
                                                                                                    1 / 5                                         ședința CTATU din 08.04.2021 

 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ                                                      

     Nr.  18256 din 05.04.2021                                                                                   

 

 

 

 

 

     ORDINEA DE ZI  cu DOCUMENTAȚII DE URBANISM  

propuse pentru dezbatere în ședința C.T.A.T.U. din 08.04.2021, ora 1400 

 

 

 
1. P.U.D. – strada Maior Gheorghe Șonțu, nr. 2B - inițiator S.C. DENISA TRANSPORT AGREGATE S.R.L. 
- nr. de înregistrare 35800 din 05.08.2020 - „Construire clădire cu apartamente D + P + 2E + 3retras” (4 apartamente), 
pe terenul în suprafață de 583,00 m2 (teren provenit din dezmembrarea terenului inițial în suprafață totală de 2014,00 
m2); 
          PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri de locuințe colective cu 4 apartamente, cu regim de înălțime D + P + 2E + 
3retras, cu următorii indicatori urbanistici: 
          - POT max =   38 % ; CUT max = 1,22 ; POT propus cumulat = 51,8% , CUT propus  cumulat = 1,84. 
          - S teren initial = 2014m2 (S teren hotel Cara 1431m2 + S teren  clădire nouă 583m2);  
          - Sc amprenta = 220,4 m2; Sc parter = 200,22m2; Sd propusă = 714,5 m2 ;  
          - Regim de înălțime propus = D+P+2E+3retras; Hmax atic = 13,70 ; H lift = 15,5 m; 
          - 12 locuri de parcare (6 locuri de parcare sunt atribuite hotelului Cara): 5 locuri la demisolul clădirii, 5 locuri 
la parterul acoperit și 2 locuri de parcare la nivelul solului 
          -  Suprafață spații verzi = 171,4 m2 ( 29%). 

 
2. P.U.D. – strada Digului, nr. 48 – inițiator S.C. FLOREA BEST CONSTRUCT S.R.L. – nr. înregistrare 56805 
din 03.12.2020 - pentru realizarea investiției: „ Săli evenimente P+1E și loc de joacă pentru copii, parcaje, piscină, 
fosă septică și împrejmuire teren” , cu regim de înălțime P+1E, pe terenul în suprafață de 3.056 m2 (cu drept de 
superficie până la data de 06.04.2025) 

PROPUNERI: 
Se propune construirea unei clădiri P+1E, cu funcțiunea de săli evenimente și loc de joacă pentru copii, construcții 

aferente echipării edilitare, amenajarea căilor de acces, parcaje necesare, spații verzi și plantate, cu următorii indicatori 
urbanistici: 

- P.O.T. max = 38,90% ; C.U.T. max = 0,57 ; Hmax =10,50 m 
-  S teren = 3056,00 m2 ; Sc = 1188,87 m2  ; Sd propusă = 1727,07 m2 ; S terasa = 86,58 m2 
-  Sc piscină = 60,00 m2 
-  suprafață spații verzi amenajate la sol: 831,80 mp (27,00 %). 
- sunt propuse 39 locuri de parcare, din care 29 locuri de parcare la nivelul solului, iar 10 locuri (5x2) sunt 

supraetajate, conform planșei de reglementări U08; 
 

3. P.U.D. – strada Banu Mărăcine, nr. 9 – inițiator PASCU ROBERT BOGDAN – nr. înregistrare 57521 din 
07.12.2020,  pentru „Construire locuință” cu regim de înălțime P+2E, pe terenul în suprafață de 282,00 m2  

PROPUNERI: 
      Se propune construirea unei clădiri cu functiunea de locuire, cu regim de înălțime P+2E, cu următorii indicatori 

urbanistici:  
-   P.O.T. maxim = 35,00 % ;  C.U.T. maxim  = 1,50; 
-   H maxim = 10,00 m;   
-   S teren = 282,00 m2; Sc parter = 98,65 m2; Sd propusă = 295,95 m2 
-   2 locuri de parcare în garajul de la parter și 1 loc de parcare pe platforma betonată. 
-   spații verzi amenajate la sol: 94,35 m2 (33,00 %). 

