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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ                                                      

     Nr. 34177 /08.07.2021                                                                                

 

 

 

     ORDINEA DE ZI  cu DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM  

propuse pentru dezbatere în ședința C.T.A.T.U. din 08.07.2021, ora 10 30 
 

 

 

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); 

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, imobilul este situat în UTR1, parțial în subzona LA4cv, 
suprafață destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor. 

Indicatorii maximi stabiliți conf. P.U.Z. zona centrală : POT max = 60% ; CUT max = 2,4.  
Indicatori maximi stabiliți prin C.U. nr.1292/04.10.2019:  

- P.O.T.max = 40%, C.U.T.max = 2,4 Acd / mp teren pentru funcțiunea de locuire 
- P.O.T.max = 60%, C.U.T.max = 2,4 Acd / mp teren,  Hmax cornișă = 21m, pentru suprafețe destinate funcțiunilor 

cu caracter central, serviciilor și locuințelor. 
PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri de locuințe colective cu 4 apartamente (locuințe de serviciu), 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; 
Număr locuri de parcare: 12 locuri de parcare (5 locuri de parcare la demisol, 5 locuri de parcare la parter și 2 
locuri amenajate la sol)  
Suprafață spații verzi = 171,4 m2 (29%). 

 În urma ședinței CTATU din 10.06.2021 conceptul propus a întrunit vot majoritar nefavorabil și 
s-au făcut următoarele recomandări: 
- reprezentarea grafică detaliată a edificabilului aferent demisolului, parterului și a etajelor 
superioare; obținerea avizului Comisiei de circulație - Poliția Rutieră, pentru accesurile auto proiectate; 
respectarea prevederilor Codului Civil. 
   

2. 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), suprafața de 961,00 m2 (conform măsurătorilor 
cadastrale); 

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L.168/2008  terenul este situat intr-o subzonă pentru locuințe cu spații 
comerciale la parter, iar funcțiunea propusă, respectiv functiune mixtă (imobil locuințe colective cu funcțiuni 
complementare, cu regim de înălțime P+4E – 5r), se încadrează în funcțiunile existente și permise în zonă. 

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. aprobate anterior: 
- subzona pentru locuințe cu spații comerciale la parter; 
- POT maxim – 60%; CUT maxim – 3,15. 
PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri cu locuințe colective (23 apartamente) cu funcțiuni complementare (spațiu 
comercial la parter) cu următorii indicatori urbanistici:  
P.O.T. maxim = 48,00 % ;  C.U.T. maxim  = 2,40.    
S teren = 961,00 m2; Sc parter = 140,00 m2; S proiecție etaj I = 440,00 m2 ; Sd totală = 2 200,00 m2 
- regim de înălțime: P+4E-5r (cu parter parțial liber); H maxim = 20,00 m; 
- suprafața spațiu comercial (parter) = 105,00 m2 
- Prin proiectul propus se va asigura o suprafață spații verzi = 153,75 m2(16%), suprafața necesară de spații verzi 
fiind de 119,22 m2, calculată astfel:  
        a) pentru spațiul comercial (conform H.G. 525/1996 necesarul de spații verzi este între 2% și 5% din suprafața 
terenului) = 19,22m2 (2% din suprafața terenului studiat); 
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        b) pentru locuințe (conform HG 525/1996 sunt necesari 2 m2/locuitor) = 100,00 m2 (pentru aprox. 50 
persoane). 
       Se propun terase înierbate peste etajele 3 și 4 retrase. 
*** În varianta anterioară se propunea o suprafață de 128,85 m2 (13,41 %) spații verzi. 
- locuri de parcare: 30 locuri de parcare din care 14 locuri de parcare amplasate la parterul cădirii.   
Retragerea față de limita posterioară: SV – domeniu public (str. Gării) = minim 1,65 m; 
Retragerea față de limitele laterale: 

- SE – proprietăți particulare = minim 0,60 m pentru parter și etajele 1,2 și 3 și 6,30 m pentru etajele 
4 și 5 retrase; 

- NV – proprietăți particulare = minim 20,40 m 
Retragerea față de aliniament: NE – strada Tudor Vladimirescu = minim 1,80 m. 

