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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 
    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          
    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ                                                      
     Nr.  44197/31.08.2021                                                                                
 
 

 
     ORDINEA DE ZI  a ședinței C.T.A.T.U. din 09.09.2021, ora 1100 

 
   

 
1. P.U.D. – bd. Frații Golești, nr. 50 – inițiator S.C. ULTRA DENT S.R.L.  – nr. înregistrare 12589/09.03.2021 

în vederea realizării investiției „Construire imobil P+4E- 5E parțial și împrejmuire teren în scopul: Diversificarea 
activității prin înființare clinică medicală de recuperare” pe terenul în suprafață totală de 642 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 UTR nr. 3, subzona LÎ3b cu cu clădiri propuse înalte (mai mult de 3 niveluri). 
Destinația terenului, conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr.  142/16.05.2007) este:  

- Teren situat în zonă mixtă cu instituții, servicii și echipamente publice (servicii manageriale, tehnice, 
profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere) activități productive mici 
nepoluante și locuințe cu propuneri de instituții, servicii publice și locuințe cu spații comerciale;  

- Regim de înălțime în zonă: minim 7,00 m la cornișă; 
- Aliniament: retragere minimă de 10 m față de carosabilul bulevardului Frații Golești (pentru construcții cu H 

max. de 30 m la cornișă) și retragere minimă de 19,50 m față de carosabilul bulevardului Frații Golești (pentru 
construcții cu H max. de 45 m la cornișă);  

- P.O.T. maxim = 45 % pentru construcții de locuințe; P.O.T. maxim = 70 % pentru construcții cu funcțiuni 
mixte;  

- C.U.T. maxim = 4 (conform Legii nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului (C.U.T.) cu valoare mai mare de 
4 se stabilesc numai prin Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent); 

 
PROPUNERI: 
Obiectul lucrării constă în construirea unei clădiri cu destinația de clinică medicală, birouri și 7 locuințe pentru 
personal, cu regimul de înălțime de P+4E-5E parțial: zonă de recepție (parter), cabinete și spații pentru recuperări 
medicale (1E, 2E) și locuințe de serviciu și birouri (3E, 4E, 5E parțial). 
Accesul pietonal și carosabil se face din bulevardul Frații Golești. 
P.O.T. max. propus = 70 %; Arie construită = 449,40 m.p.; 
C.U.T. max. propus  = 3,15; Arie construită desfășurată = 2.022,00 m.p.; 
Regim de înălțime propus de  P+4E-5E parțial; H max. atic = 30.00 m; 
Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 

- Nord -Est – min. 10,00 m față de limita carosabilului bulevardul Frații Golești; 
- Sud -Est – min. 2,00 m pentru etajele superioare; 
- Sud - Vest – min. 2,00 m pentru etajele superioare; 
- Nord -Vest – min. 3,50 m pentru etajele superioare. 
Se vor asigura 14 locuri de parcare amenajate la nivelul parterului cu acces din bulevardul Frații Golești.  
Se vor amenaja spații verzi pe o suprafață de min. 128,4 m2, asigurându-se un procent minim de 20 % din suprafața 
parcelei (din care 63,25 pr teren natural și 65,15 peste placă parter). 

 În ședința CTATU din 10.06.2021 s-au făcut următoarele recomandări: suprafața de spațiu verde 
pe terenul natural să fie de minim 20%; să se traseze o cotă între edificabilul propus și construcțiile 
existente care să reprezinte distanță de H/2; diferențierea edificabilului pe subsol și parter. 

 

2. P.U.D. – bd. Republicii, nr. 234 – inițiator S.C. VSC COMPROD S.R.L. – nr. înregistrare 19513/09.04.2021 
în vederea realizării investiției „Construire clădire cu locuințe colective și spații comerciale, împrejmuire teren 
și organizare de șantier” pe terenul în suprafață totală de 937 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. 3, subzona LI3a cu locuințe existente înalte (mai mult de 3 niveluri).  
Destinația terenului, conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 171 /1999, este de subzonă cu propuneri de 
instituții, servicii publice și locuințe cu spații comerciale, având următoarele reguli de construire: regim de înălțime 
în zonă minim P+2E și maxim P+5E; P.O.T. maxim = 75 % pentru construcții cu funcțiuni mixte; C.U.T. maxim = 