 
4. P.U.Z. – aleea Aaron Florian, nr.2 și nr.4 – inițiatori IONESCU RADU-ROMULUS, IONESCU MIOARA 
și  FRUJINĂ CARMEN - nr. de înregistrare 11872 din 04.03.2021 pentru „Construire locuințe cu funcțiuni 
complementare” pe terenul în suprafață totală de 2000 m2  
          PROPUNERI: 
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      Se propune construirea de locuințe individuale cu regim maxim de înălțime P+2E și funcțiuni complementare 
admise - spații verzi, accese pietonale și carosabile, parcare, platforme menajere pentru colectare selectivă deșeuri, 
rețele tehnico-edilitare.  
- P.O.T. minim =  18 %;     P.O.T.  maxim =  33 %;      
- C.U.T. minim = 0,35 Adc/m2teren;   C.U.T. maxim = 0,55 Adc/m2teren. 
- Regim de construire: clădiri cuplate sau izolate.  
- Regim de înălțime: P+2E;  H max. cornișă = 10,5 m;  H max. coamă = 14,0 m. 
 

5. P.U.D. – aleea Dr. Ioan Cantacuzino f.n. (fost Negru Vodă nr.31 și33) – inițiatori  CIOBANU FLORIN , 
CIOBANU MARIANA și DRAGNEA SORINA – nr. înregistrare 7897/11.02.2021, pentru: „Construire imobil 
locuințe colective” cu regim de înălțime P+1E-2r, pe terenul în suprafață de 805,00 m2 (teren provenit prin alipirea 
terenurilor cu suprafețele de 546 m2 și  259 m2);  
          PROPUNERI: 

      Se propune construirea unei clădiri cu functiunea de locuire, cu 8 apartamente, cu regim de înălțime P+1E-2r, 
cu următorii indicatori urbanistici:  

-  P.O.T. maxim = 35,00 % ;  C.U.T. maxim = 0,70.    
  -  S teren = 805,00 m2; Sc = 230,00 m2; Sd propusă = 563,00 m2 ; 
  -  se propun 9 locuri de parcare pe platforme betonate; 
  -  loc de joacă = 58,40 m2 (7,26 %);  
  -  suprafață spații verzi amenajate la sol: 127,35 m2 (15,82 %). 
         -  R.I.C. nr. 16332 din 25.03.2021- nu au fost obiecții. 

 
6. P.U.D. – strada Gării, nr. 21 – inițiator S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP S.R.L.- nr. de înregistrare 
12720/09.03.2021, pentru : „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare” cu regim de înălțime 
P+4E-5r , pe terenul în suprafață de  929,00 m2 (din acte), respectiv de 961,00 m2 (conform măsurătorilor cadastrale); 

PROPUNERI: 
      Se propune construirea unei clădiri cu locuințe colective (28 apartamente) cu funcțiuni complementare cu 

următorii indicatori urbanistici:  
  -  P.O.T. maxim = 48,00 % ;  C.U.T. maxim  = 2,40.    
  -  S teren = 961,00 m2; Sc parter = 60,00 m2; S proiecție etaj I = 440,00 m2 ; Sd totală = 2220,00 m2 
  -  regim de înălțime: P+4E-5r (cu parter parțial liber); H maxim = 20,00 m; 
  -  Suprafața spațiu comercial (parter) = 30,00 m2 
  -  suprafață spații verzi amenajate la sol: 140,50 mp (14,63 %); 
  -  33 locuri de parcare din care 17 locuri de parcare la parterul cădirii.   
 

7.        P.U.Z. - str. Fântânii, nr. 39, – inițiator Stroe Mihai Dragoș și Stroe Elena Cristina 

– nr. înregistrare 4122/27.01.2020 P.U.Z. pentru realizarea investiției „Construire clădire locuințe colective”  pe 
terenul în suprafață măsurată de 894 m.p.; 
  În ședința comisiei din data de 03.03.2021, documentația prezentată (varianta II) a fost retrasă de pe ordinea 
de zi pentru modificarea amplasării clădirii propuse conform clădirii existente pe latura de nord, prin păstrarea 
continuității frontului stradal la calcanul existent. Prin adresa nr. 14640/17.03.2021 inițiatorul PUZ-ului a înaintat 
documentația modificată conform recomandărilor comisiei C.T.A.T.U.  
    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. nr. 12, în LM12 (a+b), subzonă cu locuințe existente, cu 
posibilități de îndesire, cu regim mic de înălțime (de la parter cele existente la P+1, P+2 maximum, pentru cele propuse) 
și funcțiuni complementare, admise zonei.  
    Regulile de construire conform P.U.G.-ului aprobat pentru U.T.R.-urile de locuințe și dotări aferente existente 
în zonele cu regim de construcții P+1- P+2 sunt următoarele:  

- Regim de înălțime în zonă: minim P - maxim P+2E;  
- P.O.T. maxim = 35 %;  
- C.U.T. maxim = 0,7; 
- Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea. 

