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ROMÂNIA 
JUDE�UL ARGE� 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI PITE�TI 
 

DIREC�IA ARHITECT �EF 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBAN� 
COMISIA TEHNIC� DE AMENAJARE A TERITORIULUI �I URBANISM 
Nr. 13118 / 09.03.2022 
 
 
 
               Ca urmare a cererii adresate de DIACONESCU CRISTINA �i DIACONESCU CORNEL cu domiciliul 
în comuna Budeasa, sat Budeasa Mic�, strada Sudeaua nr.116, jude�ul Arge�, înregistrat� la Prim�ria Municipiului 
Pite�ti sub nr. 8517/14.02.2022 prin care se solicit� aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat pentru 
„Construire locuin�� unifamilial� P+1E �i împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pite�ti, strada 
Poieni�ei nr.15A �i 15B, întocmit de S.C LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L. – urb. dipl. Suciu Ioan Augustin� 

                 În conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare �i consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului �i urbanism, au fost parcurse 
toate etapele procesului de informare �i consultare a publicului, în urma c�ruia s-a întocmit Raportul Inform�rii �i 
Consult�rii nr. 7631 din 10.02.2022.  

�                 Potrivit procesului-verbal num�rul 11122 încheiat în urma �edin�ei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului �i Urbanism a municipiului Pite�ti, înfiin�at� în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
�i urbanismul, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i a H.C.L. nr. 57 din 15.02.2018, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare, documenta�ia analizat� a primit aviz FAVORABIL;  
               în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se emite:  
 

AVIZUL  C.T.A.T.U. nr. 5 
(raportat la �edin�a din data de 28.02.2022) 

 
                 pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU prin care se stabilesc reglement�ri specifice în vederea 

realiz�rii investi�iei „Construire locuin�� unifamilial� P+1E �i împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul 
Pite�ti, strada Poieni�ei nr.15A �i 15B� 
 generat de imobilul înscris în cartea funciar� num�rul 103639, cu num�rul cadastral 103639, în suprafa�� 
de 212,00 m2  situat în intravilanul municipiului Pite�ti, strada Poieni�ei nr.15A �i 15B, jude�ul Arge�, pentru care 
s-a emis certificatul de urbanism nr. 1305/20.10.2021 (termen de valabilitate 12 luni), de c�tre Prim�ria 
Municipiului Pite�ti� 

Ini�iatori: DIACONESCU CRISTINA �i DIACONESCU CORNEL cu domiciliul în comuna Budeasa, sat 
����	
	������
��	�	�����	�	������������������������ 
Elaborator: S.C LORIDAN PROIECT 2004 – �����������������	������
��� 
Specialist cu drept de semn�tur� R.U.R.: urb. dipl. Suciu Ioan Augustin�� 

           
          Amplasare, delimitare, suprafa�� zona studiat� în P.U.D.:  

Terenul în suprafa�� total� de 212,00 m2 este de�inut de Diaconescu Cristina �i Diaconescu Cornel, conform 
contractelor de vânzare-cump�rare autentificate sub nr. 863/28.04.2021 �i 864/28.04.2021 de BIN Bogos Nicoleta 
Romani�a �i a actului de alipire autentificat sub nr. 1452/13.07.2021 de BIN Bogos Nicoleta Romani�a. Terenul 
este situat într-o zon� cu caracter reziden�ial. Pe amplasamentul studiat se afl� dou� garaje C1 (cu suprafa�a 
construit� de 24 mp) �i C2 (cu suprafa�a construit� 30 mp) propuse pentru desfiin�are. 

Potrivit P.U.G. al municipiului Pite�ti aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 �i prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 
terenul studiat este situat în UTR 15 – zona de locuin�e cu regim mic de în�l�ime cu posibilitatea de îndesire. 
Func�iune dominant� a zonei: locuirea. 

Indicatori urbanistici aproba�i: 
POT maxim = 35 % CUT max.= 0,7 Acd/mp teren; 
Regim de în�l�ime: minim P+M maxim P+2E. 

 Terenul reglementat are ca vecin�t��i: 
- La nord – domeniu public – strada Poieni�ei; 
- La sud – proprietate privat�; 
- La est – domeniu public (strada Poieni�ei, parcare); 
- La vest – proprietate privat�. 
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     Prevederi propuse prin Planul Urbanistic de Detaliu: 
Obiectivele noi solicitate prin tema-program  
Se propune construirea construirea unei cl�diri – locuin�� unifamilial�  cu regim de în�l�ime: 
     P+1E, H maxim corni�� = 7,00 m, cu urm�torii indicatori urbanistici: 

P.O.T. maxim propus = 35,00 % ������� !�""�#2� 
C.U.T. maxim propus = 0,7�������
$����	������!%�""�#2. 

