centrale termice de apartament de tip mural, cu 
combustibil gaze naturale, centrale instalate numai dup realizarea unui proiect de specialitate. 

Apa cald necesar consumului este asigurat pentru fiecare apartament de c tre central
termic aferent respectivei unit ti locative, prepararea apei calde menajere realizându-se în regim 
prioritar fa de înc lzire.

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racordarea la conductele de gaze naturale existente 
în zon pe trama stradal existent pe aleea de acces din str. Sararilor cu acordul S.C. Distrigaz Sud 
Retele S.R.L., pe baza unor documenta ii tehnice specifice întocmite de persoane de specialitate 
autorizate.

Se va realiza un bran ament – conduct din polietilen pentru gaze naturale pozat  subteran, 
protejat  corespunz tor la subtraversarea p r ii carosabile. Prin proiectare se vor asigura num rul 
necesar de aerisiri ale conductei/protec iei acesteia astfel încat s se elimine complet riscul unor 
acumul ri de gaze.

În exteriorul cl diriilor propuse se va amplasa o firid cu regulator de gaze, alimentarea 
consumatorilor (centrale termice i ma ini de g tit tip aragaz), urmând a se realiza printr-o coloan  din 
conduct de o el pozat aparent pe casa sc rii, cu contorizarea individual a consumului la fiecare 
unitate locativ  în parte.

Sec iunea precum i traseul conductelor vor fi studiate într-o faz ulterioar de proiectare.
Condi ii de protec ie a echip rii tehnico-edilitare :

NTPEE 2008 actualizat conform art. 3.12, tabel 1
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-
presiunea la intrare peste 6 bar) :

  - - II 
          12 m 
  - - IV
          15 m 
  -    8 m 
  

Dup reglementarea zonei propuse, serviciul public de salubritate Craiova va asigura evacuarea 
de eurilor precum i transportarea acestora la groapa de 
gunoi a ora ului în baza unui contract întocmit cu fiecare proprietar de teren în parte sau cu asocia ia 
de locatari în cazul locuin elor colective.

Pentru protec ia mediului se vor realiza spa ii verzi publice de folosin specializat având 
destina ia de culoare de protec ie fa de infrastructura tehnic . În zona studiat nu vor exista zone 
industriale care s genereze poluare fonic , poluare pentru ap , aer sol.  

În subzonele prezente în prezentul P.U.Z se va respecta Regulamentul General de Urbanism      
art. 34, anexa 6 ce prevede urm toarele valori minime de spa ii verzi astfel:

1)

2/locuitor, propunându-se prin prezenta documenta ie ca s fie 
asigurat  o suprafa de 1.247,80 600.  

2) comerciale

- 2-

Pentru zona studiat , în faza de proiectare ulterioar , se vor respecta pentru circula iile propuse, 
normele privind scurgerea apelor pluviale, realizarea rigolelor. Pentru construc ii se vor asigura 
racordurile la utilit ile din zon .
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o

 Domeniul public prezent î i trotuare.

o

Terenurile prezentate în plans cu tipurile de proprietate marcate cu galben sunt propriet i
private ale persoanelor fizice sau juridice.

Organizarea reglementat  în acest P.U.Z se adapteaz tramei stradale existente i a utilit ilor 
existente. 

Costurile ce vor c dea în sarcina investitorului privat sunt reprezentate de racordarea la utilit ile 
existente în zon . 

Costurile ce vor c dea în sarcina autorit tii publice locale presupun amenajarea aleii de acces 
conform documenta iei (l rgire la 6 m carosabil + trotuar). Lungimea aleii este de 56,50 m. Suprafata 
de teren ce se intentioneaza a fi trecuta in domeniul public este de 149,40 mp. 

Planul Urbanistic Z
studiate.

- unor 
- 

Planul Urbanistic Z U
- Urbanistic Z

Urbanistic Zonal devine act cu autoritate 

vedere:
-
- -edilitare.

Urbanistic Zonal va fi aprobat de 
Urbanistic Z

Municipiului Craiova. 
Planul Urbanistic Z

instrumentele de lucru necesare 
construire. 