           Accesul pietonilor și autovehiculelor se face direct din str. Pătrașcu Vodă (latura nord-vest a proprietății).  
           PROPUNERI: 
Obiectivul prezentei documentații P.U.Z. elaborate este construirea unui imobil de locuinte P+2/3E cu 14 apartamente. 
P.O.T. maxim propus = 38,57 %;  
C.U.T. maxim propus = 1,37; 
Regim maxim de înălțime propus P+2/3E; Rh maxim propus 12,50 m; 
Retragerea minimă față de aliniament (nord - vest) – minim 5,22 m de la limita de proprietate cu strada Fântânii, din 
care se face accesul;      
Față de limitele laterale ale proprietății, edificabilul propus se va amplasa la: 
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- min. 3,00 m pe latura nord – est față de limita proprietății cu nr. cad. 83405 pe care e amplasată o locuință cu 
calcan cu regimul de înălțime P+1E și alipire la 0,60 pentru păstrarea continuității frontului stradal și acoperirea 
calcanului;  

- față de limita sud-vest min. 4,43 m față de proprietatea cu nr. cad. 96922 pe care e amplasată o clădire de locuințe 
colective cu regimul de înălțime P+4E și min. 4,62 m față de proprietatea cu nr. cad. 97876 pe care e amplasată o 
locuință cu regimul de înălțime P+1E; 

Retragerea minimă față de limita posterioară - latura sud-est: min. 11,87 m față de parcela cu nr. cad. 88426 - Liceul 
Dinu Lipatti; 
Se asigură spații verzi în procent de 27,95 % din suprafața terenului (100 m2 la nivelul solului și 150 m2 terasă verde 
pe acoperiș). 
Se asigură 16 locuri de parcare din care 14 locuri amenajate la nivelul solului și 2 locuri în garajul amplasat la nivelul 
parterului.  
Accesul carosabil și pietonal se va realiza pe latura de nord - vest a proprietății din strada Fântânii.   

   
8. STUDIU DE OPORTUNITATE – bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.131 și nr. 127 – inițiator S.C. CATALI 

IMOBILIARE ATM S.R.L. - nr. înregistrare 6870/05.02.2021 - emitere aviz de oportunitate pentru elaborare P.U.Z.  
„Construire imobile locuințe colective  D + P + 7E ” - (două clădiri) , pe terenul în suprafață totală de 3797,00 m2, 
format din loturile de teren cu suprafețele de: 1943,00 m2 - teren identificat cu nr. cadastral 95986, CF 95986,  1740,00 

m2- teren identificat cu nr. cadastral 101973 și terenul identificat cu nr. cadastral 101975, în suprafață de 109 m2 
(propus pentru drum de acces). 
           Conform P.U.G. – R.G.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 prelungit prin  H.C.L. nr. 90/2010, întregul 
amplasament este situat în intravilanul municipiului Pitesti, în U.T.R.17, subzona cu locuinte cu regim înalt, institutii 
si servicii, LI 17 b + IS 17 b. 

- Indicatorii urbanistici aprobați: P.O.T. max admis = 40% ; C.U.T. max admis = 1,5. 
- Terenul are în vecinătatea sa locuințe individuale având regimul de înălțime P+1E ÷ P+2E (laturile de NV și 

SE) și  locuinte colective cu regim de înălțime de P+4E, pe limita de SV. 
      PROPUNERI: 
- prin tema de proiectare se solicită modificarea regimului de înălțime pentru subzonă rezidențială de locuințe 

cu regim înalt  și stabilirea reglementărilor urbanistice necesare realizării a două clădiri de locuințe colective având 
regimul de înălțime D + P + 7E;   

- POT max propus = 35% , C.U.T. max propus = 1,5 + 20% (0,3) = 1,8 ; Hcornișă = 26,30 m; 
- numar de apartamente propus : 88 apartamente  
- numar de locuri de parcare rezultate : 97 locuri 
- accesul pentru proprietatea de la numărul 127 se va realiza exclusiv dinspre bulevardul Nicolae Bălcescu;  
- accesul către proprietatea de la numărul 131 se va rezolva prin două puncte:  unul dinspre bulevardul Nicolae 

Bălcescu, iar celălalt, dinspre drumul de acces cu numărul cadastral 91519, drum care duce către punctul termic și 
deservește mai multe accese pe proprietăți.  

