
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea 
unei hale de producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi 
parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, situat în 

municipiul Craiova, str.Rîului, nr.391 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.09.2022; 
         Având în vedere referatul de aprobare nr.155350/2022, raportul nr.156689/2022 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare 
nr.161786/2022 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei hale de producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi 
parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, situat în municipiul 
Craiova, str.Rîului, nr.391; 

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, 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, 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 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 şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei hale de 
producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi parcaje acoperite, cu 
caracter provizoriu pe durata de 10 ani, situat în municipiul Craiova, str.Rîului, 
nr.391, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu 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-Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUN. CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM ȘI NOMENCLATURĂ URBANĂ 
Nr.  155350/ 05.09.2022    
   

REFERAT DE APROBARE 
a documentației de urbanism P.U.D in vederea construirii unei hale de productie parter, birouri 

P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, in str. Riului, nr. 391 
 
      Elaborarea documentației de urbanism mai sus menționată a fost demarată, în condițiile Legii nr. 350/2001, 
prin obținerea Certificatului de Urbanism nr. 948 din 25.06.2020, prelungit valabilitatea pana la 25.06.2023. În 
faza de elaborare, au fost urmărite etapele stabilite prin lege, respectiv: 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.D. 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, respectiv 22.09.2022. Documentația de urbanism supusă aprobării a fost inițiată de catre AD 
PETROL SRL reprezentata prin dl Triculete Dan, în calitate de titulari ai dreptului de proprietate asupra 
terenului situat în Mun. Craiova, str. Riului, nr. 391, ca urmare a intenției de edificare pe acest teren a unei hale 
de productie parter, birouri P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani. 
 Din cauza încadrării proprietății studiate într-o zonă reglementată conform P.U.G. in funcţiune mixta: 
zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general si zona unitati industriale, 
afectat partial de strada propusa prin PUG, pentru care a fost stabilită o interdicţie de construire până la 
elaborare PUZ/PUD, a fost necesară inițierea documentației de urbanism P.U.D pentru ridicarea interdicţiei de 
construire instituită asupra terenului, în vederea realizării investiției propuse. Prin documentația supusă 
aprobării au fost respectate restul reglementărilor urbanistice stabilite conform PUG. La elaborarea 
documentației urbanistice s-a ținut cont de toate funcțiunile preexistente din zona de studiu, în vederea 
integrării construcţiei propuse în situația existentă la momentul generarii P.U.D. Intervalul de 10 ani de la data 
aprobării a fost propus ca valabilitate a documentației de urbanism supusă aprobării. S-a avut în vedere 
reglementarea zonelor de acces și a profilelor circulaţiilor  existente în zona de studiu, precum şi reglementarea 
spaţiilor necesare pentru asigurarea necesarului de parcări ce va deservi funcţiunea. 
     Ca urmare a aprobarii documentatiei PUD, terenul proprietate privată studiat, va putea fi utilizat în mod 
corespunzator pentru funcțiunea propusă – asigurându-se  circulațiile pietonale și carosabile la proprietatea 
generatoare PUD în relație cu circulațiile existente şi respectând profilele stradale reglementate conform PUG. 
    În urma obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism s-a constatat faptul că prin ridicarea 
interdicţiei de construire în vederea realizării investiţiei propuse, nu sunt afectate rețelele tehnico-edilitare 
existente în zonă, nu se afectează mediul înconjurător și nu se încalcă normele sanitare în vigoare si nu se 
afectează vecinătăţile. 
     Pe durata derularii procedurilor de informare a publicului și transparență decizională nu au fost înregistrate 
sesizări și obiecțiuni de la prorietarii notificați, perimetrali terenului studiat prin PUD. 
     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 urbanismul și amenajarea teritoriului și a 
Normelor de aplicare a acesteia nr.233/2016, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
propunem spre aprobare  Planul Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei hale de productie parter, 

birouri P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, in str. Riului, nr. 391.  

 

 
 

PRIMAR, 
Lia Olguța VASILESCU 

 
      Pt. Arhitect sef,                                  Pt sef serviciu,                                           

     Elena STANICA              Stefan FLORESCU                                                      

                                                                         
                                                                                                                         
    
 
 



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr.  156689/ 07.09.2022 

                                                      RAPORT 

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei hale de 

productie parter, birouri P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe 

durata de 10 ani, in str. Riului, nr. 391 
 

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 si in baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.   

