
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 
funcţională a zonei aferente proprietăţii din bd. Dacia, nr. 28A, 28B şi 28C, 

generat imobilul  situat în municipiul Craiova,  bd. Dacia, nr. 28C  
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 03.06.2022; 
        Având în vedere referatul de aprobare nr.99548/2022, raportul nr.101115/2022 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare 
nr.101229/2022 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei aferente proprietăţii din bd. Dacia, nr. 28A, 28B şi 
28C, generat imobilul  situat în municipiul Craiova,  bd. Dacia, nr. 28C; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, 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, 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, Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională; 
 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.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei 
aferente proprietăţii din bd. Dacia, nr. 28A, 28B şi 28C, generat imobilul  situat 
în municipiul Craiova,  bd. Dacia, nr. 28C, 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 GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUN. CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM ȘI NOMENCLATURĂ URBANĂ 
Nr.  99548  /  27.05.2022      
   

REFERAT DE APROBARE 
a documentației de urbanism P.U.Z „reconsiderare functionala a zonei aferente proprietatii din 

bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de imobilul din bd. Dacia, nr. 28C 

 
      Elaborarea documentației de urbanism mai sus menționată a fost demarată, în condițiile Legii nr. 350/2001, 
prin obținerea Certificatului de Urbanism nr. 1339 din 10.07.2018. În faza de elaborare, au fost urmărite etapele 
stabilite prin lege, respectiv: obținerea Avizului de Oportunitate, parcurgerea perioadei de informare a 
publicului și parcurgerea perioadei de transparență decizională. Documentația a fost supusă analizei Comisiei 
Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizată la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, 
înregistrându-se avizul favorabil al acesteia.  
       Întocmirea documentației de urbanism P.U.Z. și etapele prevăzute de lege au fost parcurse în intervalul de 
timp cuprins între data emiterii Certificatului de Urbanism și data finalizării perioadei de transparența 
decizională. Documentația de urbanism supusă aprobării a fost inițiată de catre Zabad Ghazi, în calitate de 
proprietar asupra terenului situat în Mun. Craiova, bd. Dacia, nr. 28C, ca urmare a intenției de edificare pe acest 
teren a „unui bloc de locuinte colective S+P+5”. 
       Intrucat proprietatea studiata nu se incadreaza in indicatorii urbanistici POT si CUT existenti, a fost 
necesară inițierea documentației de urbanism P.U.Z in vederea cresterii acestora de la 20% la 43,5%, respectiv 
de la 2,20 la 2,64. Prin documentația supusă aprobării au fost astfel reanalizați indicii de construibilitate, ținând 
cont de specificul investiției. La elaborarea documentației urbanistice s-a ținut cont de toate funcțiunile 
preexistente din zona de studiu, în vederea armonizării reglementărilor urbanistice propuse cu situația existentă 
la momentul generarii P.U.Z. precum și pentru asigurarea posibilităților de dezvoltare ulterioară a zonei, în 
intervalul de 10 ani de la data aprobării, propus ca valabilitate a documentației de urbanism studiate. S-a avut în 
vedere reglementarea zonelor de acces și a profilelor stradale ale străzilor existente ce delimitează zona de 
studiu. 
     Ca urmare a aprobarii documentatiei PUZ, terenul proprietate privată studiat, va putea fi utilizat în mod 
corespunzator pentru realizarea investiției propuse, asigurându-se  circulațiile pietonale și carosabile la 
proprietatea generatoare PUZ în relație cu circulațiile existente și fără a fi afectate vecinătățile. 
    În urma obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism s-a constatat faptul că prin stabilirea noilor 
reglementari urbanistice, nu sunt afectate rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, nu se afectează mediul 
înconjurător și nu se încalcă normele sanitare în vigoare. 
     Pe durata derularii procedurilor de informare a publicului nu au fost înregistrate sesizari sugestii sau 
propuneri de la cei notificati. Pe durata derulării procedurii de transparență decizională a fost inregistrata 
obiectiunea nejustificata a dlui Raicea Ovidiu Traian, fata de care nu pot fi luate masuri.  
      Documentaţia a fost introdusa pe ordinea de zi din aceasta data, fiind însoţită de avize in termen de 

valabilitate, prelungite automat cu  90 de zile de la incetarea starii de alerta, conform Legii nr. 55/2020. 