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

Intocmit, 
              Arh Stefarta Emilian
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-

-

- : Str. Grigore Ple
- S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. – Arh. Stefâr Emilian
-

reprezint sistemul de norme tehnice, juridice i economice care 
st la baza elabor rii planurilor de urbanism, precum i a regulamentelor locale de urbanism.

Rolul R.L.U.

Prezentul regulament are caracter director. Prevederile sale permit autorizarea direct cu excep ia 
derog rilor i situa iilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu 
sau Planuri Urbanistice Zonale (daca îndeplinesc condi iile impuse de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 
pentru modificarea i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismului), cazuri specificate în continuare la , precum i în con inutul 
regulamentului.
Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferen iate pentru fiecare unitate teritorial de 
referin , zona i subzona a acesteia
Regulamentul local de urbanism cuprinde i detaliaz prevederile referitoare la regimul de 
construire, func iunea zonei, înaltimea maxim admis , coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), 
procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri fa de aliniament i limitele laterale i
posterioare ale parcelei, caraterisitici arhitecturale ale cl dirilor, materiale admise.
Stabile te terenurile posibil a fi afectate de modific ri ale circula iilor prev zute prin P.U.Z., gradul 
de afectare urmând a fi stabilit prin avizul Politiei Rutiere corelat cu studii topografice pentru 
delimitarea terenului.
Toate documenta iile de urbanism se realizeaz în format digital i format analogic, la scar
adecvat . În functie de tipul documenta iei, pe suport topografic i realizat în coordonate în sistemul 
na ional de referin Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor m sur tori pe 
teren, cu respectarea i integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidentele de cadastru i
publicitate imobiliar .

2.

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

Baza legal  a elabor rii

Legea nr.184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat ; 
Legea nr.172/2010 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei 
de arhitect, republicat ; 
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Legii nr. 184/2001 privind organizarea hitect;
Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 
Legea nr. 242/ 2009 privind aprobarea Ordonan ei guvernului nr. 27/ 2008 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul.  
Hotarârea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modific rile i
complet rile ulterioare. 
Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare. 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execu

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

o Sec iunea I - C i de comunica ie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004).  
o Sec iunea II- Ap : Legea nr.171/ 1997. 
o Sec iunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.  
o Sec iunea IV- Re eaua de localit i: Legea nr. 351/ 2001.  
o Sec iunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.  

Hot rârea nr. 1519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de 
semn tur pentru documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism i a Regulamentului 
referitor la organizarea i func ionarea Registrului Urbani tilor din România.  
ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea i aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism” 
ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare i
con inutul- cadru al Planului Urbanistic General” 
ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare i
con inutul- cadru al Planului Urbanistic Zonal” 
ORDINUL MLPAT nr. 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare i
con inutul- cadru al planului urbanistic de detaliu” 
L

6);

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 

Ordinul comun nr.214/RT/16NN/martie 1999 al M
M pentru aprobarea procedurilor de 

promovare 
amenajarea teritoriului. 
Legea 190 / 2013 privind aprobarea Ordonan ei de urgent a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru 
modificarea i completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului. 
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3.

Prezentul regulament se va aplica asupra zonei în scopul reglement rii regimului de construire în 
Unit ile teritoriale studiate, precum i a retragerilor limitelor de construibilitate având în vedere 
oportunitatea investi iei, pe amplasamentul situat in zona de centru-Est a municipiului.

Definirea unei anumite unit i teritoriale de referin este determinat de trei parametri:
(1) func iunile dominante admise cu sau fara condi ion ri;
(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 
(3) în l imea maxim admis .

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului i
deci, este necesar elaborarea unei alte documenta ii de urbanism. 

-
Planului Urbanistic Z

-

Domeniul de aplicare

1.

Zonele construite protejate

Reguli cu privire la p strarea integrit ii mediului i protejarea patrimoniului natural i construit

2.

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

5

În interiorul zonei studiate nu au fost identificate în cadrul Planului Urbanistic Zonal, zone expuse la 
riscuri naturale. 

