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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ                                                      

     Nr.  24103/11.05.2021                                                                                

 

 

 

     ORDINEA DE ZI  cu DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM  

propuse pentru dezbatere în ședința C.T.A.T.U. din 13.05.2021 

 

 

1. 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; P.O.T. maxim = 35 % pentru locuințe; 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+5E.  
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 +5E, 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 = 107,16 m2; 
Număr total de apartamente propus: 23; 
Număr total de locuri de parcare propuse: 28 
Spații verzi propuse pe o suprafață de 100,14 m2, asigurându-se un procent de 10,69 % 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 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. 

 
2. P.U.D. - strada Victoriei, nr.1E (fost bulevardul Republicii, nr. 55– 57), inițiator S.C. PITSER S.R.L. – nr. de înregistrare 

23767/07.05.2021 pentru realizarea investiției: „Schimbare destinație din birouri în clădire cu locuințe colective și spații 
servicii medicale la parter, lift exterior și rampă acces subsol”, pe terenul în suprafață totală de 1159 m2;  
Potrivit P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr.90/2010, amplasamentul studiat este situat în 

U.T.R. 1 – LM (a+b)+Isb+PI – subzonă de locuințe cu regim mic de înălțime cu posibilități de îndesire, cu propuneri de instituții 
și servicii, în zonă protejată cu valoare istorico – arhitecturală,  
        Destinația stabilită conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004: teren situat în LA2 – subzona locuințelor individuale și 
colective mici realizate pe baza unor parcelari spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimesiuni. 
PROPUNERI: 
Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea schimbării destinației spațiilor din interiorul imobilului (birouri), în locuințe 
colective și spații medicale la parter, montaj lift exterior și rampă de acces la subsol, solicitări care nu modifică regimul de 
înălțime existent. Pe terenul studiat este construit un imobil cu regim de înălțime S+P+2E. 
Sc existentă = 561,00 m2; S desf. totală existentă = 2 244,00 m2; S desf. existentă fără subsol = 1 683 m2;  
P.O.T. existent = 48,40%, C.U.T. existent = 1,45.    
Funcțiunea propusă – mixtă (servicii medicale și locuințe colective); 
Subsol – garaj (pentru 13 locuri de parcare); Parter - servicii cu spații medicale (S = 561,00 m2);  
Etajele I – II = 16 apartamente (8 apartamente pe nivel); 
Regimul de înălțime propus este S+P+2E și nu va fi modificat prin investiția propusă; H max.  = 8,30 m;   
P.O.T. maxim propus = 48,60 %; C.U.T. maxim propus = 1,46. 
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 22 de locuri de parcare, din care 9 locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul 
solului și 13 locuri de parcare în garajul de la subsol. 
Accesul auto și pietonal se realizează atât din bulevardul Republicii pe cale de acces existentă aflată în proprietatea SC Pitser 
SRL (între clădirea hotel Yaki și clădirea proprietate a SC Pitser SRL), cât și dinspre strada Doamna Bălașa prin carosabilul 
- domeniu public (limitele NE și NV de proprietate). 
Accesul pietonal în clădirea studiată, precum și accesul auto la subsolul clădirii și la cele 9 locuri de parcare de la nivelul 
solului, se va realiza din strada Doamna Bălașa prin carosabilul - domeniu public (limitele NE și NV de proprietate). 
Retragerea minimă față de aliniament: 
- limita NE de proprietate = 12,00 m de la limita de proprietate cu str. Doamna Bălașa; 
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Retrageri minime față de limitele laterale:  
- Limita NV de proprietate (str. Doamna Bălașa și lot1) = calcan existent; 
- Limita SE de proprietate (domeniu public și restaurant „La Strada”) = 3,50 m; 
Retrageri minime față de limita posterioară: 
- Limita  SV de proprietate (rest proprietate și Hotel Yaki) = 0,00 m (calcan partial);  
Față de imobilele învecinate, se vor păstra următoarele distanțe: 
- o distanță minimă de 27,81 față de anexa Hotel “Argeș” cu regim de înălțime Parter; 
- o distanță minimă de 6,52 m față de Teatrul “Așchiuță” cu regim de înălțime Parter înalt+M; 
- o distanță minimă de 36,30 m față de Blocul 13 cu regim de înălțime P+4E; 
- o distanță minimă de 22,43 m față de P.T. 510 cu regim de înălțime Parter; 
- o distanță minimă de 27,02 m față de imobilul Camera de Comert cu regim de înălțime P+1E; 
- o distanță minimă de 8,82 m față de imobilul restaurant “La Strada” cu regim de înălțime P+1E; 
- o distanță minimă de 4,29 m față de Hotel “Yaki” cu regim de înălțime Sb+P+5E; 
- o distanță minimă de 11,67 m față de imobilul proprietate SC Pitser SRL cu regim de înălțime Ds+P+2E; 
- o distanță minimă de 6,98 m față de imobilul proprietate SC Pitser SRL cu regim de înălțime P+1E. 