 În ședința C.T.A.T.U. din data de 12.05.2021 varianta propusă a întrunit vot majoritar favorabil, 
dar s-a recomandat refacerea documentației cu păstrarea distanței de 0,60 m față de calcanul existent, sau 
cu acoperirea acestuia – proprietatea SC Roxette SRL și retragerea succesivă a etajelor superioare și 
asigurarea unei perdele de vegetație pentru protecție fonică”. 

 
3. P.U.D. – strada Gheorghe Lazăr, nr.30 – initiator PAUL MIRIAM-IOANA – nr. de înregistrare 

28840/03.06.2021, pentru construire „Clinică medicală” pe terenul în suprafață de 500 m2 (în acte 515 m2)  
Potrivit PUZ aprobat cu HCL nr.204/2004, terenul reglementat este situat în zonă protejată cu valoare 

istorico-arhitecturală, LA2 subzonă pentru locuințe individuale și colective mici, realizate pe baza unor parcelări 
spontane rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni. Imobilul este situat în situl urban 
„Crinului” cod LMI AG-II-s-B-13403 și în raza de protecție a monumentelor clasate „Casa Filipescu” – cod LMI 
AG-II-m-B-13404 și biserica „Maica Precista” cod LMI AG-II-m-B-13417. 

Reguli de construire conform PUZ aprobat prin HCL 204/2004: 
- POT max = 40%, CUT max = 2 pentru locuințe; 
- POT max = 60%, CUT max =2,4 pentru construcții cu funcțiuni mixte 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri cu funcțiunea de clinică medicală, cu următorii indicatori urbanistici: 
-  regim de înălțime 2Ds+P; Hmaxim cornișă = 4,5 m, măsurat de la cota terenului natural de pe aliniament; 
- POT propus = 38% , CUT propus = 1,00 ADC/mp teren, claculat la suprafața totală a terenului; 
- S teren = 500 mp; Sc = 188 mp; Scd= 500 mp; Suprafață alei, platforme parcare = 145 mp.   
- Se propune amenajarea unei suprafețe de 167 mp spații verzi (33%); 
- Locuri de parcare = 4 locuri de parcare amenajate la sol; 
Retragerile față de limitele de proprietate: 

- Retragerea față de limita posterioară = minim 5,00 m 
- Retragerea față de limitele laterale: 

- față de limita de SE - pe o lungime de 11,00 m, pe limita de proprietate cu rost structural de 20-40 
cm, după care retragerere de minim 3,00 m; 
- față de limita laterală de NV = minim 5,5 m; 

- Retragerea față de limita frontală/aliniament = minim 3,5 m și 6,00 m. 
 

4. P.U.D. – bulevardul Frații Golești, nr. 118 – initiator S.C.  HR EDEN 2007 S.R.L.- nr. de înregistrare 
26675/24.05.2021, pentru „Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale 2S+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).  

Potrivit PUZ aprobat cu HCL nr. 171/1999 terenul este situat în subzona cu propuneri de instituții, servicii 
publice și locuințe cu spații comerciale.  

Condițiile de amplasare și conformare conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 171/1999  : 
- Regim de înălțime: minim P+3E – maxim P+8E; 
- POT maxim = 75%, CUT maxim = 4 (pentru construcții cu funcțiuni mixte); 
- Aliniament: retragere minimă de 8 m față de limita carosabilului – blv. Frații Golești. 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri cu locuințe colective (22 apartamente), spații comerciale și parcaje aferente, 
adăpost ALA la subsol2, cu următorii indicatori urbanistici 

- regim de înălțime 2S+D+P+6E, Hmaxim atic = 29 m; 
- POT maxim = 75% ; suprafață construită propusă = 503,25 m2; 
- CUT maxim = 4; suprafață construită desfășurată = 2684,00 m2; 

- Nr. de locuri de parcare propus = 30 locuri de parcare; 



                                                                                                                               3 / 5                                           Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U. din 08.07.2021                                  

 

- Spații verzi amenajate la sol = 81,92 m2; spații verzi amenajate în jardiniere (la nivelul solului) = 113,24 m2; 
- Spații verzi amenajate pe terasă = 278,31 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; 
Retragerile față de limitele de proprietate: 

- Retragerea față de limita carosabilului (NE) = 8,00 m față de blv. Frații Golești; 
- Retragerea față de limita de SE (domeniu public) =  pe aliniament; 
- Retragerea față de limita lateral NV (proprietate privată)= 3,90 m. 
 