-

Activitatea de construire 

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

respectarea legilor în vigoare. 

- .U.Z.  

Reguli cu privire la siguran a construc iilor i la ap rarea interesului public
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- respectarea prevederilor relative la regim

e 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 

Amplasar
-15.  

alin. 2 

de mediu. 

3.

Pentru zona studiat , limitele de construibilitate i de împrejmuire, m surate din axul str zii, vor fi 
urm toarele pentru:

a) -a –
Calea Bucure m la Sud, iar limita de împrejmuire la 
20,50 m la Nord si 23,50 m la Sud. 
 b) -a -
Sararilor:  limita de construibilitate la 11,50 m la Est si 7,50 m la Vest, iar limita de împrejmuire la 7,00 m la 
Est si 7,50 m la Vest.

c) -a – colectoare cu 2 benzi de circula
aleea de acces din str. Sararilor,  limita de construibilitate de 5,20 m la Nord iar limita de 
împrejmuire la 4,50 m la Nord 
 d) - a – colectoare cu 2 benzi de circula
de acces din Calea Bucuresti, limita de construibilitate de 7,00 m la Vest iar limita de 
împrejmuire la 4,50 m la Vest 

e) - a – colectoare cu 2 benzi de circula
de acces din Calea Bucuresti, limita de construibilitate de minim 6,00 m la Vest u trotuar 
doar pe latura de Est iar pe latura de Vest va fi accesul in parcare la nivelul parterului.

-a facut în conformitate cu STAS-urile 10144/3,5,6, precum 
STAS 10144/1. 

Concomitent s-a
-se echilibrul între necesar 

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

Reguli de amplasare i retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru P.O.T., C.U.T.
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4.

Zon de locuin e colective                 

Zon de servicii/comercial                  
       

Zon mixt  – Locuire i servicii/comer
  

                    

pe Calea Bucure  - strad cu îmbr c minte 
asfaltic  în stare bun . Acest drum este satisf c tor atât din punct de vedere al caracteristicilor geometrice 
(traseu, profil tra

Alt strada de pe care se fac -a pozi ionat la 
Nord-Sud în zona studiat , ce în prezent se afl  într-o stare de degradare.   

-
degradare 

În cazul zonelor pentru locuin e individuale cu regim mic de în l ime se va avea în vedere realizarea 

/ garare pe loturile locuin

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

5. Reguli cu privire la echipare edilitar

Nu este cazul dezvolt rii majore a echip rii edilitare, deoarece toate imobilele sunt racordate la 
utilit ile existente în zon , iar în zona studiat mai sunt doua terenuri libere pe care se pot realiza construc ii 
ce vor fi racordate la re elele existente prin realizarea bran amentelor în urma unor proiecte autorizate.

Realizarea retelelor pentru imobilele de locuinte colective se vor realiza in concordanta cu 
capacitatile retelelor existente, respectand normele in vigoare privind zonele de protectie a utilitatilor. 

6.

Nu este cazul unor parcel ri, zona studiat avand terenuri libere pentru care se propun indici de 
urbanism in conditiile pastrarii loturilor compacte.

Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenurilor pentru construc ii

7.

a) împrejmuiri opace, necesare pentru 

zilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

Reguli cu privire la amplasarea de spa ii verzi i împrejmuiri



7

Privind spa iile verzi autoriza ia de construire va con ine obliga ia men inerii sau cre rii de spa ii 
verzi i plantate, în func ie de destina ia i capacitatea construc iei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul 
General de Urbanism.

- 
-  subzon  locuin colective cu regim de în l ime P+11.
-  subzon mixt  – locuin e colective i individuale. 
- 

Capitolul I - 
art. 1   - 
art. 2   - 
art. 3 - le zonei

  
Capitolul II  - 

art. 4 - 
art. 5 - 
art. 6 - 

Capitolul III  - 
art. 7 11 - Reguli de amplasar

  din RGU 

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

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

art. 17 19, 20 - 
   
   art. 15, 30 32 din R.G.U. 

art. 21 27 - 
36 din 

RGU
art. 28      - 
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Prin derogare se întelege o modificare doar a uneia dintre condi iile de construire: func iuni admise /

func iuni admise cu derog ri, aliniere, P.O.T., C.U.T., regim de înaltime, retrageri fa de limitele laterale i

posterioare.