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu  
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice.              

Prin documentatia elaborata de catre arh. urbanist RUR Mihail Cristian Ciomu, se propune 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei hale de productie parter, birouri 

P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, in str. Riului, nr. 391,  
propus prin Certificatul de urbanism nr. 948 din 25.06.2020, prelungit valabilitatea pana la 25.06.2023. 
          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.D.-ului in vederea construirii unei hale de productie parter, 

birouri P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, in str. Riului, nr. 

391 a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
       - în baza adresei nr. 71613/08.04.2022 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat pe site-ul 
instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anunţul nr. 
2/08.04.2022 și la sediul instituţiei din strada Targului, nr. 26, planurile aferente investiţiei propuse în 
Craiova – zona str. Riului, respectiv: - plansa cu incadrarea in zona, plansa cu zonificarea functionala si 
plansa cu mobilarea urbana, conform proceselor-verbale de afişare pe site si la sediu nr. 
71613/08.04.2022. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate.      
         Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente PUD-ului propus, cu adrese 
transmise prin poştă cu confirmari de primire anexate documentatiei, respectându-se termenul de 15 zile 
prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu Notificarea nr. 
71618  /08.04.2022.                  
          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.D -ului pe panou in loc vizibil la zona ce a fost 
studiată prin acest  P.U.D, argumentat cu foto anexat şi cu anunţ  în două  ediţii ale ziarului local Gazeta 
de Sud si Cuvantul Libertatii din data de 23.12.2021, respectiv din data de 28.03.2021, anunţuri pe care 
le anexăm documentaţiei P.U.D, prin care s-a luat în considerare că şi proprietarii neidentificaţi au putut 
fi informaţi de elaborarea P.U.D.-ului. 
         În urma dezbaterii publice nu au fost sesizări, obiectiuni și reclamatii. 
         După  expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs de la 
ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 08.04.2021 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. 
 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.D., consemnându-se astfel 
avizul favorabil al Comisiei Tehnice. 

   
  



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

 

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 in zona mixta: zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de 
interes general si zona unitati industriale, afectat partial de strada propusa prin PUG, cu interdictie 
temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUD/PUZ, POTmax=70% si CUT=in functie de 
regimul de inaltime, dar nu poate fi mai mare de CUTmax=4, conform Legii nr 350/2001, cu interdictie 
temporara de construire pana la aprobarea documentatiei de urbanism (PUZ/PUD) si aliniament la 11,50 
ml fata de axul strazii Riului (profil 2, conform PUG). În urma obţinerii C.U. cu nr. 948 din 25.06.2020, 
prelungit valabilitatea pana la 25.06.2023 privind investiţia solicitată in vederea construirii a doua hale 
metalice parter, se impune condiţia elaborării P.U.D., pentru ridicarea interdictiei de construire, 
pastrandu-se functiunea si traseul strazii Dr. Industriilor.  
         Prin propunerea de elaborare P.U.D., ce se supune aprobării Consiliului Local, se va ridica  
interdictia de construire impusa prin PUG si se vor pastra reglementarile aprobate prin acesta: indicii 
urbanistici, regimul de inaltime si functiunile, se vor  reglementa retragerile, rezolvarea circulaţiei 
carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu strazile din jur, 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 
          SITUATIA EXISTENTA: 

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

Delimitari pentru zona studiată: 
-  La Nord – R. A. APA – STATIA DE POMPARE NR. 3 si TCIF AUTOBAZA; 

         -  La Sud - SC CARTER SRL; 
         -  La Est – canal - domeniu public; 
         -  La Vest – Societate de Imbunatatiri Funciare. 