4; aliniament - retragere minimă de 9 m față de limita carosabilului - bulevardul Republicii. 
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 PROPUNERI: 
Obiectul lucrării constă în construirea unui imobil cu locuințe colective și spații comerciale la parter, cu regim de 
înălțime de P+4E+5E retras. Se propunea realizarea accesului carosabil și pietonal din bulevardul Republicii și 
dinspre drumul de incintă amplasat pe limita sud-vestică a terenului ce face legătura cu strada Avram Iancu și Frații 
Golești. 
Regim de înălțime propus de P +4E+5Er, H max atic = 21 m (la care se adăugă nivelul tehnic al casei scării și al 
casei liftului pentru a accesa terasa necirculabilă); 
P.O.T. maxim propus = 50 %; C.U.T. maxim propus = 2,5;  
Suprafață spațiu comercial = 60,19 m2;  
Număr total de apartamente propus: 23; Număr total de locuri de parcare propuse: 28 
Sunt propuse spații verzi la nivelul solului pe o suprafață de 187,4 m2, asigurându-se un procent de 20 % din 
suprafața parcelei;  
Soluția urbanistică propune amplasarea imobilului astfel: 

-  retragerea minimă față de limita carosabilului (N-E) – 9,00 m față de bulevardul Republicii; 
-  retragere minimă față de limita S-E – proprietate privată – min. 3,80 m; 
- distanța față de limita S-V – proprietate privată – min. 2,50 m; 
- distanța față de limita laterala N-V – proprietate privată – amplasată pe limita de proprietate, alipire la 

calcanul existent (declarația autentificată sub nr. 5723/06.11.2020 privind utilizarea limitei de proprietate 
comună pentru realizarea de construcții). 
 În ședința CTATU din 10.06.2021 s-au făcut următoarele recomandări: Reconfigurarea locurilor de 

parcare propuse a fi amenajate în spatele terenului întrucât nu sunt funcționale (lățimea căii de circulație 
la parcările în unghi de 90 de grade trebuie să fie de minim 5,00 m; în situația propusă, calea de circulație 
este de 3,00 m); În vederea delimitării corecte a edificabilului, se va ține cont și se va elabora o planșă de 
detaliu, în care se va clarifica situația însoririi fațadei sudice a clădirii proiectate, cu respectarea retragerii 
de H/2 adică 16,75m între cele două clădiri; Retragerea edificabilului față de limita de proprietate N-E 
va fi de H maxim/4 adică ≥ 5,25 m;  Completarea planșei de reglementări urbanistice  cu: indicatorii 
urbanistici propuși prin P.U.D. - POT, CUT; Regim de înălțime; H max.; ponderea de suprafață verde pe 
terenul natural și diferențiat de alte tipuri de spații verzi amenajate (peste subsol, terase); locurile de 
parcare propuse (la sol, în clădire); Retragerea față de limita laterală vest să fie egală cu ¼ din H maxim 
(adică 5,25 m); Analizarea locurile de parcare nr. 27 și nr. 28 astfel încât să fie utilizabile. 
 

3. P.U.D. – strada Victoriei, nr. 31, inițiator S.C. TITIDAN S.R.L. – nr. de înregistrare 26460/21.05.2021 pentru 
realizarea investiției: „Construire imobil apartamente și birouri”, pe terenul în suprafață totală de 237 m2;  