     În temeiul Legii nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a 
Normelor de aplicare a acesteia nr. 233/2016, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
propunem spre aprobare:  Planul Urbanistic Zonal „reconsiderare functionala a zonei aferente proprietatii 

din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de imobilul din bd. Dacia, nr. 28C, din Mun. Craiova. 

 
 

PRIMAR, 
Lia Olguța VASILESCU 

 
 
 

           Arhitect sef,                 �ef Serviciu Urbanism �i Nomenclatură Urbană,                                                            

    Gabriela MIEREANU                 Cristina Ionela Mugescu                                               
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr.   101115  / 30.05.2022 

                                                           RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 

„reconsiderare functionala a zonei aferente proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 

28C”, generat de imobilul din bd. Dacia, nr. 28C 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului nr. 
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind  
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.   

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/1991 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu  
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism urbanism si in baza OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ.   

Documentaţia a fost introdusa pe ordinea de zi din aceasta data, fiind însoţită de avize in 
termen de valabilitate, prelungite automat cu  90 de zile de la incetarea starii de alerta, conform 
Legii nr. 55/2020.               

Prin documentatia elaborata de SC CONSARH SRL si insusita de arh. urb. RUR Radu 
Adrian Ionescu, se propune aprobarea Planului Urbanistic „reconsiderare functionala a zonei 

aferente proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de construire locuinte 

colective S+P+5 din bd. Dacia, nr. 28C,  propus prin Certificatul de urbanism nr. 1339 din 
10.07.2018, cu prelungire valabilitate pana la 10.07.2021. 
          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 revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat cu 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 a P.U.Z.-ului „reconsiderare functionala a zonei aferente 

proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de construire locuinte colective 

S+P+5 din bd. Dacia, nr. 28C a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din 
Regulamentul Local după cum urmează: 

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 99771/13.07.2020 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 3 din 13.07.2020 si la 
sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr. 7, conform proceselor verbale de afisare la sediu si pe site-ul 
www.primariacraiova.ro nr. 99771/13.07.2020, planurile extrase din documentaţia PUZ, respectiv: 
- 1. Incadrarea in teritoriu, 2. Situatia existenta, 3. Zonificare functionala si 4. Mobilare urbana. 

 Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor direct afectate de propunerile din 

PUZ, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 25 zile 
prevăzut pentru perioada de studiere si de primire a observatiilor si/sau propunerilor, cu adresa de 
Notificare nr. 99818/13.07.2020. 

Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela ce 
a generat acest PUZ incepand cu data de 29.03.2021, argumentat cu foto anexat si a publicat anunţ 
în două ediţii ale ziarului local: Cuvantul Libertatii, in editiile din data de 29.03.2021 si 
31.03.2021, anunturi anexate. 

În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
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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 13.07.2020, 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 respectata. 

Pe durata derulării procedurii de transparență decizională nu au fost inregistrate alte sesizări 
și obiecțiuni de la prorietarii notificați în zona de studiu a PUZ.   

În Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a Municipiului Craiova, ce are rol 
consultativ conform Regulamentului de Organizare si Funcţionare (R.O.F.) al acesteia,   fiecare 
membru prezent  al comisiei a consemnat în fişe, opiniile ce au fost preluate în documentaţia 
P.U.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel avizul favorabil al Comisiei 

Thenice. 
CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN ZONA: 

 Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 
543/2018, amplasamentul este situat în zonă de locuinte cu regim de inaltime P+3-10, protectie cai 
ferate, cu indicii de constribilitate P.O.T maxim=20% şi C.U.T maxim=2,20 si retrageri de minim 
14,50 ml pentru constructii si de minim 11,5 ml pentru imprejmuire din axul bd-ului Dacia, profil 
2 conform PUG. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 1339 din 10.07.2018 privind investiţia solicitată in vederea 
“construirii unui bloc de locuinte colective S+P+5”, se impune prin C.U. condiţia elaborării P.U.Z, 
întrucât beneficiarul propune marirea indicatorilor urbanistici POT si CUT.  
 In zona studiata prin prezenta documentatie nu exista un alt PUZ aprobat. Adiacent acestei 
zone, exista PUZ aprobat cu HCL nr. 161/2009, in vederea construirii unui ansamblu de blocuri, 
cu regim de inaltime S+P+6-8E, cu destinatia de locuinte cu spatii comerciale la parter si parcari la 
subsol. Mentionam ca s-a tinut cont de reglementarile urbanistice prevazute in zona. Fata de cele 
mentionate, rezulta corelarea prezentei propuneri cu documentatiile din zona aprobate. 
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial administrative, 
retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu bd-ul Dacia, 
stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi a utilităţilor. În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut seama de relaţia între 
corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate. În sensul celor menţionate, 
distanţele între acestea au fost alese astfel încât imobilele să permită însorirea naturală, reciprocă şi 
atenuând diferenţa de înălţime cu clădirile din zonă. 
          SITUATIA EXISTENTA: 