- amenajarea de spații verzi plantate în proporție de 23,70 % realizate prin plantații și zone înierbate. 
 

9. STUDIU DE OPORTUNITATE – bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 173 – initiator S.C. REEVES & 
FRANCESCA S.A. – nr. de înregistrare 7895/11.02.2021 elaborare P.U.Z. pentru „Schimbarea funcțiunii zonei din 
zonă industrială în zonă rezidențială înaltă cu funcțiuni complementare”, generat de imobilul identificat cu nr. cadastral 
81126, CF 81126, în suprafață de 23.611 m2 - teren curți-construcții, cu construcții. 
           Conform P.U.G. – R.G.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 prelungit prin  H.C.L. nr. 90/2010, terenul este 
situat în U.T.R. 22 subzona industrială existentă I22a. Funcțiunea dominantă a zonei: zonă unități industriale existente 
și funcțiuni complementare (fosta fabrică pentru produse făinoase – „Spicul”), cu indicatorii aprobați :  
P.O.T. max = 50,00 % ; C.U.T. = 1,5 ; Aliniament minim = 8,00 m de la carosabil. 
           PROPUNERI: 
- prin tema de proiectare se solicită schimbarea funcțiunii zonei din zonă industrială în zonă rezidențială înaltă 
cu funcțiuni complementare locuirii, LMI+IS(b) cu regim de înălțime  propus de P+14E; 

- P.O.T. max propus = 70,00%, C.U.T. max propus = 4,00 ; Hmaxim =  45,00 m 

- Aliniere propusă de 22,00 m de la carosabilul bulevardului Nicolae Bălcescu; 
- accesul la teren: se propun căi de acces auto și piteonal atât din blv. N. Bălcescu cât și din străzile adiacente 

terenului studiat, aleea Seneslau și aleea Căminelor.  
 

10. Studiu de oportunitate – Aleea Vasile Goldiș nr. 3-5 – inițiator Dănescu Vasile - nr. înregistrare 

5979/02.02.2021 pentru întocmire P.U.Z.  în vederea „Construire imobile locuințe colective cu funcțiuni 
complementare” cu regim de înălțime variabil de la minim P+3E la maxim Ds+P+5E, pe terenul în suprafață de 
2.940 m2; 

Potrivit P.U.G. al municipiul Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat 
este situat în U.T.R. nr. 18, zonă rezidențială -LMb + Isb + Pb- pentru locuințe propuse cu regim mic de înăltime 
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(maxim P+2E), institutii și servicii, spații verzi sau sport necesare și funcţiuni complementare cu POT max = 35%, 
CUT max = 0,7 și H min P+1, H max P+2E. 
PROPUNERI:  

- subzonă rezidențială cu locuințe colective și funcțiuni complementare admise - spații verzi, accese pietonale și 

carosabile, parcare, rețele tehnico-edilitare cu regim mediu de înălțime;  

-  P.O.T. maxim propus =40%, C.U.T. maxim propus = 1,5 

- regim de înălțime variabil de la minim P+3E la maxim Ds+P+5E 

 

 
11. Studiu de oportunitate – DN 65B – inițiator S.C. Alfa Rom Trans S.R.L. - nr. înregistrare 15847/23.03.2021 

elaborat pentru întocmire P.U.Z. pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării 
investiției „Construire depozit” pe terenul în suprafață totală măsurată de 3329 m2; 

Potrivit P.U.G.  aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin  H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat este situat în 
extravilanul municipiului Pitești, având categoria de folosință teren arabil. 
PROPUNERI: 

- Zonă mixtă M (IS+ID) industrie, depozitare, servicii și funcțiuni complementare; 

- P.O.T. maxim propus = 50%, C.U.T. maxim propus = 1,5; 

- H max P+2E; Rh max = 9 m la cornișă; 

- Accesul auto se va realiza din parcela învecinată, C.F. nr. 85607, proprietatea S.C. Alfa Rom Trans S.R.L.,care 

are acces auto din drumul național. 