PROPUNERI: 
Se propune construirea unei clădiri de birouri și locuințe colective cu regim de înălțime  P+3E+4Er+5Er, alipită la 
calcanul construcției existente pe latura de S-V. 
Regimul de înălțime propus este P+3E+4Er+5Er; H max. = 22,00 m;   
P.O.T. maxim propus = 65,00 % ; C.U.T. maxim propus = 2,40; 
Număr total de apartamente propus: 2 
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 6 de locuri de parcare.  
Se propune amenajarea unei suprafațe de 47,40 m2 spații verzi la nivelul solului, reprezentând 20 % din suprafața 
terenului.. 
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 7 de locuri de parcare (6 locuri în garajul de la subsol, în sistem klauss și 
1 loc de parcare simplu). 
Construcția propusă va fi retrasă față de limite, astfel:  
La N -E retrasă față de aliniament – min. 5,00 m; pentru etajele superioare depășire cu max. 0,90 m a balcoanelor 
și cu max. 1,20 m a cornișei față de alinierea spre strada Victoriei (cf. P.U.Z.  aprobat prin H.C.L. 204/2004) 
La S – E - min. 2,5 m față de limita de proprietate; 
La S – V - amplasată pe limita de proprietate, alipire la calcan existent; 
La N – V - amplasată pe aliniament;pentru etajele superioare depășire cu max. 0,90 m a balcoanelor și cu max. 1,20 

m a cornișei față de aliniament  (cf. P.U.Z.  aprobat prin H.C.L. 204/2004); 
Aliniere: C.U. nr. 1601/03.12.2004 impune o retragere minimă față de aliniamentul Străzii Victoriei de 5,00 m. 

 În ședința CTATU din 10.06.2021 s-au făcut următoarele recomandări: retragere aliniament cu 2,5 
m; analiza documentației de autorizare obținute pentru imobilul cu care se învecinează; verificarea 
retragerii de 5 m față de aliniament în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z.-ului de zonă 
centrală (alin 4. din R.L.U. prevede: „clădirile se dispun pe regimul de aliniament”); se consideră 
corectă soluția cu amplasarea pe aliniamentul str. Victoriei, cel puțin de la etajul 1 în sus și retragerea 
față de limita de proprietate sud, raportat la retragerea imobilului P+5E de pe terenul învecinat; 
referitor la alipirea la calcanul construcției P+5E, se recomandă ca înălțimea clădirii propuse prin PUD 
să fie aliniată la Hmax. al construcției învecinate autorizate, astfel se va forma un front unitar la strada 
Maternității, prin realizarea a maxim 2 etaje retrase.  
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4. P.U.D. – bulevardul Frații Golești, nr. 118 – inițiator S.C.  HR EDEN 2007 S.R.L.- nr. de înregistrare 
26675/24.05.2021, 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.  

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 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; 
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 08.07.2021 s-au făcut următoarele recomandări: detalierea edificabilul propus și 
bilanțului teritorial aferent; reconfigurarea edificabilului cu cotarea retragerilor corespunzătoare regimului de 
înălțime; asigurarea suprafețelor de spații verzi  necesare funcțiunilor propuse; recalcularea locurilor de parcare. 
 

5. P.U.D. – str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 1C – inițiator Dragomir Andreea Georgeta - nr. înregistrare 
27587/27.05.2021 - pentru realizarea investiției „Construire locuință P+1/2E și împrejmuire” pe terenul în 
suprafață de 277 m2; 

Conform P.U.G. – R.G.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 teren este situat în U.T.R. 19, LÎ19a subzonă rezidențială 
cu clădiri înalte, cu mai mult de trei niveluri (peste P+2), funcțiune dominantă a zonei – rezidențială cu P.O.T. maxim 
= 40 %; C.U.T. maxim = 1,5 Acd / mp teren. 

PROPUNERI: 
Realizarea unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime de P+1/2E, H max = 10 m; 

- P.O.T. maxim propus = 35 %; Aria construită = 96,90 m2; 
- C.U.T. maxim propus = 0,7; Aria construită desfășurată = 193,90 m2; 
Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 

-  la Nord - Est – proprietate privată – 0,60 m; 
-  la Sud - Vest – domeniu public – între 1,73 m și 0,50 m; 
-  Nord- Vest – domeniu public – între 1,40 m și 3,55 m; 
Accesul carosabil și pietonal se va realiza din str. Gheorghe Ionescu Gion de pe latura de nord – vest, lotul având 
o deschidere de 10,81 m pe această latură. 
Se asigură două locuri de parcare. 
Sunt propuse spații verzi pe o suprafață de 121,10 m.p., asigurându-se un procent de 43,70 % din suprafața parcelei.  

