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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARGEȘ 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 
 

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ 
COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Nr.  41813  /  16.08.2021 
 
 
 
               Ca urmare a cererii adresate de ……………………………. cu domiciliul în Pitești, ………………….., 
județul Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 28840 din 03.06.2021, însoțită de proiectul nr. 
U03/2020 - P.U.D. cu modificările/completările înregistrate sub nr. 41517/12.08.2021, întocmit de S.C. UGMA 
LANDFORM CONCEPT S.R.L.- coordonator urb. Uglea Mariana, prin care se solicită aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu elaborat pentru construire „Clinică medicală stomatologică” pe terenul situat în municipiul 
Pitești, strada Gheorghe Lazăr, nr. 30; 

                 În conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, au fost parcurse 
toate etapele procesului de informare și consultare a publicului, în urma căruia s-a întocmit Raportul Informării și 
Consultării nr. 33244  din 29.06.2021. 
      Potrivit procesului-verbal numărul 35083 din data de 08.07.2021 încheiat în urma ședinței Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești, înființată în baza Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L. nr. 57 din 15.02.2018, 
cu completările și modificările ulterioare, documentația analizată a primit aviz majoritar FAVORABIL ;  
                 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
cu modificările și completările ulterioare, se emite:  
 

AVIZUL  C.T.A.T.U. nr. 21 
(raportat la ședința din data de 08.07.2021 ) 

 
                 pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU prin care se stabilesc reglementări specifice în vederea 

realizării investiției: „Clinică medicală stomatologică” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Gheorghe 
Lazăr, nr. 30, județul Argeș; 
 generat de imobilul înscris în cartea funciară numărul 91784, cu numărul cadastral 91784, în suprafață de 
515,00 m2  (măsurată 500,00 m2) situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Gheorghe Lazăr, nr. 30, județul 
Argeș, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. 398 din 14.04.2020 (termen de valabilitate 24 de luni), de 
către Primăria Municipiului Pitești; 

           Inițiator: ………………………. cu domiciliul în Pitești, ………………………….. județul Argeș; 
            Elaborator: S.C. UGMA LANDFORM CONCEPT S.R.L.; 
            Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: urb. Mariana Uglea 

          Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.:  
 Terenul în suprafață totală de 515,00 m2  (măsurată 500,00 m2) se află integral în proprietatea doamnei 

…………………………, conform contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 398 din 27.03.2014 la B.I.N. 
Vasiliu-Căpățână Simona Elena și este situat intravilanul municipiului Pitești, strada Gheorghe Lazăr, nr. 30. 

Potrivit P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 terenul este situat zona centrală, zonă destinată funcțiunilor 
cu caracter central, serviciilor și locuințelor, subzona LA2 subzonă destinată locuințelor individuale și colective 
mici realizate pe baza unor parcelări spontane rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni.  

Reguli de construire conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004: 
POT maxim = 60% ; CUT maxim = 2,4 pentru construcții cu funcțiuni mixte. 
POT maxim = 40% ; CUT maxim = 2,0 pentru locuințe.  
Terenul studiat prin P.U.D. este situat în Situl Urban ”Strada Crinului” – cod LMI AG-s-B-13403, sit urban 

de importanță locală și în raza de protecție a două monumente istorice:  
- Biserica ”Maica Precista” – cod LMI AG-II-m-B-13417 – la circa 15 m de monument;  
- ”Casa Filipescu” - cod LMI AG-II-m-B-13404 – la circa 160 m de monument . 
Accesul la terenul ce a generat P.U.D. se face din strada Griviței pe aleile carosabile ce deservesc și blocurile 

de locuințe colective din zonă. Din strada Gheorghe Lazăr se poate face doar accesul pietonal, pe o alee pietonală 
cu lățime ce variază între 1,5 – 2,5 m.  

