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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ                                                      

     Nr.  28976/04.06.2021                                                                                

 

 

 

     ORDINEA DE ZI  cu DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM  

propuse pentru dezbatere în ședința C.T.A.T.U. din 10.06.2021, ora 1000 

 

 

1. 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.26424/21.05.2021, 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 cu regim de înălțime propus: S/D+P+2E, amenajări 
auxiliare (căi de acces carosabil și pietonale, locuri de parcare, loc de joacă pentru copii, spații verzi amenajate la sol), cu 
următorii indicatori urbanistici:  

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 = 541,50 m2 ; 
  -  suprafața alei pietonale, trotuare = 65,00 m2 (18,01%); 
  -  locuri de parcare dale eco = 56,10 m2 (15,54%); 
  -  spații verzi =108,20 m2 (29,97%) 
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).  
 
2. 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;  
       Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004: terenul este situat în LA2 – zonă centrală cu funcțiuni complexe, subzonă 
protejată cu valoare istorico-arhitecturală, pentru care sunt stabilite următoarele reguli de construire: 
- pentru locuințe: POT maxim = 40%; CUT maxim = 2 (1,5 + 0,5 - parcelă de colț cu suprafața < 350 m2); 
- pentru construcții cu funcțiuni mixte: POT maxim = 75%; CUT maxim = 2,4. 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri de birouri și locuințe colective (trei apartamente) cu regim de înălțime  S+P+3E+4r, alipită 
la calcanul construcției existente pe latura de SV. 
Funcțiunea propusă – mixtă (birouri/comerț la parter și etajul 1 și locuințe colective la etajele 2,3 și 4); 
Subsol – spații de parcare în sistem klauss pentru 6 locuri de parcare + 1 loc de parcare simplu;  
Parter - spațiu comercial = 63,39 m2 (planșa D6.01- mobilare urbanistică - plan subsol); 
Etajul I – birouri/spațiu comercial = 100,03 m2 (planșa D6.02- mobilare urbanistică - plan etaj I); 
Etajele II – IV retras = 3 apartamente; 
Regimul de înălțime propus este S+P+3E+4r; H max.  = 20,00 m;   
P.O.T. maxim propus = 75,00 % ; Sc = 177,75 m2; 
C.U.T. maxim propus = 2,40; Sc desfășurată = 568,80 m2. 
Retragerea minimă față de aliniament: 
- limita NE de proprietate = 5,00 m de la limita de proprietate cu str. Victoriei; 
Retrageri minime față de limitele laterale:  
- Limita NV de proprietate (str. Maternității) =  amplasată pe aliniament, iar pentru etajele superioare = depășire cu max. 0,90m 
a balcoanelor și cu max. 1,20 m a cornișei față de aliament (cf. P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004); 
- Limita SE de proprietate (proprietate privată) = 0,60m (pentru subsol), iar pentru etajele superioare minim 3,00m; 
Retrageri minime față de limita posterioară: 
- Limita  SV de proprietate (poprietate particulară) = alipire la calcan existent;  
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Spații verzi – se propune amenajarea unei suprafațe de 35,00 m2 (14,77 %) spații verzi amenajate la sol, reprezentând min 
2m2/locuitor , 2% pentru funcțiunea comerț, 10% pentru funcțiunea birouri. 
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). 
Circulația carosabilă în incintă se va realiza cu acces din strada Victoriei.  
Accesul pietonal se face din strada Victoriei și din strada Maternității.  
Accesul autospecialelor pentru intervenții în caz de incendiu este asigurat pe cele trei laturi ale viitoarei construcții.    

 
3. 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, 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). 

- În ședinta CTATU din 03.03.2021 s-a recomandat refacerea documentației conform „Ghid privind metodologia de 
elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu” – indicativ GM 009-2000 aprobat prin Ordinul nr.37/N/2000 
și corelarea pieselor scrise ale proiectului cu piesele desenate.  
- În ședinta CTATU din 08.04.2021 s-a recomandat găsirea unei soluții prin care să se asigure și să se poată realiza 
numărul de locuri de parcare necesare, precum și asigurarea procentului de spații verzi aferent funcțiunii propuse; întocmirea 
planșelor pe suport topografic cu cotarea accesurilor, aleilor, locurilor de parcare; revenire cu 
clarificările/modificările/completările precizate. 