 În ședința CTATU din 10.06.2021 s-au făcut următoarele recomandări: extindere zonă de studiu în care 
să fie cuprinsă și proprietatea vecină; realizarea unei alte variante de mobilare/reglementare; rectificarea distanței 
prevăzute în planul de reglementări pe latura nord-vest conform măsurătorilor cadastrale de 10,81m; construcția 
propusă trebuie să aibă peste 3 niveluri, conform reglementărilor P.U.G. aprobate. 
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6. P.U.D. - strada Alexandru Kirițescu, nr.17 – inițiator ROȘU LUCIAN TRANZACȚII IMOBILIARE  nr. 
de înregistrare 35031/07.07.2021, pentru „Construire clădiri de locuințe colective și spații cu altă destinație”, cu 
regim de înălțime S/D+P+5E ÷ S/D+P+6E, pe terenul în suprafață totală de 7702 m2. 

Conform P.U.G. – R.G.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 terenul este amplasat într-o zonă din U.T.R.14 
(Lm1b+ I1sb+P1b), subzona cu locuințe propuse cu regim mic de înălțime (maxim P+2E), instituții publice și servicii 
propuse, subzona parcuri, scuaruri de recreere propuse. 

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 208/2008 (fără termen de valabilitate) prin care este reglementat terenul 
în suprafață de 7564 m2, teren situat parțial în zonă de locuire (L) și parțial în subzonă mixtă (LM) și pentru care au 
fost stabiliți următorii indicatori urbanistici:  

- P.O.T. max = 35% ; C.U.T. max = 2,10 Acd/mp pentru locuire; 
- P.O.T. max = 65%; C.U.T. max  = 5,20 Acd/mp pentru funcțiuni mixte; 

  Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea, cu regim de înălțime existent: P+2E. 
Obs: În perioada 12.07.2021-30.07.2021 și prelungită până la data de 15.08.2021, aferentă îndeplinirii 

procedurii de informare și consultare a populației, s-au primit numeroase observații/sesizări din partea locatarilor din 
zonă, cu privire la:   

- termenul „12.04.2021-24.04.2021” aferent perioadei de informare și consultare menționat eronat pe panoul 
amplasat (de către investitor) la terenul care a generat elaborarea P.U.D.; 

- regimul mare de înălțime propus prin acest proiect (P+5-6E), comparativ cu regimul de înălțime existent în 
zonă (maxim P+2E) ; 

- suprasolicitarea rețelelor de utilități din zonă datorită numărului mare de consumatori propus prin noua 
investiție (144 apartamente); 

- supraaglomerarea zonei cu un număr mare de autoturisme (cel puțin 170 autoturisme).  
Observațiile au fost transmise atât investitorului (inițiatorul P.U.D.) cât și elaboratorului documentației P.U.D. - 

arh. Anton Staicu prin adresa nr. 37773 din 22.07.2021, pentru analiză și exprimarea unui punct de vedere cu privire 
la posibilitatea revizuirii conceptului propus.  

