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     Nr. 53273  /  13.10.2021                                                                                

 

 

      

Lista suplimentară a ședinței C.T.A.T.U. din 14.10.2021, ora 14 00 
 
 

9. Studiu de oportunitate – strada Ion Budai Deleanu, f.n. – inițiator S.C. ENERGOMONTAJ GRUP 

S.R.L. -  nr. de înregistrare 31776 / 18.06.2021 + adresa nr. 53159/12.10.2021 (repartizată în data de 13.10.2021) 

elaborare P.U.Z. pentru „Construire ansamblu locuințe colective cu funcțiuni complementare” pe terenurile în 

suprafață totală de 6.144 m2 compus din suprafețele: 3.414 m2 - curți construcții, 792m2 - drum, 1938 m2 - pădure. 

Există un P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 53/15.02.2018 (termen de valabilitate 7 ani) în vederea realizării 

investiției „construire locuință individuală și complex întreținere persoane vârstnice ” pe terenul în suprafață de 
4206,00 mp, pentru care s-a obținut Decizia de scoatere din fondul forestier nr.134/12.02.2008 emisă de 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Ploiești – decizia fiind valabilă cu condiția menținerii 

soluției de păstrare a scopului pentru care a fost emisă. 

Obs.:  în cadrul ședinței CTATU din 08.07.2021 s-au făcut următoarele observații și recomandări: 
Respectarea indicatorilor urbanistici din C.U.; Refacerea planșei de reglementări urbanistice; Drumul de 
incintă are o lungime mai mare de 100m; Se va respecta legislația în vigoare; Soluția propusă nu respectă 
scopul pentru care a fost aprobată scoaterea din circuitul silvic; Solicitarea unui punct de vedere clar din 
partea I.T.R.S.V. cu privire la decizia nr. 134/12.02.2008. 

Urmare a celor de mai sus, investitorul anexează adresa nr. 9486/20.08.2021 de la Garda Forestieră 
Ploiești.  
PROPUNERI: 
Se propune schimbarea funcțiunii zonei: rezidențială – locuire în ansamblu cu locuințe colective cu regim de 

înălțime Ds+P+3E-4r (102 unități locative)și o locuință individuală cu regim de înălțime de P+1+M;  

- Indicatori maximi propuși pentru întreaga suprafață studiată S = 6144,00 mp: POT = 35 %; CUT = 1,25 
Acd/teren 

- Indicatori maximi propuși pentru S = 4206 mp: POT = 45,00%, CUT = 1,80 Acd / mp teren (calculați pentru 

întreaga suprafață scoasă din circuitul silvic - 4206 mp). 
- Se propune acces carosabil și pietonal din strada I. Budai Deleanu (limita E de proprietate) prin drumul existent 

pe terenul studiat cu lățimea de 5 m. 

- Spații verzi propuse: minim 31,50 % pe teren natural.   

- Se propune realizarea de 113 locuri de parcare (57 l.p. pe platforme betonate la nivelul solului, 20 l.p. la 

parterul parțial liber în sistem Klaus tip Stack Parker, 36 l.p. la cele două demisoluri în sistem Klaus tip Stack 

Parker).  

 
10.  P.U.D. – bulevardul Frații Golești, nr. 118 – inițiator S.C.  HR EDEN 2007 S.R.L.- nr. de înregistrare 

26675/24.05.2021, completată cu cererea nr. 53109/12.10.2021 (repartizată în data de 13.10.2021 prin care 

investitorul dorește clarificări din partea comisiei) pentru „Construire imobil de locuințe colective cu spații 

comerciale S+D+P+6E și parcaj aferent, organizare de șantier și împrejmuire” pe terenul situat în municipiul 

Pitești, bulevardul Frații Golești, nr.118, în suprafață de 671 m2 (teren curți-construcții) și 217 m2 (drum servitute). 

Potrivit Planului Urbanistic General al municipiul Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin 

H.C.L. nr. 90/2010 terenul studiat este situat în U.T.R. 3, subzona LI3b cu locuințe propuse înalte (mai mult de 

trei niveluri).  

Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 171/1999 terenul este situat în subzona cu propuneri de instituții, 

servicii publice și locuințe cu spații comerciale cu următoarele condiții de amplasare și conformare: 

Regim de înălțime: minim P+3E – maxim P+8E; 

POT maxim = 75%, CUT maxim = 4 Acd / mp teren (pentru construcții cu funcțiuni mixte); 

Aliniament: retragere minimă de 8 m față de limita carosabilului – blv. Frații Golești. 

PROPUNERI: 
Se propune construirea unui imobil cu locuințe colective cu spații comerciale și parcaje aferente cu regimul de 
înălțime S+D+P+6E (adăpost ALA la subsol - suprafață 44 m2, spațiu comercial și spații tehnice la subsol, spații 

parcare la demisol și parter, locuințe la etajele superioare 1-5, spații de joacă și spații comune la etajul 6) 

H maxim atic = 29 m; 
POT maxim = 70%; suprafață construită propusă = 469,70 m2; 

CUT maxim = 3,5 Acd / mp teren; suprafață construită desfășurată = 2348,50 m2; 
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Suprafață spațiu comercial= 227 m2 

Numărul total de apartamente propus: 19 

Sunt propuse 27 de locuri de parcare; 

Spații verzi amenajate la sol = 137 m2; spații verzi amenajate în jardiniere (la nivelul solului) = 30,75 m2; 

Camera de colectare/depozitare deșeuri menajere amplasată la demisolul clădirii = 15 m2 ; 

Loc de joacă = 50,00 m2 - amplasat la nivelul 6 al clădirii; 

Retragerea față de limita carosabilului (N-E) - 8,00 m față de bd. Frații Golești; 

Retragerea față de limita laterală S-E (domeniu public) -  pe aliniament; 

Retragerea față de limita laterală N-V (proprietate privată)- min. 4 m și min. 1 m pentru nivelurile subsol și 

demisol; 

Retragerea față de limita posterioară S-V – minim 3 m pentru nivelurile parter- etaj 6 și min. 2 m pentru subsol 

și demisol; 

Accesul carosabil se realizează din str. Caporal Pătru.  

 În ședința CTATU din 09.09.2021 s-au făcut următoarele recomandări: Clarificarea regimului juridic 

al terenurilor pe care se propun accesurile; corelarea pieselor desenate cu propunerea de 25% spații verzi; 

retragerile față de limitele de proprietate să fie raportate la regimul de înălțime; este recomandabil ca la 

bulevardul Frații Golești să fie creat un front reprezentativ;corelare piese desenate cu propunerea de 25% spații 

verzi; retragerile edificabilului față de limitele de proprietate să fie raportate la regimul de inaltime. 

 

11. Regulamentul local de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în 

Municipiul Pitești – pentru obținerea avizului C.T.A.T.U. 
 

 

 

 

 

 
 

           ARHITECT ȘEF 
     arh. Ruxandra Cruțescu 

 