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. 

Bilanțul teritorial al noii propuneri: 

-  P.O.T. max = 35,46% ; C.U.T. max = 0,50 ; Hmax =10,50 m 
-  S teren = 3056,00 m2 ; Sc = 1083,84 m2  ; Sd propusă = 1545,61 m2 ; S terasa = 86,58 m2 
-  suprafață spații verzi amenajate la sol: 765,00 m2 (25,03 %); 
-  parcare înierbată = 476,30 m2 (15,58%); 
-  suprafață carosabilă = 600,66 m2 (19,67%); 
-  suprafață alee pietonală + trotuar = 130,20 m2 (4,26%); 
-  sunt propuse 35 locuri de parcare, amenajate la nivelul solului, conform planșei de reglementări U08. 

Bilanțul teritorial al propunerii inițiale (prezentată în ședința din 08.04.2021): 

- 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; 
Regim de aliniere și retrageri: 

- Retragerea minimă față de aliniament:  
• 5,00 m de la limita de proprietate cu strada Digului; 

-  Retrageri minime față de limitele laterale: 
• Limita S de proprietate (domeniu public): 3,00 m; 
• Limita N de proprietate (domeniu public): 3,00 m. 

- Retrageri față de limita posterioară (latura de V): 
•  se va respecta distanța de minim 3,00 m față de limita de proprietate și minim 7,50 m față de limita digului inferior (al II-
lea dig).  

 

4. P.U.D. – str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 1C – inițiator Dragomir Andreea Georgeta - nr. înregistrare 27587/27.05.2021 - 

pentru realizarea investiției „Construire locuință unifamilială P+1E 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. 

PROPUNERI: 

Obiectul lucrării constă în realizarea unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime de P+1E, H max = 7 m; 
P.O.T. maxim propus = 34,90 %; Aria construită = 96,40 m2; 
C.U.T. maxim propus = 0,7; Aria construită desfășurată = 190,30 m2; 
Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 

-  la Nord - Est – proprietate privată – între 0,73 m și 2,89 m; 
-  la Sud - Vest – domeniul public –2,30 m (7,48 m față de carosabil); 
-  Nord- Vest – domeniul public – 1,75 m (9,66 m față de carosabil); 
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 121,60 m.p., asigurându-se un procent de 43,80 % din suprafața parcelei.  
 
5. 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 
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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. 
         PROPUNERI: 

 Obiectul lucrării constă în construirea unui imobil cu locuințe colective și spații comerciale la parter, cu regim de înălțime 
de P+5Er. 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. 
Regim de înălțime propus de P +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 = 75 %; C.U.T. maxim propus = 4,00;  
Suprafață spațiu comercial = 60,19 m2;  
Număr total de apartamente propus: 23; Număr total de locuri de parcare propuse: 28 

Spații verzi propuse pe o suprafață de 184,4 m2, asigurându-se un procent de 20 % din suprafața parcelei;  
Se mai propun și dale înierbate 30% din suprafață – 130,5 m2, rezultând un total de spații verzi propuse = 237,5 m2; 
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 pentru etajele superioare; 
- distanța față de limita S-V – proprietate privată – min. 2,50 m pentru etajele superioare; 
- 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 urma ședinței C.T.A.T.U. din data de 12.05.2021 s-a recomandat suplimentarea suprafeței de spațiu verde. 
Pe perioada desfășurării procedurii de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea P.U.D. (19.04.2021-06.05.2021) 
nu s-au primit obiecții/observații față de această intenție investițională. Prin adresa nr. 20680/15.04.2021 au fost notificați toți 
vecinii adiacenți  proprietății care a generat P.U.D.-ul, inclusiv proprietarii bl. VSC 4. 
 

6. 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, cu 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 = 448,40 m.p.; 
C.U.T. max. propus  = 4,00; Arie construită desfășurată = 2.568,00 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 13 locuri de parcare amenajate la nivelul parterului cu acces din bulevardul Frații Golești.  
          Se vor amenaja spații verzi pe o suprafață de min. 96,3 m2, asigurându-se un procent minim de 15 % din suprafața parcelei. 
 