Au fost redactate răspunsurile către petenți și transmise prin adresele cu nr. 40743 / 10.08.2021, prin care li s-a 
comunicat faptul că au fost informați atât inițiatorul cât și elaboratorul proiectului sus menționat cu privire la 
aspectele sesizate, elaboratorul documentației P.U.D. menținându-și punctul de vedere în legătură cu conceptul 
propus prin proiectul nr. 04u/2020.  
PROPUNERI: 
Se propune construirea a trei clădiri cu regim de înălțime S/D+P+5E cu funcțiunea de locuire și o clădire  cu regim 
de înălțime S/D+P+6E cu funcțiuni mixte locuire și servicii compatibile locuirii, amenajări auxiliare (căi de acces 
carosabil și pietonale, locuri de parcare, loc de joacă pentru copii, spații verzi amenajate la sol (aproximativ 144 
de apartamente și 470,00 mp spatii cu altă destinație, pentru care au fost prevăzute un număr de 170 locuri de 
parcare). 
 Conform cap. 4 -„Reglementări” subcap. 4.3- „capacitatea, suprafața desfășurată”din Memoriul justificativ 
(pag.6):  „Suprafața ocupată la sol de construcțiile propuse va putea fi de maxim 3.465,90 mp (P.O.T. = 45%), iar 
suprafața desfășurată maximă admisă poate fi de 24.261,30 mp ( C.U.T. = 3,15), fiind condiționată de posibilitățile 
de obținere a locurilor de parcare în conformitate cu H.C.L. 428/2007 și celelalte condiții ale reglementărilor 
urbanistice pentru amplasament, ceea ce ar presupune amplasarea în demisol a unor locuri de parcare.” 
Prin proiectul nr. 04u/2020 sunt propuși următorii indicatori urbanistici: 
Conform Planșei de Reglementări Urbanistice S2:  
  -  pentru zona L (locuire): P.O.T. max  = 35,00 % ;  C.U.T. max  = 2,10.    
  -  S teren = 2660,36,00 m2; Sc = 931,13 m2; Sd propusă = 5586,76 m2 ; 
  -  pentru zona LM (mixtă): P.O.T. max  = 65,00 % ;  C.U.T. max  = 4,00.  
  -   S teren = 4541,64,00 m2; Sc = 2952,07 m2; Sd propusă = 18.166,56 m2 
Conform Planșei de mobilare S5: 
-  pentru zona L (locuire): P.O.T. max  = 30,00% ; CUT = 2,14 
-  pentru zona LM (mixtă): P.O.T. max = 22,97% ; CUT = 1,71.  
  -  se propune o suprafață de 1520,12 m2 (21,11%) spații verzi amenajate la sol; 
  -  suprafață: 1169,50 m2 (20,40 %) pentru parcaje (dale eco). 
Conform memoriului justificativ (subcap. 4.3 „capacitatea, suprafața desfășurată” pag.6 și pag.7): „ Indicatorii 
urbanistici sunt sub valorile permise prin P.U.Z. respectiv suprafața totală construită la sol este de 1.944,54 mp 
reprezentând un procent de ocupare P.O.T. = 27%, iar suprafața desfășurată totală a celor patru clădiri este de 
13.657,40 mp reprezentând un coeficient de ocupare C.U.T. = 1,90” 
Regim de aliniere și retrageri: 
• 6,00 m - retragerea față de aliniament – dom. public strada Nicolae Iorga 
• 6,00 m – limita laterală N-E - dom. public strada Prof. Nicolae Brânzeu  
• 6,00 m - limita laterală S-V - dom. public strada Alexandru Kirițescu    
• 10,00 m - Limita N-E de proprietate (propr. particulară). 
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7. Studiu de oportunitate – Autostrada A1 Km 110+100 Stânga și Dreapta – inițiator S.C. MOL ROMÂNIA 
PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. elaborare P.U.Z. „ Construire stație distribuție carburanți Mol Prundu stânga 
și Mol Prundu dreapta” pe terenul în suprafață de 80.086 mp, din care 10.401 mp situați în intravilanul 
municipiului Pitesti și 69.685 mp situați în extravilanul municipiului Pitești, înaintat prin adresa nr. 
37795/22.07.2021.  
PROPUNERI: 

Se propune introducerea în intravilan și trecerea din zona functională „Cai de comunicatii și transport” în zona 
functională „Comert si servicii” a suprafeței de 13.500 mp pe partea dreaptă și 13.500 mp pe partea stângă a 
autostrăzii A1 km 110+100. Aceste suprafețe vor fi propuse pentru introducere în intravilan, restul zonei de studiu, 
respectiv suprafața de 23.000 mp conform Certificatului de Urbanism nr. 834 din 14.07.2021 si suprafața de 23.000 
mp conform Certificatului de Urbanism nr 835 din 14.07.2021, ramânând în extravilan. Pe zonele studiate, dar care 
nu vor fi introduse în intravilan, sunt propuse căi pentru acces și circulații carosabile, care sunt existente sau 
propuse si sunt compatibile cu zona functională „Căi de comunicații rutiere” amplasate în extravilan. 
Indicatori maximi propuși: POT maxim = 35 %, CUT maxim = 0,35 Acd / mp teren.  Rh max = 10 m, cu exceptia 
steagurilor și a elementelor publicitare, care pot ajunge până la 25 m. 