Terenul studiat pentru realizarea obiectivului este situat în intravilanul municipiului 
Craiova şi  are categoria de folosinţă -  curţi construcţii.  

Delimitari pentru zona studiata in PUZ: 
-  La Nord – bd. Dacia; 

         -  La Est – bloc de locuinte colective; 
         -  La Sud – alee carosabila incinta blocuri;  
         -  La Vest – bd. Dacia.   

REGIMUL JURIDIC:  

       Suprafata totală studiată a terenului prin PUZ este S=8547,00 mp. 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată figureaza in 
nomenclatorul stradal al Mun. Craiova in bd. Dacia, nr. 28C, are categoria de folosinta curti-
constructii si are o suprafată de S=587,00mp din acte si din masuratori, cu nr. cadastral 207826, 
înscris în  Cartea Funciară nr. 207826. Terenul intravilan este proprietate privată a dlui Zabad 
Ghazi, conform Contract de vanzare aut. nr. 2761 din 06.12.2019, intabulat, cu drept de ipoteca 
legala, in favoarea SC ALTERNATIVE ECO ENERGY SRL.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
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       Terenul are categoria de folosinţă curti-constructii și conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 
23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 543/2018, amplasamentul este situat în zonă de 
locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10, protectie cai ferate, cu indicii de construibilitate 
P.O.T maxim=20% şi C.U.T maxim=2,20 si retrageri de minim 14,50 ml pentru constructii si de 
minim 11,5 ml pentru imprejmuire din axul bd-ului Dacia, profil 2 conform PUG. 
        REGIM TEHNIC: 
        Zona de locuinte și functiuni complementare, zona spatii verzi; zona de comunicatie rutiera 
si amenajari aferente. 
 Bilant teritorial      

 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  

      - Zona locuinte colective si functiuni complementare: 

              UTR 1:   POT propus=43,50%,  

                              CUT propus=2,64, cu regim de inaltime maxim P+3-10, cu inaltimea  

                              maxima admisa 33,00 m  

                              Constructia propusa are regim de inaltime: S+P+5, cu 

                              inaltimea maxima admisa 23,50 m  

     Utilizari permise cu conditii:    

    In zona luata in studiu se permit constructii provizorii doar in baza Legii nr. 50/1991. 
   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008. Necesarul de parcaje se va asigura 
exclusiv in incinta imobilului, fie la parterul si subsolul cladirii. 
 Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 
aprobat cu H.G. nr. 525/1996. 
 Organizarea circulaţiei la imobilul ce a generat PUZ-ul se va face pe aleea de acces dintre 
blocuri existente, pe latura de Sud a imobilului.  
  Constructiile propuse se vor retrage la minim 14,00 ml, iar imprejmuirile la 11,50 ml fata de 
axul bd-ului Dacia, mentinandu-se profilul aprobat prin PUG (conform profil 1-1 din PUZ);  
  Constructiile propuse se vor retrage la minim 10,00 ml, iar imprejmuirile la 8,50 ml din axul 
aleii de acces de la Sud (conform profil 2-2 din PUZ). 
  In zona studiata nu se vor realiza imprejmuiri pe limita proprietatii, pe traseul bd.-ului Dacia. 
  Delimitarile pot fi realizate cu gard viu, eventual dublate cu plasa metro maxim 90 cm 
inaltime. 
   Functiuni permise: Functiune dominanta – locuinte colective. 
   Functiuni complementare zonei de locuit (mici spatii comerciale la parter blocuri). 
   Functiuni interzise: industrie, productie diverse, statii alimentare carburanti, service auto, 
spalatorii auto, spatii depozitare, centre comerciale. 
    Documentaţia este însoţită de următoarele avize, in termen de valabilitate, prelungite automat 
pe perioada starii de alerta, conform Legii nr. 55/2020: 
  - S.C. APA OLTENIA S.R.L. – avizul este favorabil pentru elaborare PUZ si nefavorabil 

pentru construire intrucat terenul este subtraversat de o conducta de canalizare apartinand  

municipiului Craiova, conform planului anexa. Se poate construi numai dupa devierea 

conductelor existente; 