Derog ri de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în urm toarele situa ii:

DEROG RI DE LA PREZENTUL REGULAMENT

condi ii de fundare dificile care justific un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul 

regulament;

descoperirea în urma s p turilor a unor m rturii arheologice care impun salvarea i protejarea lor;

situarea special a parcelei în cadrul sectorului într-o zon de interes maxim sau conditionat de 

existent pe terenurile al turate a unor cl diri care trebuiesc men inute; 

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 i

Amenajarea Teritoriului din Prim ria Municipiului Craiova. 

Modificarea mai multor condi ii de construire, constituie modificare a regulamentului i poate avea loc 

numai pe baza unei documenta ii de urbanism elaborate i aprobate conform legii astfel:

modific ri privind func iunile admise, regimul de în l ime, C.U.T., dep sirea alinierii spre strad a

construc iilor, modificarea alinierii spre limitele laterale i de spate de proprietate i a P.O.T. sunt 

posibile numai în baza P.U.Z. în conditiile date de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea 

i completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului; 

modificarea alinierii spre limitele laterale i posterior de proprietate este posibil în baza P.U.D. 

însotit de ilustrare de arhitectur . 

Modificarea prin P.U.Z. elaborat pentru parti ale unei U.T.R. a reglement rilor aprobate prin P.U.G. 

trebuie s asigure unitatea, coerent i confortul urban atât ale zonei de studiu cât i ale teritoriului învecinat.      
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Zona de locuin e colective

Zona de locuin e colective este format din teren domeniu privat i construc ii P+11 propriet i
private ale locatarilor blocurilor i este reprezentat  de subzona 

sunt:  
- in cadrul apartamentelor;
- 
- garaje; 
- -

specificul zonei.  

sunt:  
- locuin e colective cu caracter urban.
- 
- 

- servicii amenajate în spa iile de locuit respectând 

 - la realizarea de constructii provizorii nu se vor aplica indicii de urbanism, dar cu respectarea 
aliniamentului din prezentul regulament si a regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si 
HCL 271/2008. 

Nu exista interdic ii temporare.

Nu exist interdic ii permanente. 

½ h 
- 21 octombrie. 

- conform art. 18 din R.G.U. 

delimitate conform legii: 
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- 

-se cont de 
.U.G. sau P.U.Z.;

Nu este cazul.  

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

se va fac .G.U.

- Str.  - la 54,50 m din axul str zii; 

- Str.  - la 60,40 m din axul strazii; 

o

, conform R.G.U. 
oare ale parcelei, conform Codului C

A
ale parcelei conform Codului Civil;  

de pompieri.  

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

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

 - 
 - ilor de vizibilitate; 
 - 

- 
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- 
 - 
 - 

 - 

- 
- 

recomand

- conform RGU art. 25.  

mijloacelor de stingere a 
incendiilor.  

privat
în 

prevederile P.U.G. M
- 

- conform RGU art. 26.  

-un drum public, care pot fi: trotuare, 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 

- conform RGU art.27.  
A

: 
- 

- 
va realiza. 
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- 

sau beneficiar. 

- conform RGU art.29.  
R

private care le expl

- conform RGU art. 30  
Nu este cazul.

- conform RGU art. 31.  
Pentru zona de locuin colective regimul maxim de în l ime este P+11.
Stabilirea

- 
- -
- 
- pentru 

- conform art. 32 din RGU.  

- c
- 
- 
- 

- conform RGU art.15 - anexa 2.  
Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezint raportul dintre proiec ia 

la sol a construc iei ridicat deasupra cotei terenului natural i suprafa a parcelei. În calculul proiec iei nu 
vor fi incluse ie irile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consola deasupra domeniului public i
nici elementele cu rol decorativ sau de protec ie ca stre ini, copertine, etc. Cur ile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafa a inclusiv, intr în suprafa a construit . 