 

8. Studiu de oportunitate  –  str. I. C. Brătianu, nr. 27C – inițiator S.C. Pilot Power Tunning S.R.L. – în vederea 
elaborării P.U.Z. pentru „Construire hotel de apartamente” pe terenul în suprafață de 688 m2, studiul a fost 
înaintat prin adresa nr. 39665/03.08.2021; 

Imobilul este situat în zonă protejată cu valoare istoric-arhitecturală, în raza de protecție a monumentelor istorice 
„Casa Mărtoiu” cod. LMI AG-II-m-B-13391, „Casa Panțurescu” cod LMI AG-II-m-B-13392, „Casa I.I. Purcăreanu, 
ulterior Ateneul popular” cod LMI AG-II-m-B-13453. 

PROPUNERI: 
Obiectul lucrării constă în construirea unui imobil tip aparthotel cu aproximativ 19 unități de cazare; 
Funcțiunea propusă: de locuire - locuinte colective cu caracter turistic (de cazare) cu regim mediu de înălțime și 
funcțiuni complementare;  
Regim de înălțime propus de 2S+P +2E/3E/4E/5retras, H max = 30 m; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 60,00 %; C.U.T. maxim propus = 2,40.  
 

9. Studiu de oportunitate – str. Zimbrului, nr. 2A – inițiator Bănuță Anton și Bănuță Mariana – în vederea 
elaborării P.U.Z. pentru „Construire imobil locuințe, spații comerciale și medicale” pe terenul în suprafață de 
775 m2, studiul a fost înaintat prin adresa nr. 39989/04.08.2021; 
PROPUNERI: 

Constituirea unei zone mixte cu locuințe colective, spații comerciale și medicale cu regim mediu de înălțime 
Ds+P+3E-4r; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 40,00 %; C.U.T. maxim propus = 1,8; 
Regim de înălțime propus de Ds+P+3E-4r, H max = 19,00 m. 
 
10. Studiu de oportunitate – str. Dumitru Brătianu, nr. 3A – inițiator S.C. Imob Tomil Concept S.R.L. – în 

vederea elaborării P.U.Z. pentru parcelare și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire 
locuințe P+1E” pe terenul în suprafață de 2981 m2, studiul a fost înaintat prin adresa nr. 40644/09.08.2021; 
PROPUNERI: 

Parcelarea terenului în 12 loturi, realizarea unui ansamblu de locuințe cu regim de înălțime P+1E (2 locuințe 
individuale și 5 locuințe unifamiliale cuplate, amenajarea accesului în interior; 
Funcțiunea propusă: L – zonă pentru locuințe unifamiliale; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 45,00 %; C.U.T. maxim propus = 1,0; 
Regim maxim de înălțime propus de P+1E, H max la cornișă = 6,00 m. 

 

11. Studiu de oportunitate – bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 186 – inițiator S.C. S7 Property S.R.L. și S.C. 
Square 7 Properties S.R.L. –  în vederea elaborării P.U.Z. pentru schimbare destinație și reglementare urbanistică 
în vederea realizării investiției „Construire complex comercial” compus din 5 clădiri cu regim maxim de înălțime 
parter înalt sau P+1, construcții anexe, gospodărie apă pentru incendiu, post trafo, amenajări exterioare în incintă, 
instalații interioare și rețele lucrări tehnico-edilitare, accesuri retiere, pietonale și racorduri la drumurile publice, 
împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare, branșamente la utilități și organizare de șantier” pe terenurile în 
suprafață de 42.917m2 + 18.000 m2 = 60.917 m2, studiul a fost înaintat prin adresa nr. 41705/13.08.2021; 

Obs.  
 Solicitantul Certificatului de Urbanism nr. 233/03.03.2021 emis în scopul elaborării P.U.Z. pentru 

realizarea investiției mai sus-menționate este S.C. Property Development One S.R.L. (proprietarul 
terenului la data depunerii solicitării de eliberare C.U.). La momentul prezent, suprafața de 60.917m2 
a fost dezmembrată în 2 loturi de 42.917m2 și 18.000 m2, care au fost înstrăinate către S.C. S7 Pitești 
Property S.R.L. și S.C. Square 7 Properties S.R.L. 
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 Investitorii sunt în curs de achiziție a terenului în suprafață de aprox. 600 m2 (lotul stradal cu care se 
învecinează și care apare pe planșă necadastrat). Aceștia doresc ca lotul să fie inclus în acest P.U.Z. 
și reglemetat împreună cu terenurile cu nr. cad. 103582 și 103583. 