 REGIMUL JURIDIC:  

       Terenul in suprafata de 3707,00 mp este proprietate privata a numitei SC AD PETROL SRL, 
conform Contract de vanzare-cumparare cu nr. 227 din 15.02.2017 si conform extras de carte funciara nr. 
235244/20.12.2021. 
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       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 in zona zona mixta: zona cu 
functiuni complexe de interes public si servicii de interes general si zona unitati industriale, afectat partial 
de strada propusa prin PUG, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare 
PUD/PUZ, POTmax=70% si CUT=in functie de regimul de inaltime, dar nu poate fi mai mare de 
CUTmax=4, conform Legii nr 350/2001, cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea 
documentatiei de urbanism (PUZ/PUD) si aliniament la 11,50 ml fata de axul strazii Riului (profil 2, 
conform PUG). 
        REGIM TEHNIC PROPUS:  
        Zonă unitati economice industriale, de productie si birouri. 

Bilant teritorial conform PUG: 

        Functiuni predominante: zonă mixta cu functiuni complexe de interes public si servicii de 

interes general si unitati industriale, POTmax =70%, CUTmax=4, regim de inaltime 

nereglementat, cu retrageri de 11,50 ml din axul propus al str. Riului, conform profil 2 din PUG.     

        Indicatori urbanistici ai investitiei ce a generat documentatia PUD:  

                     POT propus =30,98%,  

                     CUT propus =0,34, 

                     regim de inaltime propus maxim P+1+M,  

                     Hmax hala parter=9,50 m la streasina si Hmax hala parter=11,00 m la coama (atat la 

hala productie P, cat si birouri P+1+M)   

     Utilizari permise cu conditii:    

   Asigurarea locurilor de parcare conform H.C.L nr. 489/2021, pentru functiunea propusa. 
Parcajele acoperite sunt amplasate in zona din spate a terenului. 



URBANISM/RAPOARTE CLM/MONICA MARIN 

 

   Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U aprobat cu 
H.G. nr. 525/1996.  
   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale se va face din strada Riului. 
   Pentru realizarea constructiilor, imprejmuirea va fi retrasa la 11,50 ml fata de axul strazii Riului, 
variabil de la 20 m la 6 m fata de limita Nord, la 0,60 m aliniament paralel fata de limita Sud, la 
16,50 m fata de limita de proprietate Vest si la 78,52 m fata de limita Vest. 
 
    MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
         Documentaţia este însoţită de următoarele avize: 
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  Decizia de incadrare nr. 
1253/08.06.2021; 
-  COMPANIA DE APA OLTENIA SA- aviz favorabil, cu respectarea legislatiei in 

vigoare; 
  - SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA– aviz de amplasament favorabil 

conditionat nr. 2600045822/29.11.2020. Constructia propusa nu va afecta reteaua 

elecrica LEA 20KV si zona ei de protectie sau aceasta va fi deviata prin grija 

beneficiarului. 
 
      Documentatia P.U.D. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 483/2020 întocmit de S.C. GEOTEST STUD S.R.L.;  
      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de ING Bank, ref. 547151398 din 22.12.2021.      
     In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, proiectul de 
hotărâre pentru aprobare  P.U.D. in vederea construirii unei hale de productie parter, birouri 
P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani, in str. Riului, nr. 391 a 
fost supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei Municipiului Craiova începand cu data 
11.08.2022, pentru care nu au fost înregistrate alte observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat in data de 07.09.2022 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 de Detaliu in vederea construirii unei hale de 
productie parter, birouri P+1+M si parcaje acoperite, cu caracter provizoriu pe durata de 10 
ani, in str. Riului, nr. 391.  
 - Termenul de valabilitate al P.U.D.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia. 

                  
                    
 
Pt. ARHITECT ŞEF, Pt. Șef Serviciu, 
Elena Mădălina STĂNICĂ Stefan FLORESCU 
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.  _______/_______2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
        Avand in vedere:   

  Referatul de aprobare nr. 155350/07.09.2022 al  al Directiei de Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului- Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ;                   

 Raport 156689/07.09.2022 al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului- 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 

 Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
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.6, lit.c     
coroborat cu dispozitiile  art. 196, alin.1, lit a ; 

 HCL nr. 118/31.03.2011 regulamentul 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 de Detaliu in vederea construirii unei hale de productie 
parter, birouri P+1+M si parcaje acoperite , cu caracter provizoriu pe durata de 10 ani,in str. 
Riului , nr.391.          
   

     Director Executiv,                               Întocmit, 
     Ovidiu Mischianu                      cons.jur. Claudia Calucica  

    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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