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ROMÂNIA 

JUDE�UL ARGE� 

PRIM�RIA MUNICIPIULUI PITE�TI 
COMISIA TEHNIC� DE AMENAJARE A TERITORIULUI �I URBANISM 
Nr. 25799 / 12.05.2022 
 
 
 
 
               Ca urmare a cererii adresate de S.C. INTENS PREST S.R.L. cu sediul în municipiul Pite�ti, Strada 
Lân�riei nr.6, înregistrat� la Prim�ria Municipiului Pite�ti sub nr. 24345/05.05.2022 prin care se solicit� aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu elaborat pentru „Construire imobil de servicii medicale si locuinte colective cu 
regim de în�l�ime P+4E, par�ial P+2E, par�ial P” pe terenul situat în municipiul Pite�ti, strada Trivale nr. 8, întocmit 
de S.C.  ARHILAB S.R.L.– cu sediul în Bucure�ti, str. Washington nr.6, Ap.2� 

                 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. 8220 din 14.02.2022.  

�                 Potrivit procesului-verbal num�rul 24994/10.05.2022 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 majoritar 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. 08 
(raportat la �edin�a din data de 10.05.2022) 

 
 

                 pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU prin care se stabilesc reglement�ri specifice în vederea 
realiz�rii investi�iei „Construire imobil de servicii medicale si locuinte colective cu regim de în�l�ime P+4E, 
par�ial P+2E, par�ial P” pe terenul situat în municipiul Pite�ti, strada Trivale nr. 8� 
 generat de imobilul înscris în cartea funciar� num�rul 103625, cu num�rul cadastral 103625, în suprafa�� 
de 661,00 m2, situat în intravilanul municipiului Pite�ti, strada Trivale nr. 8, jude�ul Arge�, pentru care s-a emis 
certificatul de urbanism nr. 1306/20.10.2021 (termen de valabilitate 24 de luni), de c�tre Prim�ria Municipiului 
Pite�ti� 

Ini�iator: S.C. INTENS PREST S.R.L. cu sediul în municipiul Pite�ti, Strada Lân�riei nr.6, judetul 
ARGE��                 
Elaborator:   S.C.  ARHILAB S.R.L.– cu sediul în Bucure�ti, str. Washington nr.6, Ap.2� 
Specialist cu drept de semn�tur� R.U.R.: arh. urbanist ANDREI ATANASIU – �ef proiect 
 
 

               Amplasare, delimitare, suprafa�� zona studiat� în P.U.D.:  
Terenul în suprafa�� total� de 661,00 m2 este de�inut de S.C. INTENS PREST S.R.L., conform contractului 

de vânzare-cump�rare autentificat sub nr. 683 din 29.06.2021 de S.P.N. Cîrstoiu Valerica �i Cîrstoiu Marin.  
 Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 113/1999 �i prelungit prin H.C.L. 90/2010, terenul este situat în UTR1-  
subzon� mixt� – LM (a+b)+Isb+PI – subzon� locuin�e cu regim mic de în�l�ime cu posibilit��i de îndesire, cu 
propuneri de institu�ii �i servicii, situat� în zon� protejat� cu valoare istorico - arhitectural�. 
 Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 terenul este situat în LA2 - subzona locuin�elor 

individuale �i colective mici realizate pe baza unor parcel�ri spontane, rezultat al diviz�rii în timp a unor parcele 

de mai mari dimensiuni.  

        Indicii urbanistici aproba�i în zon�: 
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����� ��������������������or func�iuni complementare 
locuirii: dispensare, cre�e înv���mânt, culte, sport – între�inere, în baza unui P.U.D. aprobat. 
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 Din punct de vedere al fondului construit vecin�t�!ile amplasamentului sunt:  
� pe latura de NORD, vecin�tate cu imobil cu nr. cadastral: 88286, cu o suprafa�� de 4.100,00 mp, compus 

din construc�ii de locuinte colective, parc�ri, spatii verzi alei aferente de acces, respectiv în vecin�tate cu aleea cu 
sens unic aferent� acces parcare, cu spatiu verde �i platforma de�euri, ce deservesc locuin�ele colective; 

� pe latura de EST cu proprietate privat� (numar cadastral: 21055-7); 
� pe latura de SUD cu strada AURORA (domeniu public)- artera de circulatie cu sens unic (nr. cad: 89374);  
� pe latura de VEST cu strada TRIVALE (domeniu public) - artera de circulatie cu sens unic cu 4 benzi de 

circula�ie (num�r cadastral: 89374). 
  Prevederi propuse prin Planul Urbanistic de Detaliu: 

Obiectivele noi solicitate prin tema-program  
Prin tema de proiect se propune edificarea unei Constructii cu functiunea de servicii medicale si locuinte 

collective (10 unit��i locative), cu regim de în�l�ime P+4E, par�ial P+2E, par�ial P astfel:   
� POT propus = 75,00% 
� CUT propus = 2,9 (2,4 - CUT zona mixt� + 0,5 – majorare conf. PUZ zona central�) 
Suprafa�a construit�: 450,00 m2 
Suprafa�a construit� desf��urat� total�: 1865,00 m2 
Suprafa�a construit� desf��urat� servicii medicale: 198 m2 
� Regim de în�l�ime = P+4E, par�ial P+2E, par�ial P� 
� H maxim = 17,00 m (de la cota terenului amenajat pentru) P+4 E. 

Necesar locuri de parcare = 14 locuri la parterul cl�dirii, cu acces din strada Trivale. 
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:      
Retrageri minime fa�� de limitele laterale:  

� retras cu 4,00m  fa�� de latura VEST pentru parter �i 3,50 m fa�� de latura VEST parter pentru corpul P+4E 
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$% %&%'(������
�
���������
������)34������ corpul Parter si pentru corpul P+2E, (respectiv pentru parter, etajele 
$% (�����������
���
�
������	��	���������
������	� proprietatea privata a proprietarului Alexandru Traian cu 
numar cadastral - cu alipire la calcan doar pentru corpul Parter si corpul P+2E. 
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Circula�ii �i c�i de acces:  
Accesul auto �i pietonal se realizeaz� direct din strada Trivale – l��imea accesului auto 5 m. 
 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. Se propune amenajarea unui num�r de 14 locuri la parterul cl�dirii, cu acces din strada Trivale.
 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. 

- activit��ile de salubrizare vor fi astfel organizate încât sa nu creeze probleme de s�n�tate, s� polueze mediul 
sau s� degradeze igiena vietii, în spatiul destinat colectarii selective a deseurilor menajere, accesibil din drumurile 
publice. Camera pentru gunoi va fi amplasat� la parterul cl�dirii.  

Spa�ii verzi:  
        Suprafa�� spa�ii verzi: min. 100,00 mp la sol (15% ) �i ~ 65,00mp (~10%) spatii verzi pe acoperisul de tip 
teras� a constructiei nou propuse. 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������������������
�����
���������������������

�

 
 
 În urma �edin�ei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i Urbanism din data de 10.05.2022 
documenta�ia de urbanism elaborat� pentru „Construire imobil de servicii medicale si locuinte colective cu regim 
de în�l�ime P+4E, par�ial P+2E, par�ial P” pe terenul situat în municipiul Pite�ti, strada Trivale nr. 8, 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. 
          În conformitate cu Ordinul 2701/2010 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 publicului nr. 8220/14.02.2022. 
 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. 1306/20.10.2021 (termen de valabilitate 24 de luni), emis de Prim�ria Municipiului Pite�ti. 
 
 
 
 
 
 

   PRE�EDINTE C.T.A.T.U. 
PRIMAR 

                                                                    Cristian Gentea 
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