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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 
    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          
    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ                                                      
     Nr. 60218/18.11.2021 
 
 

 
     ORDINEA DE ZI  a ședinței C.T.A.T.U. din 23.11.2021, ora 1100 

 
   
 

 

1. P.U.D. – str. Jan Constantinescu, nr. 10 – inițiator Micu Ion – nr. înregistrare 54739/20.10.2021 în vederea 

realizării investiției „Construire imobile locuințe colective și împrejmuire” pe terenul în suprafață totală de 4553 

m2; 

Conform P.U.G. – R.G.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat 

prin P.U.D. se află în U.T.R. nr. 14, (LMb + Isb+Pb)14 subzonă cu locuințe propuse cu regim mic de înălțime, 

instituții publice și servicii propuse și subzonă parcuri, scuaruri sau spații verzi propuse. 

Destinația stabilită conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 223/2002 este de teren situat în zona de 

locuințe S+P+2E, posibil cu spații comerciale la parter, cu următoarele regulile de construire:  

- Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea; 

- Regim de înălțime în zonă: maxim P+2E; 
- P.O.T. maxim = 45%;  

- C.U.T.  se va stabili în funcție de înălțimea maximă a construcției stabilită de către Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română prin avizul de specialitate; 
- Retragerea minimă față de aliniament: 4,00 m (pentru străzile de categoria a IV-a) și 5 m (pentru străzile 

de categoria a III-a). 

PROPUNERI: 

Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea construirii a trei imobile de locuințe colective, cu regimul de 

înălțime P+2E cu amenajările auxiliare conexe (accese carosabile și pietonale, locuri de parcare, spații verzi și 
loc de joacă). 
Funcțiunea propusă – locuire;   

Regimul de înălțime propus este de P+2E; 

H.maxim propus = 10,00 m. 
P.O.T. maxim propus = 23,75 %; Suprafață construită propusă = 1.080 m2; 

C.U.T. maxim propus = 0,75; Suprafață construită desfășurată propusă = 3.240,00 m2; 

Soluția urbanistică propune amplasarea imobilelor, astfel: 

-  retragerea minimă față de limita carosabilului (N-V) – min. 12,00 m față de stradă;  

-  retragere minimă față de limita laterală N-E – proprietăți private – min. 6,00 m; 

- retragere minimă față de limita laterală S-V – proprietăți private – min. 6,00 m; 

- retragere minimă față de limita posterioară S-E – proprietăți private – min. 5,00 m. 

Număr total de apartamente propus: 36 pentru cele trei imobile propuse, cu patru apartamente / nivel; 

Număr total de locuri de parcare propuse: 40; 

Spații verzi propuse pe o suprafață de 1.600,00 m2, asigurându-se un procent de 35,11 % din suprafața parcelei; 

Loc de joacă amenajat pe suprafața de 156,00 m2 (3,43%); 

Accesul auto și pietonal la terenul studiat se realizează din strada Jan Constantinescu cu nr. cad. 98469. 

 

2. 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 2.981 m2, studiul a fost înaintat prin adresa nr. 

40644/09.08.2021, cu modificările nr. 59760/16.11.2021; 

PROPUNERI: 

Parcelarea terenului în 10 loturi, realizarea unui ansamblu de locuințe cu regim de înălțime P+1E (7 locuințe 

individuale și 2 locuințe unifamiliale cuplate), amenajarea accesului în interior; 

Funcțiunea propusă: LM – zonă pentru locuințe unifamiliale cu regim mic de înălțime și Ccr – zona 
circulațiilor în interior; 

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. 
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 Observații :  
În ședința C.T.A.T.U. din 09.09.2021 conceptul propus a primit vot majoritar nefavorabil întrucât nu se 

respectau prevederilor H.G.R. nr. 525/1996 cu privire la parcelarea suprafeței de teren (front la stradă și 
suprafață minimă a parcelei), la asigurarea aleilor carosabile prevăzute cu supralărgiri pentru manevrele de 
întoarcere la capăt.  
 