 
3. 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 ședința C.T.A.T.U. din data de 08.04.2021 documentația prezentată a obținut aviz „Nefavorabil” și s-a recomandat 
prezentarea unei alte propuneri care să țină cont de analiza locurilor de parcare aferente hotelului existent, inclusiv a 
extinderii aprobate prin autorizația de construire nr. 132 din 03.03.2021 (pentru supraetajare parțială hotel existent), precum 
și locurile de parcare necesare noii investiții (imobil locuințe de serviciu).  
- Au fost depuse clarificările solicitate, înregistrate sub nr. 23041/04.05.2021 – „Argumentare PUD” și „Studiul locurilor 
de parcare”   
 

4. 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); 
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 
- 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.   
Soluția urbanistică propune amplasarea imobilului astfel: 
- retragerea minimă față de limita posterioară (SV – domeniu public – strada Gării) = minim 1,70 m; 
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- retragerea minimă față de limita laterală (SE – proprietăți particulare) = minim 6,00 m pentru P și etajele 1,2 și 3   și 11,50 
m pentru etajele 4 și 5 retrase; 
- retragerea minimă față de limita laterală (NV – proprietăți particulare) = minim 14,50 m; 
- retragerea minimă față de aliniament (NE – strada Tudor Vladimirescu) = minim 1,80 m. 

În ședința C.T.A.T.U. din data de 08.04.2021, pentru documentația prezentată s-au făcut următoarele  recomandări: 
respectarea retragerilor laterale de H/2 și majorarea procentului de spații verzi (inițial,  prin proiect erau propuși 117,35 m2).  
 
5. P.U.D. – aleea Dr. Ioan Cantacuzino f.n. (fost Negru Vodă nr.31 și nr.33) – 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 = 226,70 m2; Sd propusă = 563,50 m2 ; 
  -  se propun 9 locuri de parcare pe platforme betonate; 
  -  loc de joacă = 51,70 m2 (6,42 %);  
  -  suprafață spații verzi amenajate la sol: 179,90 m2 (22,35 %). 

Regim de aliniere și retrageri: 
- retragerea minimă față de aliniament:  
 35,00 m față de limita de proprietate cu aleea Dr. Ioan Cantacuzino – limita SV ; 
- retrageri minime față de limitele laterale: 
 2,80 m față de limita laterală de SE (domeniu public); 
 3,00 m față de limita laterală de NV (proprietăți particulare); 
 10,00 m față de limita de SV – domeniu public (Punct termic); 
- retrageri minime față de limita posterioară: 
 3,00 m față de limita laterală de NE (proprietăți particulare) 
Față de imobilele învecinate, clădirea va păstra următoarele distanțe:  
 o distanță minimă de 8,64 m față de Centrul de Transfuzie Sanguină, cu regim de înălțime P+2E (limita laterală de 

NV); 
 o distanță minimă de 13,45 m față de P.Termic cu H coamă = 8,20 m (limita SV); 
 o distanță minimă de 14,02 m față de Școala Gen. Nr. 9 cu egim de înălțime de P+2E (limita laterală de SE). 
Accesul auto și pietonal la terenul studiat se realizează din aleea Doctor Ioan Cantacuzino, cu lățime maximă a părții 

carosabile de 4,88 m în dreptul proprietății, la care se adaugă un trotuar cu lățimea de 1,04 m. 
Accesul mijloacelor de stingere a eventualelor incendii se realizează din aleea Doctor Ioan Cantacuzino, cu loc de 