 

12. Studiu de oportunitate – bd. Libertății 18B – inițiator S.C. Hisra Constructora S.R.L. - nr. înregistrare 

11869/04.03.2021 elaborat pentru întocmire P.U.Z. în vederea realizării investiției „Construire imobil locuințe 
colective” pe terenul în suprafață totală măsurată de 626 m2; 

Potrivit P.U.G.  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. 15, subzona LÎ 15a cu locuințe existente înalte (mai mult de 3 niveluri) și funcțiuni complementare cu P.O.T. 
maxim = 40 % și C.U.T. maxim = 1,5. 
PROPUNERI: 

- Zonă rezidențială cu locuințe colective cu regim mediu de înălțime P+4E; 

- P.O.T. maxim propus  = 40%, C.U.T. maxim propus = 2; 

- H max P+4E; Rh max = 16,50 m la cornișă; 

- Terenul studiat are posibilitate de acces auto și pietonal atât de pe limita vestică de proprietate din aleea  

cu nr. cad. 89660, cât și de pe limita estică a proprietății prin parcarea existentă cu nr. cad. 89740. 

 

DIVERSE: 

1.   P.U.D. - Bd. Republicii, nr. 184 bis  – inițiatori Stoica Maria Mirabela și Stoica Marius Eugen         
- nr. de înregistrare 48399/14.10.2020 – P.U.D. pentru „Desființare clădire existentă și construire locuință” pe terenul 
în suprafață de 216 m2. 
    Prin adresa înaintată și înregistrată sub nr. 15758/23.03.2021, elaboratorul documentație PUD a solicitat 
reanalizarea documentației în ședința comisiei CTATU, argumentând:  

 Lotul care a generat întocmirea documentației, în suprafață măsurată de 216 m.p., este vechi și este atribuit în baza 
prevederilor legii 18/1991 privind fondul funciar, având o deschidere la bulevard de numai 5,85 m ( și nu este un lot 
care provine dintr-o parcelare, situație în care ar trebui respectate prevederile HG 525/1996, art. 30 Parcelarea).  

  În prezent, terenul este ocupat de o locuință cu regim de înălțime parter (Sc= 30 m.p.), amplasată în frontul II al 
proprietății. Obiectul acestei documentații este desființarea locuinței existente cu regimul de înălțime parter (Sc= 30 
m.p.) și construirea unei locuințe unifamiliale cu regimul de înălțime de P+1E în frontul II al proprietății, prin păstrarea 
modului de amplasare caracteristic lotului. 

 Amplasarea construcției conform planșei de reglementări urbanistice, în frontal II al proprietății, va putea permite 
amenajarea spațiului destinat colectării selective a deșeurilor menajere, accesibil din drumul public, precum și al celor 
două locuri de parcare prevăzute.  

 Conform RLU al PUG Pitești, cap. II Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor la nivelul municipiului 
Pitești, punctul 5.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public; Zonele de servitute și 
de protecție ale căilor de comunicație rutiere, „Amplasarea construcțiilor noi cu funcțiuni de locuire, se va face cu 

respectarea distanțelor minime obligatorii fașă de drumurile publice, funcție de categoria acestora și intensitatea 

traficului, și anume 8,00 m de la carosabil la aliniamentul construcțiilor noi propuse – pentru străzi propuse de categ. 

I, II, III, conform STAS 10009-88 (republicat 2017)Acustica urbană-punctul 2.5,2.6; cap. III Condiții de amplasare și 

conformare a construcțiilor, III.1 Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii - art. 9 – la bd. Republicii, 

minim 11-11,5m din ax stradă. 
 Locuința proiectată are ferestre de vedere pe fațadele mici N-E și S-V, iar pe fațadele laterale s-au propus ferestre de 

lumină (vor fi tratate astfel încât să nu arate ca fațade de calcan). 
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 Terenul fiind în zona de protecție a căii ferate, pentru amplasarea construcției s-a obținut avizul CFR. Schimbarea 
amplasamentului construcției implică nerespectarea condițiilor avizului CFR. 

 Amplasarea construcției conform planșei de reglementări permite o dezvoltare viitoare a frontului stradal. 
 Prin retragerea de la frontul stradal se asigură însorirea conform Ordinului 119/2014. 