PROPUNERI: 
Obiectul lucrării constă în construirea unui complex comercial alcătuit din spații comerciale de tip hipermarket, 
servicii alimentație publică și galerii comerciale; 
Funcțiunea propusă: IS - zonă pentru servicii  - complex comercial de tip hipermarket; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 50,00 %; C.U.T. maxim propus = 3,6; 
Regim de înălțime propus de Parter Înalt / P+1E; 
Rh max = 15 m pentru hipermarket. 
 
12. Studiu de oportunitate – bulevardul Petrochimiștilor, nr. 21A – inițiator Dobrescu Radu Robert – în vederea 

elaborării P.U.Z. pentru „Construire hipermarket cu regim de înălțime parter înalt + etaj parțial, amplasare 
container reciclare, container imbiss, cort imbiss, post trafo, bazin rezervă incendiu, bazin retenție, stație 
încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare în incintă (rampă de andocare, platformă parcare, spații verzi, 
drumuri, trotuare, padocuri cărucioare), împrejmuire, totem și elemente de semnalistică publicitară, accese 
rutiere și pietonale, racorduri la drumurile publice și organizare de șantier” pe terenul în suprafață de 20.369 m2; 
studiul a fost înaintat prin adresa nr. 42360/18.08.2021; 
PROPUNERI: 

Obiectul lucrării constă în construirea unui hipermarket cu dotările conexe aferente;  
Clădirea principală va avea regimul de înălțime parter înalt cu un etaj parțial și va avea destinația de spațiu 
comercial (P+1), H.maxim constructii = 10 m; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 50,00 %; C.U.T. maxim propus = 1,0; 
Din punct de vedere al zonificării funcționale, terenul reglementat își schimbă încadrarea funcțională din Zonă căi 
de comunicție rutiere și construcții aferente si funcțiuni complementare în Zonă pentru instituții publice și 
servicii, având destinația principală de hipermarket și parțial in Căi de comunicație rutiere. 
Se va realiza un număr minim de 316 locuri de parcare. 

 
13. Studiu de oportunitate – str. Smeurei, nr. 15-17 – inițiator Păun Mihai, Păun Luminița și Păun Mario Octavian 

– în vederea elaborării P.U.Z. pentru redefinire limită zonă centrală în scopul „Construire clădire 
multifuncțională (locuințe colective și funcțiuni complementare)” pe terenul în suprafață de 1.081 m2; studiul a 
fost înaintat prin adresa nr. 43269/24.08.2021; 

Terenul studiat este situat în zona protejată cu valoare istorico – arhitecturală – Situl urban „B-dul Republicii”, cod 
LMI-AG-II-m-B-13432 și în raza de protecție a monumentului „Foișorul de Foc” COD LMI – AG-II-m-B-13442. 
Obs.     

 Pe terenul studiat a fost aprobată documentația de urbanism P.U.D. prin H.C.L. nr. 25/28.01.2020 pentru 
„Construire clădire de locuințe colective și spații cu altă destinație” cu următorii coeficienți urbanistici: 
P.O.T. maxim = 40%; C.U.T. maxim = 2,4; H maxim = 21,00 m (S+D+P+4E+5Er), funcțiunea propusă - 
Locuire colectivă și funcțiuni complementare.  

 Pe frontul de stradă opus terenului studiat s-a aprobat prin H.C.L. nr. 261/27.08.2020 P.U.Z. -ul pentru 
„Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare” pentru terenul amplasat pe strada 
Smeurei 8A, 8B, 8C cu următorii coeficienți urbanistici: P.O.T. maxim = 40%; C.U.T. maxim = 2,0; H 
maxim = 21,00 m (S+D+P+4E+5Er), funcțiunea propusă – zonă mixtă cu locuințe colective cu regim 
mediu de înălțime și funcțiuni complementare. Prin intermediul acestei documentații P.U.Z., terenul mai 
sus menționat a fost integrat în zona centrală delimitată prin P.U.Z. - Zonă Centrală a Municipiului Pitești 
aprobat cu H.C.L. nr. 204/2004. 