întoarcere existent în zona P.T. (domeniu public). 
În ședința C.T.A.T.U. din data de 08.04.2021, pentru documentația prezentată s-au făcut următoarele  observații și 
recomandări:  

a) revizuirea amplasării locurilor de parcare astfel încât să nu se mai blocheze accesul în clădire pe latura NV.  
b) retragerea față de limita posterioară să corespundă cu reglementările aprobate. 
c) majorarea procentului de spațiu verde.  
d) reconfigurarea spațiului dedicat locului de joacă, ținând cont de posibilitatea de amenajare și folosire în condiții bune.  

 

6. P.U.Z. - strada Ovid Densușianu, nr.2 – inițiatori: PLOSCĂ GHEORGHE și PLOSCĂ MARIA - nr. înregistrare 
59.682/04.12.2019 elaborare P.U.Z. pentru construire: „Ansamblu locuințe colective cu regim de înăltime între P+1E-2retras 
si P +2E -trei blocuri”, pe terenul în suprafață de 3.632 m2   

   Conform P.U.G. terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, în U.T.R. nr. 18, subzonă LMb+Isb+Pb, 
destinația stabilită fiind de zonă rezidențială de locuinţe cu regim mic de înălţime (max. P+2E), instituţii publice şi servicii 
nepoluante, spaţii verzi sau sport amenajate şi funcţiuni complementare admise: accese pietonale şi carosabile, parcaje, reţele 
tehnico-edilitare; conform C.U. nr. 1.379/ 2019 indicatorii urbanistici sunt:  P.O.T.  max = 35 %;  C.U.T. max = 0,7.   
     PROPUNERI:  
     Se propun trei corpuri de clădiri de locuinte colective cu regim de înăltime între P+1E-2retras si P +2E, (C1= P+1E-2 
retras, C2= P+2E, C3= P+1E-2retras). În incintă se vor asigura dotari de interes public necesare: accesuri pietonale si auto, 
spatii verzi, loc de joacă pentru copii, spatiu destinat colectarii deseurilor si parcări necesare numărului de apartamente 
realizat, cu următorii indicatori urbanistici: 
POT max = 35% ; CUT max = 0,84 ;   Rh max = P+1E+2retras; Hmax = 10,00 m; 
- S edificabil = 1.271 m2 (35 %);  
- S spații verzi = 622,00 m2 (18%)  
- S parcări = 920 m2 (din care 500 m2 pe dale înierbate); S circulații auto+pietonale = 818 m2 ; 
- Accesul se va realiza dinspre strada Ovid  Densușianu, iar în interiorul parcelei se vor propune circulații auto semicarosabile 
- la  aliniamentul cu strada Ovid Densusianu, retragerea corpurilor de clădire propuse va fi astfel încât distanta dintre 
clădirile existente și cele propuse să fie sa fie H max. <_ H  construcție propusă ( pentru P+3E existent pe aliniamentul opus , 
D> 17 m) 
- retragerile pe latura de N-E ale blocurilor propuse față de limita de proprietate , D= H/ 4 , H max.= 10 m., dar nu mai mică 
de 3m. 
- retragerile pe latura de S-V ale blocurilor fata de limita de proprietate , D= H/4 ( Hmax. =10,00 m), dar nu mai mica de 3m 
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- retragerea fata de limita posterioară a lotului a blocurilor propuse față de limita de proprietate, latura de N-V, D= H/2  (H 
max.= 10,00m), dar nu mai mică de 5,00 m. 
- Se vor crea circulatii semicarosabile în incintă, având latimea de minim 5 m.  
- strada Ovid Densusianu  se va largi până la o  dimensiune de două benzi , două sensuri, având în final  dimensiunea de 
6,00m pe toata lungimea terenului care a generat întocmirea P.U.Z. ului.  
- de-a lungul  străzii Ovid Densusianu , pe latura de nord , se va prevedea  un trotuar de 1,50 m lățime atât cât ține proprietatea 
domnilor Plosca Gheorghe si Plosca Maria ( S teren = 3 632 m2).  