  -  S.E. CRAIOVA 2 – aviz favorabil nr. 2228 din 05.02.2020; 

  - SC FLASH LIGHTING SERVICES SA - aviz favorabil nr. 1444/08.01.2020,  respectandu-

se condiţiile din acesta – intrucat un tronson din reteaua electrica subterana de iluminat 

public va fi afectata de lucrarile care urmeaza a se executa, acesta va fi deviat de catre 

beneficiar, cu ajutorul unei firme specializate, sub asistenta tehnica  din partea operatorului 

de iluminat public, respectiv SC FLASH LIGHTING SERVICES SA; 

  - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA– aviz favorabil, fara conditii, nr. 

0928/07.01.2020; 
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  -  POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER – aviz de principiu 

detaliat nr. 444186/21.12.2019; 
  - M.A.I. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTENIA – 

aviz favorabil nr. 2.106.916/17.02.2020; 

   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ: Decizia nr. 13.557/05.02.2018-
proiectul nu necesita evaluare de mediu si nu se supune procedurii de evaluare adecvata. 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 108/2018, întocmit de S.C. GTF CONSULT S.R.L. Craiova;  
      Aviz de Oportunitate nr. 24/16.11.2018; Studiu de insorire; Studiu de circulatie; 

      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de CN POSTA ROMANA SA prin nr. factura 
MAN00004243 din 23.05.2018.  
      In concluzie, prin documentatia PUZ „reconsiderare functionala a zonei aferente proprietatii 
din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de construire locuinte colective S+P+5 din bd. Dacia, 
nr. 28C s-a propus: modificarea indicatorilor urbanistici aprobati, de la POTexistent=20%, CUT 
existent=2,20 la POT max=50%, CUT max=2,64, mentinandu-se regimul de inaltime maxim 
P+10, cu inaltimea maxima admisa la coama 38,50 m.  
       In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, 
proiectul de hotărâre pentru aprobare  P.U.Z privind „reconsiderare functionala a zonei 
aferente proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de imobilul din bd. Dacia, 
nr. 28C a fost supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului 
Craiova începand cu data 20.04.2022, pentru care nu au fost înregistrate alte 
observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 20.05.2022 şi s-a 
constatat că nu sunt executate lucrările de construire pentru care se solicită documentaţia 
urbanistică.     
                                 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal „reconsiderare functionala a 
zonei aferente proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C”, generat de imobilul din 
bd. Dacia, nr. 28C. 
 - Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării 
acestuia. 
           
 
ARHITECT ŞEF, Pt Șef Serviciu, 
Gabriela MIEREANU Cristina MUGESCU 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  
 
 
 
Întocmit, 
Insp. urb. Monica MARIN 

 Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 





  

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 101229/31.05.2022                         
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
      Având in vedere:                        
 

-  Referatul de aprobare nr.99548/27.05.2022   al Directiei de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului- Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ;                                                                                  

 Raportul nr.101115/30.05.2022 al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului- 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 

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

 Legea nr. 350/1991 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

 Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administatiei Publice nr.233/2016 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul; 

 Ordinul  Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru 
aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului; 

 Ordonanta  de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.129, alin.2, lit.c 
coroborat cu dispozitiile alin.6, lit c si art. 196, alin.1, lit a ; 

 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
 Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
 HCL nr.118/31.03.2011 regulamantul local privind implicarea publicului in 

elaborarea sau revizuirea planurilor Municipiului Craiova ; 
 H.G.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamantului General de Urbanism; 
 Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 

juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind:  

 
               Aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”reconsiderare functionala a zonei aferente 
proprietatii din Bulevardul Dacia nr.28A, 28 B si 28 C, generat de imobilul din 
Bulevardul Dacia, nr.28C.  
 

                Director Executiv,                             Întocmit, 
                  Ovidiu Mischianu              cons.jur. Mădălina Decă  

    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi                         Îmi asum responsabilitatea privind   
legalitatea în solidar cu intocmitorul inscrisului                                        legalitatea actului administrativ 
                        Semnătura:                                                                                     Semnătura: 
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