    Conform P.U.G. – R.G.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 terenul studiat este situat în U.T.R. nr. 3, în subzonă cu 
locuințe existente, cu posibilități de îndesire, cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare, având următoarele 
reguli de construire:  

- Regim de înălțime în zonă: minim P+M și maxim P+2E; 
- P.O.T. maxim = 35 %; C.U.T. maxim = 0,7 

Accesul pietonilor și autovehiculelor se face direct din bulevardul Republicii.   
Lotul care a generat întocmirea documentației urbanistice, în suprafață măsurată de 216 m.p., este vechi și este atribuit 
în baza prevederilor legii 18/1991 privind fondul funciar, având o deschidere la bulevard de numai 5,85 m. 
           PROPUNERI: 

    Desființarea locuinței existente cu regimul de înălțime parter (Sc= 30 m.p.) și construirea unei locuințe unifamiliale 
cu regimul de înălțime de P+1E în frontul II al proprietății, prin păstrarea modului de amplasare caracteristic lotului. 
    Accesul la proprietate se asigură direct din bd. Republicii. 

- P.O.T. maxim propus = 35 %; Suprafață construită propusă = 74,55 m.p. 
- C.U.T. maxim propus = 0,7; Suprafață construită desfășurată propusă = 149,10 m.p.   
- Regim de înălțime P +1E; H max = 6,38 m și 5,60 m la cornișă; 
- 2 locuri de parcare;  
- Spații verzi pe o suprafața de 50,65 m.p., (23,78%) din suprafața parcelei 

Amplasarea în parcelă și retragerile minime obligatorii: 
- retragerea minimă față de aliniament (NE) – 17,30 m față de bd. Republicii; 
- distanța față de limita laterala (NV – proprietate privată) – 0,60 m;  
- distanța față de limita laterala (SE – proprietate privată) – 0,60 m; 
- distanța față de limita posterioară (SV – proprietate privată) – 2,00 m. 

Se asigură 2 locuri de parcare.  
Sunt prevăzute spații verzi pe o suprafața de 50,65 m.p., asigurându-se un procent de 23,78% din suprafața parcelei.  

 

2.   Modificări și completări aduse H.C.L. nr.57/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul că:  
          a) Prin adresa nr. 200/114579/04.03.2021 a C.N.A.I.R. S.A – Secția de Drumuri Naționale Pitești, înregistrată 
la Primăria municipiului Pitești sub. nr. 11891/04.03.2021, ni se solicită înlocuirea domnului ing. Horia Popa - membru 
permanent al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești, cu domnul Gheorghe 
Mihăiță. 

b) - alin. (7) al art. 3.1. din anexa nr.2 la H.C.L. nr.57/2018, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică având următorul cuprins: „Lucrările ședințelor comisiei sunt conduse de președintele comisiei, ce verifică 
întrunirea cvorumului. Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2 +1  din numărul membrilor prezenți (cu drept 
de vot).  În situații bine întemeiate (boală, spitalizare etc.), când membrii titulari nu pot participa la ședințe sunt invitați 
membrii supleanți”. 

- alin. (7) al art. 3.2. din anexa nr.2 la H.C.L. nr.57/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
și se completează, având următorul cuprins: „ Avizul favorabil, obținut prin votul exprimat majoritar de către membrii 
comisiei cu drept de vot, împreună cu avizul arhitectului șef și Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef, vor 
însoți proiectele de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de urbanism supuse aprobării Consiliului Local al 
Primăriei Municipiului Pitești”. 

- alin (9) al art. 3.2. din anexa nr.2 la H.C.L. nr.57/2018, cu modificările și completările ulterioare se modifică 
și se completează și va avea  următorul cuprins:  „În cazul avizului nefavorabil, obținut prin votul majoritar exprimat 
de către membrii comisiei cu drept de vot și consemnat în borderourile puse la dispoziția acestora, se va completa o 
adresă de restituire a documentației de urbanism, în care se vor comunica motivele respingerii și se va transmite 
inițiatorului, cu recomandarea de a prezenta o nouă variantă a proiectului față de cel propus inițial. Abținerile, 
consemnate în borderourile puse la dispoziția membrilor cu drept de vot, vor fi contorizate ca și voturi nefavorabile”.    
 

 

 

 

 

 

ARHITECT-ȘEF 

     Arh.Ruxandra Cruțescu 
 


	Button1: 