Pentru parcelele a c ror capacitate de ocupare i utilizare a terenului a fost epuizat (prin utilizarea la 
maxim a P.O.T.) restul terenului r mâne neconstruibil chiar i în situa ia înstr in rii acestuia sau diviz rii 
parcelelor;
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Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezint  raportul dintre 

unitate ; 

Coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare f r a dep i 2,80 i în 
urm toarele situa ii:

cu 0,5 pentru parcelele situate la intersec ia a dou str zi (parcelele de colt, sau în cazul intersec iei 
în T parcela situat zii care nu se mai continu );
pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcele pe care este permis
recomandat demolarea construc iilor existente având C.U.T. superior celui permis prin prezentul 
regulament, noile construc ii vor putea men ine C.U.T.-ul existent cu încadrarea în celelalte 
prevederi ale regulamentului; 
Cererile de eliberare a Certificatului de urbanism pentru situa ii în care este permis  dep irea C.U.T. 

vor fi însotite în mod obligatoriu de ilustrare de arhitectur . 

- conform RGU art.33.    
Pentru locuintele colective vor fi asigurate locuri de parcare de 1 loc / apartament conform 

regulamentului local de urbanism privind locurile de parcare.  

adiacente drumului public.  

- conform RGU art. 34.  

2/locuitor, propunându-se prin prezenta documenta ie ca sa fie asigurat o suprafa
minim de 15% de spa ii verzi din suprafa parcelei.

- conform RGU art. 35.  

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

- : 
 - 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  
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- -1/2013 
Codului P 100-3/2008.  

a) - caracteristicile amplasamentului 
b) - 

A. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI 

- 

- 2;
- 
- 

exploatare. 

- -1/2013  
- 
-   
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Zon de servicii/comercial

Zona de servicii/comercial o construc ie P+1 este 
reprezentat  de subzona 

sunt:  
- servicii/comer ;
- 
- 
- -

specificul zonei.  

sunt:  
- servicii/comer ;
- ;
- 

- servicii amenajate în spa

Nu exista interdic mporare.

cons
½ h la solsti

- 21 octombrie. 

- 

delimitate conform legii: 
- 

-se cont de 

Nu este cazul. 
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Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

 domeniul public.  

- - la 7,00
- Calea Bucure – la 20,50 ;  
- Alee de acces din str. Sararilor – la 8,0 ;  
- Alee de acces din Calea Bucuresti – ; 

- - la 11,50 m din axul str zii;
- Calea Bucure – la ; 
- Alee de acces din str. Sararilor – ;  
- Alee de acces din Calea Bucuresti – ; 

A
ioare ale parcelei conform Codului Civil;  

de pompieri.  

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

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

 - 
 - respectarea c
 - 

- 
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- 
 - 
 - 

 - 

- 
- 

recomand

- conform RGU art. 25.  

incendiilor.  

- 

- conform RGU art. 26.  

-un drum public, care pot fi: trotuare, 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 

- conform RGU art.27.  

arele 
: 
- 

- 
va realiza. 
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- 

sau beneficiar. 

- conform RGU art.29.

private care l

- conform RGU art. 30  
Nu este cazul.

- conform RGU art. 31.  
Pentru zon de servicii/comer regimul maxim de în .
Stabili ilor

- t;
- -
- 
- re pentru 

- conform art. 32 din RGU.  
c.

- 
- 
- 
- 

- conform RGU art.15 - anexa 2.  
Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezint raportul dintre proiec ia 

la sol a construc iei ridicat deasupra cotei terenului natural i suprafa a parcelei. În calculul proiectiei nu 
vor fi incluse ie irile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consola deasupra domeniului public i
nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc. Curtile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafa a inclusiv, intra în suprafa a construit .