Accesul auto la terenul reglementat, din  aleea carosabilă existentă, se face pe o rampă de acces amenajată 
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de circa 2,4 m lățime situată la limita laterală nord-vest și pietonal, pe scările de acces public existente.  
Aleea carosabilă din care se face accesul auto are o deschidere de 5,0 m.  
Terenul reglementat prin P.U.D. are o formă neregulată și înclinată. Față de nivelul aleii carosabile existente 

terenul este situat cu aproximativ 2,0 m mai jos.        
 Terenul reglementat se învecinează:  
- la nord-vest cu imobil proprietate privată nr. cad. 83717 (construit) și imobil proprietate privată nr. cad. 97469 
(liber de construcții);  
- la nord - est cu imobil proprietate privată nr. cad. 97469 (liber de construcții) și imobil proprietate privată nr. cad. 
90201 (construit);  
- la sud – est cu imobil proprietate privată, fără geometrie asociată în baza de date e-terra, construcție amplasată 
retras la maxim 1,0 m de limita de proprietate comună;  
- la sud-vest cu teren domeniu public – alee, spațiu verde, rampă acces auto.  
  Prevederi propuse prin Planul Urbanistic de Detaliu: 

Obiectivele noi solicitate prin tema-program  
Se solicită reglementarea modului de amplasare a construcției cu destinația clinică medicală cu respectarea 

condițiilor prevăzute în H.G.R. nr. 525/1995 privind Regulamentul general de urbanism pentru funcțiunea propusă 
și cerințele stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației (condiții de însorire, vizibilitate, iluminat natural, spații verzi, platformă deșeuri, locuri 
de joacă pentru copii etc.) și de protecție împotriva incendiilor.  

Pentru clădirile existente pe parcelă a fost emisă Autorizația de Desființare nr. 21 din 01.09.2020. 
Investiția presupune construirea unei clădiri cu spații medicale (trei cabinete stomatologice) și dotări 

complementare, cu regim de înălțime Ds+P+1E, H maxim cornișă = 4,5 m (măsurat de la cota terenului amenajat 
de pe aliniament),  cu următorii indicatori urbanistici:  
          POT propus = 38 % - calculat la suprafața totală a terenului  
 CUT propus = 1,00 Adc/mp teren - calculat la suprafața totală a terenului  
 Funcţiuni admisibile - clinică medicală   

S teren = 500 mp; Sc = 188 mp; Scd= 500 mp; Suprafață alei, platforme parcare = 162 mp.   
Amplasare și accesibilitate: 

Amplasarea și conformarea construcțiilor vor respecta prevederile impuse de H.G.R. nr. 525/1996 cu 
modificările și completările ulterioare,  a cerințelor stabilite prin Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (condiții de însorire, vizibilitate, iluminat natural, 
spații verzi, platformă deșeuri, etc.), precum și a normelor de protecție împotriva incendiilor. 

Propunerea de amplasare pe parcelă a noii construcții respectă reglementările din P.U.Z.- Zona Centrală, cu 
excepția retragerii minime obligatorii de 3,0 m față de limita laterală sud-est, unde se propune amplasarea pe limita 
de proprietate cu rost structural de 20-40 cm după care cu o retragere de 3,0 m, întrucât pe parcela învecinată există 
o clădire cu Ds+P, amplasată la mai puțin de 1,0 m de limita de proprietate, cu calcan. 

Se vor executa lucrări de sistematizare a terenului reglementat în vederea asigurării platformei pentru parcare. 
Modul de amplasare ales este justificat și de rampa de acces auto existentă, fiind singura modalitate de acces 

auto pe teren.  
Regim de aliniere și retrageri:      

- fata de limita posterioară (formată din punctele de contur 501-502-503) – minim 5,0 m  
- față de limita laterală sud-est (formată din punctele de contur 503-504) – pe o lungime de 11,0 m pe limita 

de proprietate cu rost structural de 20-40 cm, după care retragere de minim 3,0 m.  
- față de limita frontală/aliniament (formată din punctele de contur 504-505) – minim 3,5 m 
- față de limita frontală/aliniament (formată din punctele de contur 506-507-508-509) – minim 6,0 m  
- față de limita laterală nord-vest (formată din punctele de contur 509-510-511-501) = minim 5,5 m  
Circulații și căi de acces:  

Accesul la terenul ce a generat P.U.D. se face din strada Griviței pe aleea carosabilă ce deservește și blocurile 
de locuințe colective din zonă. Aleea carosabilă din care se face accesul auto are o deschidere de 5,0 m, iar rampa 
auto de acces (existentă) se va modifica și se va asigura o pantă cu o înclinație de maxim 18 %. Asigurarea accesului 
către zona posterioară a terenului se va face prin amenajarea unei scări, adiacent fațadei laterale nord-vest. 