3. P.U.D. – bd. Republicii, nr. 234 – inițiator S.C. VSC COMPROD S.R.L. – depus prin adresa 

19513/09.04.2021 și modificat prin adresa nr. 60045/17.11.2021 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. 

 

 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.  

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 = 33,40 m2;  
Număr total de apartamente propus: 22; Număr total de locuri de parcare propus: 26 
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). 

 

Observații :  

 Din verificările efectuate, vă comunicăm că accesul spre drumul de incintă amplasat pe limita sud-vest 

a terenului cu ieșire către strada Avram Iancu nu se poate realiza întrucât pe acest amplasament a fost 

autorizată amenajarea la nivelul solului a șase locuri de parcare conform Autorizației de Construire nr. 

926/29.11.2018 pentru realizarea „Bloc locuințe colective D+P+8E+9 retras cu parcare la demisol, 

împrejmuire și organizare de șantier” pe terenul situat în bulevardul Frații Golești nr. 55, iar suprafețele 

delimitate ca parcaje nu pot primi o altă destinație. 

 Deși, în ședința C.T.A.T.U. din 09.09.2021 documentația supusă analizei comisiei a primit vot majoritar 

favorabil, documentația în forma avizată nu va putea fi promovată spre aprobare în Consiliul Local.  

 Elaboratorul P.U.D. a înaintat prin adresa nr. 60045/17.11.2021 documentația modificată cu privire la 

asigurarea accesului carosabil și pietonal din bulevardul Republicii care va fi supusă analizei comisiei 

C.T.A.T.U. 

 
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 modificat/completat prin proiectul înregistrat sub nr.58383/09.11.2021, 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). 
Potrivit P.U.G. al municipiului 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.  
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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 2S+D+P+6E (adăpost ALA la subsol 2 -în suprafață minimă 60 m2, suprafață propusă 97 m2, spațiu 
comercial și spații tehnice la subsol, spații parcare la subsol 1 și demisol, locuințe la etajele superioare 1-6, 
spațiu de joacă cu suprafața de 86,23 m2 și spații comune la etajul 6) 
H maxim atic = 29,50 m; 
POT maxim = 65%; suprafață construită propusă = 436,15 m2; 

CUT maxim = 3,5 Acd / mp teren; suprafață construită desfășurată = 2549,80 m2; 
Suprafață spațiu comercial= 62,54 m2  

Numărul total de apartamente propus: 19 apartamente cu 2 și 3 camere 

Sunt propuse 27 de locuri de parcare; 
Spații verzi amenajate la sol = 177,82 m2 (31,43 mp spații verzi amenajate în jardiniere și 146,39 mp  la nivelul 
solului); 
Camera de colectare/depozitare deșeuri menajere amplasată la demisolul clădirii = 7,00 m2 ; 
Loc de joacă = 97,00 m2 - amplasat la nivelul 6 al clădirii; 
Adăpost ALA la subsol 2 - cu suprafață minimă 60 m2 și suprafață propusă 97 m2 
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; 
Retragerea față de limita posterioară S-V – minim 3 m; 
Se propun două accesuri auto și pietonale: din blv. Frații Golești și str. Caporal Pătru.  
Observații: 

În ședința C.T.A.T.U. din 09.09.2021 pentru conceptul propus s-au făcut următoarele observații și 
recomandări: corelarea pieselor desenate cu propunerea de 25% spații verzi; retragerile față de limitele de 
proprietate să fie raportate la regimul de înălțime; modul de construire corect ar fi fost prin amplasarea pe 
limitele de proprietate laterale, în sensul creării unui front reprezentativ la bulevardul Frații Golești; modul de 
construire propus pe terenul reglementat prin P.U.D. limitează posibilitatea de construire a terenului învecinat, 
coroborat cu regulile de construire aprobate, ce sunt în vigoare, respectiv P.U.Z. aprobat prin HCL 113/1999; 
corelare piese desenate cu propunerea de 25% spații verzi; retragerile edificabilului față de limitele de 
proprietate să fie raportate la regimul de inaltime. 
 

5. 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. 

Precizare.: 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. 