5. P.U.D. – bd. Republicii, nr. 123C, inițiator S.C. FIRST OFFICE ACCOUNTING S.R.L. – nr. înregistrare 
22416/27.04.2021, modificare înregistrată cu nr. 34301/05.07.2021, în vederea realizării investiției „Construire 
clădire multifuncțională” pe terenul în suprafață totală de 361,00 m2; 

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.1 pe un teren obținut prin diviziunea unei parcele mai mari 
în anul 1961; 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 LP- zonă protejată cu valoare istorico-
arhitecturală, în zona de protecție a monumentului istoric „Casa Ion Băiulescu” cod LMI AG-II-m-B-13431. 
          Indicatorii urbanistici aprobați:  

- pentru funcțiuni mixte:    P.O.T. max = 60%; C.U.T. max  = 2,40 Acd/mp; 
- pentru locuire (lot cu suprafață > 350 m2 ): P.O.T. max. = 35% ; C.U.T. max.= 2,00 Acd/mp.   

PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri cu locuințe și birouri contabilitate (funcțiune mixtă), cu regim de înălțime 

propus: S/D+P+2E, amenajări auxiliare (căi de acces carosabil și pietonale, locuri de parcare, spații verzi 
amenajate la sol), cu următorii indicatori urbanistici:  

Valori bilanț teritorial din Memoriul justificativ și planșa de mobilare urbană S5 (luând în considerare 
amplasarea unor locuri de parcare și în demisol): 

 -  POT = 25,06% % (Sc = 90,45 m2); CUT = 1,14 (S desf. = 411,10 m2) 

 -  S teren = 361,00 m2;  

 -  suprafața alei pietonale, trotuare = 65,00 m2; 
 -  locuri de parcare dale eco = 56,10 m2 (15,54%); 
 -  spații verzi = 108,20 m2 (29,97%) 

- drum de servitude = 41,25 m2 (11,43%) 

Valori bilanț teritorial conf. planșei de reglementări urbanistice S2: 
  -  P.O.T. max (funcțiuni mixte) = 37,50 % ;  C.U.T. max (funcțiuni mixte) = 1,50  

  -  S teren = 361,00 m2; Sc max = 135,00 m2; Sd max propusă = 537,60 m2 ; 
  -  suprafața alei pietonale, trotuare = 65,00 m2 (18,01%); 
  -  locuri de parcare dale eco = 22,00 m2 (6,09%); 
  -  spații verzi = 83,10 m2 (23,02%) 

     Retragerea minimă față de aliniament:  
- aliniamentul este stabilit la 9,50 m de la limita carosabilului bulevardului Republicii către frontul clădirilor.  

Retrageri minime față de limitele laterale: 
• 3,00 m - Limita N-V de proprietate (domeniul public – curte interioară a blocului D5);  
• 3,00 m - Limita N-E de proprietate (propr. particulare); 
• 3,00 m – Limita S-V - domeniul public și propr. particulară; 
Retragerea minimă față de limita posterioară: 
•  5,00 m - Limita S-E de proprietate (proprietăți particulare).  

 În ședința CTATU din 10.06.2021 s-au făcut următoarele recomandări: „Retragere documentație 
pentru refacerea acesteia: respectarea codurilor de culoare pe planșele desenate; corelarea reglementărilor 
propuse cu partea scrisă și desenată – indicatori urbanistici, funcțiune; marcarea pe planșă a locurilor de 
parcare amenajate la sol; evidențiere cote retrageri ale ariei edificate față de limitele de proprietate;  
retragerea ariei edificate propuse cu 2 m spre limita posterioară astfel încât să se asigure funcționalitatea 
accesului pe drumul de servitute în relație cu locurile de parcare propuse la sol.” 

Nu s-a votat.  