PROPUNERI: 
Obiectul lucrării constă în construirea unui imobil tip locuințe colective cu funcțiuni complementare locuirii: 
birouri, spații comerciale, servicii etc.;  
Funcțiunea propusă: LMI 1(b) – de locuire cu locuințe colective cu regim mediu de înălțime și funcțiuni 
complementare; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 40,00 %; C.U.T. maxim propus = 2,4; 
Regim de înălțime propus S+D+P+4E+5Eretras; 
Rh max = 21 m măsurat de la cota terenului natural 
La nivelul subsolului și la nivelul terenului se vor amenaja locuri de parcare. La demisol vor fi amenajate spații 
pentru funcțiuni compatibile locuirii. La nivelul parterului și etajelor superioare se propune realizarea unui număr 
estimativ de 28 de apartamente. 
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14. Studiu de oportunitate – str. Târgul din Vale, FN– inițiator S.C. ASTRA S.A. – în vederea elaborării P.U.Z. 
pentru „Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, 
amplasare mijloace publicitare și organizare de șantier”, pe terenul în suprafață de 6.715 m2; studiul a fost înaintat 
prin adresa nr. 43890/27.08.2021; 
PROPUNERI: 
 Suprafața care va face efectiv obiectul reglementării urbanistice PUZ este de 6.715 m2 și este o suprafață 

care va rezulta din operațiunile cadastrale la care vor fi supuse cele două imobile. La momentul elaborării 
Studiului de Oportunitate, suprafețele necesare preconizate în vederea realizării investiției sunt:  

- din suprafața totală a imobilului CF 90545 (9.856 m2) va fi necesară o suprafață de circa 639 m2, rezultând un rest 
de proprietate de 9.217 m2 (care nu va fi afectat de prevederile PUZ);  
- din suprafața totală a imobilului CF 90546 (6.748 m2) va fi necesară o suprafață de circa 6.076 m2, rezultând un 
rest de proprietate de 672 m2 (care nu va fi afectat de prevederile PUZ);  
- cele două suprafețe necesare, respectiv 639 m2 și 6.076 m2 se vor alipi, rezultând suprafața necesară reglementării 
urbanistice PUZ, de circa 6.715 m2 și pe care se aplică exclusiv prevederile PUZ.  

 Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 60,00 %; C.U.T. maxim propus = 1,2; 
 Din punct de vedere al zonificării funcționale, terenul reglementat își schimbă încadrarea funcțională din 

Zonă căi de comunicție rutiere și construcții aferente si funcțiuni complementare în Zonă pentru instituții 
publice și servicii și funcțiuni complementare admise; 

 Rh max P+1E; 
 Hmax clădiri = 15 m 

 
15. Studiu de oportunitate – str. Nicolae Dobrin, nr. 12A – inițiator S.C. Euro Mecano Construct S.R.L. – în 

vederea elaborării P.U.Z. pentru „Construire clădire multifuncțională (comerț, alimentație publică, 
sport/agrement)” pe terenul în suprafață de 620 m2; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 43973/30.08.2021; 
PROPUNERI: 

Funcțiunea propusă: IS - servicii - Construire clădire multifuncțională - comerț, alimentație publică, sport/agrement; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 50,00 %; C.U.T. maxim propus = 1,8; 
Regim de înălțime propus P+2E+3E retras; 
H max. cornișă = 13,5 m  
 
 

 
DIVERSE  

( pentru exprimare punct de vedere) 
 

1. Proiect de hotărâre privind menținerea aplicării prevederilor și reglementărilor urbanistice stabilite în Planul 
Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 423/2014, pentru edificare „Locuinţe în zona Calea Câmpulung”, pe 
terenurile situate în intravilanul municipiului Pitești, între strada Prof. Mihail Vlădescu și Calea Câmpulung, până la 
aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a proiectului „Actualizarea P.U.G. al municipiului Pitești” 
și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