Observații:  
În ședința C.T.A.T.U. din 08.07.2021 pentru conceptul propus s-au făcut următoarele observații și 

recomandări: Respectarea indicatorilor urbanistici din CU; Refacerea planșei de reglementări urbanistice ; 
Drumul de incintă are o lungime mai mare de 100 m ; Se va respecta legislația în vigoare ; Nu respectă scopul 
pentru care a fost aprobată scoaterea din circuitul silvic ; Solicitarea unui punct de vedere clar din partea 
I.T.R.S.V. cu privire la decizia nr. 134/12.02.2008. 

A fost solicitat un punct de vedere din partea autorității emitente a deciziei nr. 134/2008 privind scoaterea din 
circuitul silvic a suprafeței de teren de 0,4005 ha- Garda Forestieră Ploiești (transmis prin adresa înregistrată 
sub nr.9486/20.08.2021) precum și din partea Serviciului Juridic al Primăriei Pitești (comunicat prin adresa nr. 
58928/11.11.2021). 
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DIVERSE 

 
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.  

PROPUNERI: 
Se propune construirea unei clădiri de locuințe colective cu 4 apartamente (locuințe de serviciu), cu următorii 

indicatori urbanistici: 
 D + P + 2E + 3retras, Hmax atic = 13,70 ; H lift = 15,5 m; 

POT max =   38 % ; CUT max = 1,22 ; POT propus cumulat = 51,8% , CUT propus  cumulat = 1,84. 
Cornișa etajului 3 se aliniază cu cornișa clădirii Curții de Conturi, iar finisajul parterului prelungește 

imaginea fațadei Colegiului Economic prin înălțime, culoare și forma golurilor din Parter. Demisolul si Parterul 
sunt integral parcaje. Parterul nu va mai crea un calcan către limita de proprietate cu Colegiul Economic „Maria 
Teiuleanu” și va fi retras cu 2 – 2,3 m. Etajul 3 este retras succesiv pe latura spre Aleea Teiuleanu pentru aliniere 
cu cornișa Colegiului Economic. 

- locuri de parcare: se prevede realizarea a 12 locuri de parcare (5 locuri la demisolul cladirii, 5 locuri la 
parterul acoperit și 2 locuri de parcare la nivelul solului).  
- Suprafață spații verzi = 171,4 m2 (29%). 
Observații: Documentația PUD a fost analizată în cadrul ședințelor CTATU din 03.03.2021, 08.04.2021,  

10.06.2021 și 08.07.2021- în urma căreia au fost emise avizul CTATU nr. 17/12.07.2021 și avizul arhitectului șef 
nr. 17/12.07.2021.   

Proiectul a fost retras în ședința ordinară a consiliului local din luna august 2021 pentru clarificarea privind 
procesul de informare și consultare a cetățenilor cu privire la conceptul propus prin Planul Urbanistic de Detaliu, 
în forma avizată în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanismul din data de 08.07.2021. 
 Urmare a solicitării formulată de investitor și înregistrată sub nr. 52191 din 07.10.2021 s-a revenit asupra  
procesului de informare și consultare a publicului, așa cum s-a stabilit în urma audienței din 07.10.2021 acordată 
domnului Stoica Eduard – reprezentant SC Denisa Transport Agregate SRL. Perioada stabilită pentru derularea 
acestui proces de informare și consultare a fost stabilită  în intervalul 11.10.2021 – 29.10.2021.  

În această perioadă s-au primit obiecții din partea doamnei av. Anca Claudia (locatar al blocului 48, Pasaj 
Teiuleanu) prin care își exprimă dezacordul cu privire la această propunere investițională și din partea conducerii 
Colegiului Economic „Maria Teiuleanu”, cu privire la afectarea structurii de rezistență prin edificarea noii 
clădiri propuse.  
S-au transmis răspunsuri la obiecțiile formulate cu privire la investiția propusă prin documentația P.U.D., 
urmând ca decizia privind oportunitatea realizării acestei investiții să fie stabilită de către Consiliul Local al 
municipiului Pitești.  

 
 