În ședința C.T.A.T.U. din data de 03.03.2021, pentru documentația prezentată s-au făcut următoarele  recomandări:  
- întocmirea documentației de urbanism de tip P.U.Z. conform Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea Ghidului 
privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM 010-2000 și majorarea C.U.T. 
existent cu 20% conform art.32, alin 7, din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare”  respectiv 0,7 ( C.U.T. existent) + 0,14 (majorare 20%) = C.U.T. 0,84 %. 
 
7. P.U.D. - bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.143B -   initiator S.C. INTERCONT GSM S.R.L. - nr. de înregistrare 46996 din 

07.10.2020 – „Construire hotel 4 stele cu regim de înălțime propus S+P+4E, prin desfiintarea corpului C2 (inițial C4) și 
desființarea parțială, supraetajare și extinderea corpului C1 (inițial C3)”, cu regim de înălțime S+P+4E, H max.= 20,00 m, 
pe terenul în suprafață de 1.113,00 m2   

        PROPUNERI: 
 Se propune construirea unei clădiri cu funcțiunea de hotel cu servicii de cazare si servicii complementare specifice 

(restaurant, bar de zi, bucătărie proprie, centru de recreere și relaxare de tip SPA), cu următorii indicatori urbanistici: 
- POT max =   45% ; CUT max = 1,74;  
-  Regim de înălțime propus = S+P+4E;  H max.= 20,00 m 
-  Sc propusă = 500,00 m2; S subteran = 800,00 m2; Sd propusă = 1.944,00 m2 ; 
- 21 locuri de parcare calculate la suprafața utilă Sutilă (camere+recepție+restaurant) = 827,80 m2 ;  
- Spații verzi = 289,40 m2 (26,00 %), respectiv o suprafață 134,40 m2 (12,5%) amenajată la sol și 155,00 m2 terase verzi 

peste etajul 2 (14%). 
În ședința C.T.A.T.U. din data de 03.03.2021, pentru documentația prezentată s-au făcut următoarele  recomandări:  

- s-a solicitat clarificarea situației juridice a celui de-al doilea acces propus pentru mijloacele de intervenție I.S.U.; 
- se solicită aviz de amplasament vizat de către I.S.U. Argeș. 
- elaboratorul documentației, dl. Arh. Șerban Antoniu, a transmis prin email clarificările solicitate, în data de 10.05.2021. 

 
8. Studiu de oportunitate – Aleea Vasile Goldiș nr. 3-5 – inițiator Dănescu Vasile - nr. înregistrare 23322/05.05.2021 

pentru întocmire P.U.Z.  în vederea realizării investiției „Construire imobile locuințe colective cu funcțiuni complementare” 
cu regim maxim de înălțime Ds+P+4E, 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 (maxim P+2E), cu 
propuneri de 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:  
- Locuințe colective cu funcțiuni complementare, cu regim mediu de înălțime; 
- P.O.T. maxim propus =35 %, C.U.T. maxim propus = 0,84; 
- regim de înălțime maxim propus Ds+P+4E. 
 

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

23321/05.05.2021 elaborat pentru întocmire P.U.Z. în vederea realizării investiției „Construire imobil locuințe colective” cu 
regim maxim de înălțime P+4E, 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 = 1,8; 
- regim de înălțime maxim propus P+4E; Rh max = 16,50 m la cornișă. 

 
DIVERSE: 

 
1. Certificat de Urbanism – strada Piața Muntenia nr.1A – inițiator S.C. ATU NOVO CONSTRUCT S.R.L. – nr. 
de înregistrare 16508/25.03.2021, în scopul realizării investiției: „Dezvoltare complex multifuncțional - reconversie 
ansamblu hotelier Muntenia, desființare parțială corpuri, extindere turn și bară existente, realizări de corpuri noi cu funcțiunea 
de locuințe, birouri și servicii complementare, hotel (spa, piscină, conferințe, cazinou, comerț, parcaj subteran), lucrări de 
amenajări interioare, organizare de șantier, amenajări exterioare”. 

  - suprafețe terenuri:  2 630 m2, 375 m2, 4 547 m2 însumând o suprafață totală de 7 552 m2.         
 

 