 
6. P.U.Z. - str. Fântânii, nr. 39, – Versiune modificată nr. înregistrare 34158/02.07.2021- inițiator Stroe 

Mihai Dragoș și Stroe Elena Cristina pentru realizarea investiției „Construire clădire locuințe colective” 
pe terenul în suprafață măsurată de 894 m2; 
  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 
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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. Fântânii (latura nord-vest a proprietății).  
           PROPUNERI: 
Construirea unui imobil de locuinte P+2E cu următorii indicatori urbanistici: 
P.O.T. maxim propus = 28,10 %; C.U.T. maxim propus = 0,7; 
Regim maxim de înălțime propus P+2E; H maxim cornișă = 9,50 m; Hmaxim la coamă = 12,50 m. 
Retragerea minimă față de aliniament (nord - vest) – între 5,20 m și 7,20 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: 
- min. 3,10 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. 4,59 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. 4,28 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. 18,79 m față de parcela cu nr. cad. 88426 - 
Liceul Dinu Lipatti; 
Se asigură spații verzi în procent de 20,00 % din suprafața terenului (180 m2 la nivelul solului). 
Se asigură 13 locuri de parcare amenajate la nivelul solului.  
Accesul carosabil și pietonal se va realiza pe latura de nord - vest a proprietății din strada Fântânii.   
 

7. Studiu de oportunitate – strada Victor Bilciurescu, nr.18 – inițiator Prună Stan P.F.A. nr. de înregistrare 
31771/18.06.2021 elaborare PUZ „Construire clădire cu locuințe colective” pe terenul în suprafață de 1029 m2 . 

          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. 7, subzona cu locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni 
complementare admise zonei: instituții publice și servicii nepoluante, spații verzi amenajate, accese carosabile și 
pietonale, rețele tehnico-edilitare. 

Indicatori urbanistici aprobați:  
- P.O.T.= 35%, C.U.T. = 0,7 Acd / mp teren;   
- regim de înălțime: P+M ÷ P+2E; 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+3E cu următorii indicatori 
urbanistici: 

-  P.O.T. = 30%, C.U.T. = 1,35 Acd / mp teren pentru funcțiunea de locuire; 
-  H maxim = 16,00 m de la cota terenului sistematizat; 
-  Terenul beneficiază de acces auto și pietonal atât din strada Bucovina (limita nordică de proprietate) cât 

și din strada Victor Bilciurescu (limita sudică de proprietate). 
 

8. Studiu de oportunitate – strada Ion Budai Deleanu, f.n. – inițiator S.C. ENERGOMONTAJ GRUP 
S.R.L. -  nr. de înregistrare 31776 / 18.06.2021 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 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. 
PROPUNERI: 

Se propune schimbarea funcțiunii zonei: rezidențială – locuire în ansamblu cu locuințe colective cu regim de 
înălțime Ds+P+3E-4r și o locuință individuală cu regim de înălțime de P+1+M;  

- Indicatori maximi propuși: 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. 
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9. Studiu de oportunitate – DN 65B – inițiator S.C. Truck Diesel Service S.R.L. - nr. înregistrare 

25371/17.05.2021, întocmire P.U.Z. pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării 
investiției „Construire show room auto, împrejmuire teren, totem, platforme betonate, bandă de accelerare-
decelerare etc.” pe terenul în suprafață totală măsurată de 12.000 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. 

Terenul studiat se învecinează pe latura de sud cu DN 65B (București - Pitești), drum național cu patru benzi 
de circulație și benzi de siguranță.  
PROPUNERI: 

Zonificare: zonă mixtă M (IS+ID+Ls)- activități semi-industriale nepoluante și fără risc tehnologic, depozitare, 
servicii și locuințe de serviciu;  
Zona ID/IS/Ls (funcțiuni mixte + locuințe de serviciu ???):  

P.O.T. maxim propus = 50%, C.U.T. maxim propus = 3,90; 
Zona ID (industrie, depozitare de toate tipurile, servicii):  

P.O.T. maxim propus = 55%, C.U.T. volumetric = 6,10; 
Accesul auto se va realiza din DN 65B. 

 În ședința CTATU din 10.06.2021, conceptul propus a întrunit vot majoritar nefavorabil și s-au 
făcut următoarele recomandări: „Planșe clare cu zonificare funcțională detaliată; indicatorii urbanistici 
urbanistici propuși sunt foarte mari, mail ales CUT -ul propus; respectarea cerințelor din certificatul de 
urbanism emis; Refacerea documentației astfel încat să se prezinte /susțină oportunitatea.” 

 

 

 

 

 

 

 