Pentru parcelele a c ror capacitate de ocupare i utilizare a terenului a fost epuizat (prin utilizarea la 
maxim a P.O.T.) restul terenului r mâne neconstruibil chiar i în situa ia înstr inarii acestuia sau diviz rii 
parcelelor;



19

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

unit ; 

Coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare f r a dep i 0,80 i în 
urm toarele situa ii:

cu 0,5 pentru parcelele situate la intersec ia a dou str zi (parcelele de col , sau în cazul intersec iei 
în T parcela situat  în dreptul str zii care nu se mai continu );
pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcele pe care este permis i
recomandat demolarea construc iilor existente având C.U.T. superior celui permis prin prezentul 
regulament, noile construc ii vor putea men ine C.U.T.-ul existent cu încadrarea în celelalte 
prevederi ale regulamentului; 
Cererile de eliberare a Certificatului de urbanism pentru situa ii în care este permisî dep irea C.U.T. 

vor fi înso ite în mod obligatoriu de ilustrare de arhitectur . 

- conform RGU art.33.    
Pentru locuin ele colective vor fi asigurate locuri de parcare de 1 loc / apartament i un spor de 10% 

pentru vizitatori.  
În cazu

- conform RGU art. 34.  

2/locuitor, propunându-se prin prezenta documenta ie ca s fie asigurat o suprafa
minim  de 20% de spa ii verzi din suprafa a parcelei.

- conform RGU art. 35.  

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

-
 - 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  
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- -1/2013 
Codului P 100-3/2008.  

a) - caracteristicile amplasamentului 
b) - 

Zon mixt  – locuin e si servicii de interes general/comert

Zona mixt  de locuin e i servicii de interes general este reprezentat  de subzoona 

sunt:  
- supermarket, farmacii, cabinete medicale, cabinete de avocatur , cabinete notariale, gr dini e,

pensiuni; 
- locuin colective;  
- 
- 
- -

specificul zonei.  

-

sunt:  
- locuinte colective cu caracter urban.
- servicii de interes general: spa ii comerciale, birouri, spa ii alimenta ie public

- 
tehnico-edilitare, de locurile de parcare necesare. 
 - La realizarea de constructii provizorii nu se vor aplica indicii de urbanism, dar cu respectarea 
aliniamentului din prezentul regulament si a regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si 
HCL 271/2008. 

Nu exista interdictii temporare.

Nu exista interdictii permanente.
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- 21 octombrie.  

- 

delimitate conform legii: 
- 

-se cont de 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

- Calea Bucure – ;  
- Alee de acces din Calea Bucuresti – ; 

- Calea Bucure – ; 
- Alee de acces din Calea Bucuresti – la 9,5 ; 

e incendiu.  

A

de pompieri.  

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

Retragerile impuse de prevederile Codului Civil (servitutea de vedere) au un caracter minimal. Ele 
sunt completate 
 - 
 - 
 - area acceselor vehiculelor 

- 

- 
 - 
 - 

 - este pe h

ejarea acesteia. Nu este 
 m 

- igiena 
- 

recomand

- conform RGU art. 25.  

d

incendiilor.  

- 

- conform RGU art. 26.  
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Accesele pietonale sunt -un drum public, care pot fi: trotuare, 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 

- conform RGU art.27.  

- 
mediului; 
- 
realiza. 

- 
Ext

sau beneficiar. 

- conform RGU art.29.  
t

- conform RGU art. 30  
Nu este cazul.

- conform RGU art. 31.  
Pentru zona mixta de locuinte si servicii de interes general regimul maxim de inaltime este pentru 

 - P+11 si pentru  – P+1.

- 
- ie arhitectural-
- 
- 

- conform art. 32 din RGU.  