7. P.U.Z. – DN 65B – inițiator S.C. YTARF UCSEPOP S.R.L. - nr. înregistrare 27905/28.05.2021 - pentru introducere în 

intravilan și reglementare urbanistică în vederea „Construire hală depozitare” pe terenul în suprafață de 1498 m2 + 30 m2 
(drum propus); 

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: 

Se propune introducerea în intravilan a suprafeței de teren de 1528 m2 în vederea constituirii unei zone mixte (servicii, retail, 
industrie nepoluantă, depozitare), cu următorii indicatori urbanistici: 
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- P.O.T. maxim = 50 %; C.U.T. maxim = 1,00; C.U.T. volumetric = 1,7; 
- Regim maxim de înălțime P +1E, H. maxim cornișă = 8 m; 
- 5 locuri de parcare; 
- Suprafață spații verzi = 300,00 mp (20 %), reprezentând procentul minim obligatoriu de 20% din suprafața parcelei.  

      Amplasarea în parcelă și retragerile minime obligatorii: 
- N – 57,30 m față de axul DN 65B; 7,98 m față de lot 1 (CF 99550); 
- S – 3,50 m față de limita posterioară S.C. Arpechim S.A.; 
- E – 12,50 m față de limita laterală S.C. Beto Construct Argeș S.A.;  
- V – 3,50 m față de limita laterală, proprietate privată; 
Accesul carosabil și pietonal se va realiza pe latura de nord a proprietății din DN 65B. 

Observații: Se va analiza documentația elaborată pe soluția propusă, urmând a fi completată cu avizul Consiliului Județean 
Argeș, care a avizat documentația în data de 04.02.2021.  
 

8. 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. 

 

 

Suplimentarea ordinii de zi 

 
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: 18 locuri de parcare (12 locuri de parcare sunt atribuite hotelului Cara și 6 locuri de parcare pentru 
noua investiție) 
Suprafață spații verzi = 171,4 m2 (29%). 
     În urma audienței în cadrul Comisiei nr.2 de urbanism, din data de 25.05.2021 s-a luat hotărârea reintroducerii pe ordinea de 
zi a ședinței CTATU din luna iunie 2021, atașându-se planșele (din autorizația de construire nr. 132 din 03.03.2021) care au creat 
neclarități în ceea ce privește modul de calcul al locurilor de parcare aferente noii investiții și al extinderii aprobate.    
 
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), 4ollective 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: 
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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 
- suprafața necesară de spații verzi este de 119,22 m2, calculați 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); 
        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. 
Prin proiectul propus se vor asigura 128,85 m2 (13,41 %) spații verzi. 
- locuri de parcare: 30 locuri de parcare din care 14 locuri de parcare amplasate la parterul cădirii.   

În ședința C.T.A.T.U. din data de 12.05.2021 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 Smârdan, nr. 31-31B – inițiator PAȘOL ALEXANDRU - nr. înregistrare 63665 din 23.11.2019 – „Clădire 

cu locuințe colective”, cu regim de înălțime S+P+4E, H max = 18 m, pe terenul în suprafață de 891,00 mp; 
Conform P.U.G. al Municipiului Piteşti, aprobat prin H.C.L. 113/1999 amplasamentul studiat se afla în zona cu functiuni de locuire 
si functiuni complementare, subzona fără valoare istorică - arhitecturală. Amplasamentul se afla în zona de clădiri cu regim de 
inaltime cu mai mult de 3 niveluri – Lia. 
- Indicatorii urbanistici aprobați anterior: POT = 40% ;   CUT = 1,50 ; Rh cu mai mult de 3 niveluri ( Lia).  
PROPUNERI: 

-  POT max = 35,00% ; CUT max= 1,50 ; regim de înălțime propus S+P+4E; H maxim  = 18,00 m ;  
-  S teren = 891,00 mp; Sc = 312,00 mp; Sc desfășurată =  1337,00 mp; Supr. alei, platforme pietonale/parcare = 312,00 mp; 
-  suprafață propusă spații verzi = 267,66 mp (30,00 %) din care 200,00 mp spațiu verde amenajat pe teren natural și 60,00mp 
spațiu verde peste placa de la subsol;  
-  se propun 20 locuri de parcare, din care 18 locuri de parcare amplasate la subsolul clădirii;  

A fost corectată eroarea de tehnoredactare în ceea ce privește studiul de însorire, a fost transmis prin email și înregistrat sub 
nr. 27.3789/26.05.2021.  