Din strada Gheorghe Lazăr se poate face doar accesul pietonal, pe o alee pietonală cu lățime ce variază între 
1,5 – 2,5 m.  

 Locuri de parcare: 
        Locurile de parcare, se vor asigura pe terenul proprietate, conform prevederilor H.C.L. nr. 428/2007 privind 
unele măsuri referitoare la locurile de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate, pe raza administrativ-
teritorială a municipiului Pitești și se vor dimensiona conform Normativului pentru proiectarea parcajelor P132/93.  

Se propune amenajarea la sol (în incinta terenului reglementat) pentru 4 locuri de parcare; 
 Echipare tehnico – edilitară:  

Construcțiile existente pe teren propuse a fi desființate, au fost racordate la toate utilitățile existente în zonă. 
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Noua construcție poate fi racordată la toate rețelele edilitare existente – apă, canalizare, energie electrică, gaz, 
telefonie, soluțiile tehnice de racordare/branșare se vor stabili la faza D.T.A.C. Pe str. Dorobanților se regăsește o 
rețea de apă caldă de consum și încălzire ce face racordul clădirilor de locuințe colective.  

Pentru terenul reglementat au fost emise următoarele avize ale furnizorilor de utilități :  
- Aviz nr. 4141/14.05.2021, emis de Distribuție Energie Oltenia SA  
- Aviz nr. 9075 din 30.10.2020, emis de SC APĂ CANAL 2000 SA Pitești  
-  Aviz nr. 315.543.126 din 29.09.2020 , emis de DISTRIGAZ SUD REȚELE  
- activitățile de salubrizare vor fi astfel organizate încât sa nu creeze probleme de sănătate, să polueze mediul 

sau să degradeze igiena vietii, în spatiul destinat colectarii selective a deseurilor menajere, accesibil din drumurile 
publice. 

 Spații verzi:  
        Prin tema de proiect se propune amenajarea pe teren natural a unei suprafețe de 150 mp spații verzi (30%).  

 
 În urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 08.07.2021 
documentația de urbanism elaborată pentru construire „Clinică medicală stomatologică” pe terenul situat în 
municipiul Pitești, strada Gheorghe Lazăr, nr. 30 a primit aviz majoritar FAVORABIL.  
          Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. își asumă în întregime răspunderea pentru exactitatea datelor și 
veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentele depuse care fac obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 
63, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a consecințelor nerespectării condițiilor impuse în avizele de specialitate obținute, 
conținute în documentația anexă-conform borderoului care a stat la baza emiterii prezentului aviz. Semnarea 
documentației de urbanism, atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat 
documentația. 
           Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se va elabora numai 
după aprobarea P.U.D., cu respectarea tuturor avizelor și studiilor solicitate prin certificatul de urbanism,  precum 
și a cerințelor impuse de legislația în vigoare. 
 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nu obligă autoritatea publică locală implicit 
la aprobarea documentației de urbanism. 
           Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 
nr. 398 din 14.04.2020 (termen de valabilitate 24 de luni), emis de Primăria Municipiului Pitești. 
 
 
 
                 PREȘEDINTE C.T.A.T.U.                                                                         
                             PRIMAR                                                                              ARHITECT ȘEF, 

           Cristian Gentea                                                                   arh. Ruxandra Cruțescu 

 
 
 
 
 
                Coordonator C.D.U. 
                 ing. Florentina Tițu 

 
 
 
 
 

                      dact:insp.F. TIȚU 
                      2 ex./.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