Examinarea caracteristicilor proiec

- 
- material
- 
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- 
avine 

- conform RGU art.15 - anexa 2.  
Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezint raportul dintre proiec ia 

la sol a construc iei ridicat deasupra cotei terenului natural i suprafa a parcelei. În calculul proiec iei nu 
vor fi incluse ie irile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consol deasupra domeniului public i
nici elementele cu rol decorativ sau de protec ie ca stre ini, copertine, etc. Cur ile de aerisire pâna la 2 mp, 
suprafa a inclusiv, intr în suprafa a construit ;

Pentru parcelele a c ror capacitate de ocupare i utilizare a terenului a fost epuizat (prin utilizarea la 
maxim a P.O.T.) restul terenului r mâne neconstruibil chiar i în situa ia înstr in rii acestuia sau diviz rii 
parcelelor;

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

unitate ; 

Coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare f r a dep i 2,80 i în 
urm toarele situa ii:

cu 0,5 pentru parcelele situate la intersectia a dou str zi (parcelele de colt, sau în cazul intersec iei 
în T parcela situat  în dreptul str zii care nu se mai continu );
pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcele pe care este permis i
recomandat demolarea construc iilor existente având C.U.T. superior celui permis prin prezentul 
regulament, noile construc ii vor putea men ine C.U.T.-ul existent cu încadrarea în celelalte 
prevederi ale regulamentului; 
Cererile de eliberare a Certificatului de urbanism pentru situa ii în care este permis dep irea C.U.T. 

vor fi însotite în mod obligatoriu de ilustrare de arhitectur . 

- conform RGU art.33.    

aces

Pentru locuintele colective vor fi asigurate locuri de parcare de 1 loc / apartament si un spor de 10% 
pentru vizitatori.  
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re pentru vizitatori 

- conform RGU art. 34.  

- 2-

2/locuitor, propunandu-se prin prezenta documenta ie ca s fie asigurat o suprafa
minim  de 20% de spa ii verzi din suprafa a parcelei.

- conform RGU art. 35.  

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

-
 - 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  

Defi - -1/2013 
Codului P 100-3/2008.  

la: 
a) - caracteristicile amplasamentului 
b) - 

A. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI 

- 
adâncimea mai mare
- 2;
- 
- 

exploatare. 

- -1/2013  
- 
- 
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Zon spa ii verzi

Zona spa iilor verzi este reprezenta de zonele spa iilor verzi publice de folosin specializat având 
destina ia de culoare de protec ie fa  de infrastructura tehnic /aliniament este format  de subzona .

sunt:  
- ;
- -edilitare

- se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice;

sunt:  
- spatii plantate; 
- mobilier urban; 

- 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. 

Nu este cazul.

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

- 

u-

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul. 
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Nu este cazul. 

se va face 

dis

- conform RGU art. 25.  

- conform RGU art. 26.  

- conform RGU art.27.  

- 

- conform RGU art.29.  

- conform RGU art. 30  
Nu este cazul.

- conform RGU art. 31.  
Nu este cazul.

- conform art. 32 din RGU.  
Nu este cazul

- conform RGU art.15 - anexa 2.  
Nu este cazul - interdictie de construire.

- conform RGU art.33.  
Nu este cazul.

- 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.  

- conform RGU art. 35.  
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.  

- -1/2013 
Codului P 100-3/2008.  



28

Zon  c i de comunica ie i transport

- c i de comunica ie rutier existent ;
Zona c ilor de comunica ii i transport este reprezentat de:

- c i de comunica ie rutier  propus ;

 "C i de comunica ie i construc ii aferente".

- servicii compatibile func iei de baz a zonei;
- re ele tehnico-edilitare.  

  

sunt:  
- platforme/alveole carosabile pentru transport în comun; 
- trotuare, piste pentru bicicli ti;
- refugii i treceri pentru pietoni;
- zone verzi mediane, laterale i fâ ii verzi intermediare;
- re ea de str zi din intravilan apar inând domeniului public – categoriile I-IV proiectate conform 

normelor specifice în vigoare. 

– conform art. 11 din RGU. 
Nu este cazul

Nu este cazul.

va ine cont de prevederile art. 18 din RGU.  

, se va face cu respectarea prevederilor art. 23 si 24 din RGU;

- conform RGU art. 25.  

- conform RGU art. 26.  

- conform RGU art.30, pentru construc iile aferente c ilor de comunica ie.  

- conform RGU art.31. 

- conform RGU art. 32.  

- conform RGU art.33 si RLU privind parc rile. 

- conform RGU art. 35.  

Arh. Stefarta Emilian