Amplasare �i accesibilitate: 
Amplasarea �i conformarea construc�iilor vor respecta prevederile impuse de H.G.R. nr. 525/1996 cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare,  a cerin�elor stabilite prin Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igien� �i s�n�tate public� privind mediul de via�� al popula�iei (condi�ii de însorire, vizibilitate, iluminat natural, 
spa�ii verzi, platform� de�euri, etc.), precum �i a normelor de protec�ie împotriva incendiilor. 

Regim de aliniere �i retrageri:      
     - amplasarea în interiorul parcelei:  

-  minim 6,05 m fa�� de limita posterioar� ����������	���&�	���	����'(� 
-  minim 0,60 m fa�� de limita lateral� ����������	���&�	���	����)(� 
-  minim 3,50 m fa�� de limita lateral� ����������	���&�	���	�����(� 
-  minim 2,00 m fa�� de aliniament (domeniu public – parcare latura de E). 

- amplasarea fa�� de construc�iile existente: 
- - $	������������	�&*+!,(�����	���	����)���
�	��	�-	�$�������%.�#� 
- $	������������	�&*+�,+�(�����	���	��������
�	��	�-	�$����/�/"�#� 
- fa�� de cl�direa (P+M) din partea de V, distan�a va fi de 9,20 m. 
Circula�ii �i c�i de acces:  

Accesul la teren se realizeaz� din parcarea betonat� existent� în fa�a propriet��ii (latura de est).   
Locuri de parcare: 

     Locurile de parcare, se vor asigura pe terenul proprietate, conform prevederilor H.C.L. nr. 428/2007 privind 
unele m�suri referitoare la locurile de parcare pentru construc�iile �i amenaj�rile autorizate, pe raza administrativ-
teritorial� a municipiului Pite�ti �i se vor dimensiona conform Normativului pentru proiectarea parcajelor 
P132/93.  
     Necesar locuri de parcare = 2 locuri de parcare (pe dale înierbate). 
 Echipare tehnico – edilitar�:  

Noua construc�ie poate fi racordat� la toate re�elele edilitare existente – ap�, canalizare, energie electric�, gaz, 
telefonie, solu�iile tehnice de racordare/bran�are se vor stabili la faza D.T.A.C. pe cheltuiala exclusiv� a 
investitorului. 

Spa�ii verzi:  
     Prin tema de proiect se propune amenajarea unei suprafe�e de 82,00 m2 (38,70 %) spa�ii verzi.  

 
 În urma �edin�ei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i Urbanism din data de 28.02.2022 documenta�ia de 
urbanism elaborat� pentru „Construire locuin�� unifamilial� P+1E �i împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pite�ti, 
strada Poieni�ei nr.15A �i 15B, a primit aviz majoritar FAVORABIL.  
          Elaboratorul �i beneficiarul P.U.D. î�i asum� în întregime r�spunderea pentru exactitatea datelor �i 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 �i urbanismul, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i a 
consecin�elor nerespect�rii condi�iilor impuse în avizele de specialitate ob�inute, con�inute în documenta�ia anex�-conform 
borderoului care a stat la baza emiterii prezentului aviz. Semnarea documenta�iei de urbanism, atrage responsabilitatea 
fiec�rei persoane din colectivul de speciali�ti care a elaborat documenta�ia. 
          Documenta�ia tehnic� pentru autorizarea execut�rii lucr�rilor de construire (D.T.A.C.) se va elabora numai dup� 
aprobarea P.U.D., cu respectarea tuturor avizelor �i studiilor solicitate prin certificatul de urbanism,  precum �i a cerin�elor 
impuse de legisla�ia în vigoare. 
 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i Urbanism nu oblig� autoritatea public� local� implicit la 
aprobarea documenta�iei de urbanism. 
           Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toat� durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 
1305/20.10.2021 (termen de valabilitate 12 luni), emis de Prim�ria Municipiului Pite�ti. 
 
 
                 PRE�EDINTE C.T.A.T.U.                                                                         
                              PRIMAR                                                                                   ARHITECT �EF, 

         Cristian Gentea                                                                         arh. Victor - C�t�lin Ghi��  

 
          
 
                          Coordonator C.D.U. 
              ing. Florentina Ti�u 

 
                      dact:ing.F. TI�U 
                      2 ex./.  �


