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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ  

    COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 

    Nr. 1942/12.01.2023 

 

 

 

     PROCES VERBAL  

  încheiat în urma ședinței din 12.01.2023  

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

privind analizarea și avizarea documentațiilor de urbanism 

  
 

 

1. PUD – str. Gheorghe Lazăr, F.N. fost nr. 20 – inițiator Județul Argeș pentru Arhiepiscopia Argeșului și 
Muscelului – pentru elaborare P.U.D în vederea realizării investiției „Construire centru consiliere” pe terenul 
în suprafață de 1.815 m.p., cu numărul cadastral 93582; documentația a fost înaintată prin adresa nr. 
55003/11.10.2022; 

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, imobilul este situat în: 
� zonă pretejată cu valoare istorico-arhitecturală, LA2 subzonă locuințe individuale și colective mici realizate pe 

baza unor parcelări spontane rezultat al divizării în timp a unor parcele de mai mari dimensiuni; 
� situl urban „Strada Crinului” – cod LMI AG-II-s-B-13403, în raza de protecție a monumentelor clasate „Casa 

Filipescu” – cod LMI AG-II-m-B-13404, Casa Teodorescu – cod LMI AG-II-m-B-13406. 
        Prin Certificatului de Urbanism nr. 1362/04.11. 2021 s-au stabilit următoarele cerințe urbanistice care 
urmează să fie îndeplinite - regulile de construire conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004: 

- Teren situat în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare locuirii;  
- Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea; 
- Regim de înălțime în zonă: minim P+1; 
- POT maxim = 40 % și CUT maxim = 2 pentru locuințe;  
- POT maxim = 60 % și CUT maxim = 2,4 pentru alte funcțiuni. 

PROPUNERI: 

 Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea construirii unui imobil cu destinația de centru consiliere pentru 
bolnavi. Pe lotul studiat se află și alte imobile (biserică, cămin, capelă etc.) cu următorii indicatori urbanistici: 
P.O.T. existent = 34,53 și C.U.T. existent = 0,88%. 
S construită propusă = 49,95 m.p.; S desfașurată propusă = 99,90 m.p. 
P.O.T. maxim propus = 37,28 %; 

C.U.T. maxim propus = 0,94; 
Regimul maxim de înălțime propus este P+1E; H streașină propus = 7,80 m, H coamă propus = 11,70. 
      Soluția urbanistică propune amplasarea imobilului astfel: 
- min. 49,61 m pe limita de Sud-Vest – proprietate publică – aleea de acces dinspre str. Gh. Lazăr; 
- min. 0,60 m pe limita de Nord - Est – proprietăți private; 
- min. 27,03 m pe limita de Sud-Est – proprietăți private; 
- min. 0,60 m pe limita de Nord-Vest – proprietăți private. 
Spații verzi propuse pe o suprafață de 470,05 m.p., asigurându-se un procent de 25,9 % din suprafața parcelei. 
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face de pe latura de sud-est a proprietății, din str. Gheorghe Lazăr, printr-o 
alee de acces. 

Documentația a obținut 5 voturi favorabile și 7 abțineri 

 
2. PUD – str. Gării, nr. 26 – pentru elaborare P.U.D în vederea realizării investiției „Construire clinică 

medicală” pe terenul în suprafață de 293 m.p., cu numărul cadastral 101972; documentația a fost înaintată prin 
adresa nr. 50674/21.09.2022; 

            Destinația stabilită conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 este de 
teren situat în U.T.R. nr. 3, LÎ3a, subzonă rezidențială cu locuințe existente înalte cu mai mult de 3 niveluri (peste 
P+2), cu următoarele reguli de construire: 

- Teren situat în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare;  
- Funcțiunea dominantă a zonei locuirea; 
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- Funcțiuni complementare admise: instituții publice și servicii, spații verzi amenajate, accesuri 
pietonale și carosabile, parcaje, garaje, rețele tehnico-edilitare și construcții aferente; 

- P.O.T. maxim = 40 %;  
- C.U.T. maxim = 1,5. 

           Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Gării. 
PROPUNERI: 

Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea amplasării unui imobil cu destinația de clinică medicală cu regim de 
înălțime propus de P+2E – 3E retras și amenjări auxiliare (accese carosabile si pietonale, locuri de parcare, spații 
verzi).  
Funcțiunea propusă – servicii medicale;  
Regimul de înălțime propus este P+2E – 3Er; H. maxim propus = 14,00 m;  
Indicatori Urbanistici: P.O.T. propus = 40 %; C.U.T. propus = 1,50;  
Soluția urbanistică propune amplasarea imobilului astfel:  
- retragerea minimă față de aliniament - limita de proprietate S-V – domeniu public – strada Garii cu nr. cad. 92712 
este de 1,50 m;  
- retragere minima fata de aliniament - limita de proprietate N-E – strada Tudor Vladimirescu cu nr. cad. 92710 este 
de 0,95 m.  
- retragerea minimă față de limita de proprietate S-E – proprietate particular este de 11,30 m;  
- retragere minimă fată de limita de proprietate N-V – proprietate particulară - alipită la calcanul clădirii existente 
– locuință P+1E+M;  
Accesul auto la terenul studiat se va realiza din strada Gării cu nr. cad. 92712. Accesul pietonal se va realiza atât 
din strada Gării, cât și din str. Tudor Vladimirescu. 
Se asigură un număr de 4 locuri de parcare amenajate la nivelul solului pe platforme betonate. 

Sunt propuse spații verzi la nivelul solului pe o suprafață de 60,00 m2, asigurându-se un procent de minim 20,48 % 
din suprafața parcelei.  
 

Documentația a obținut  11 voturi favorabile și o (1) abținere 

 

 
3. PUD - strada Vasile Veselovschi nr. 2 – inițiator S.C. LUIGI S.R.L., cererea nr.  51857/27.09.2022 

completată/modificată prin adresa nr. 61848/14.11.2022 pentru „Construire imobil locuințe colective” pe terenul în 
suprafață de 844,00 mp pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 117/02.02.2022; 
Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 terenul este situat în U.T.R. 22 
în subzona LMb+Isb locuințe propuse cu regim mic de înălțime, cu propuneri de instituții și servicii.  
Indicatorii urbanistici aprobați în zonă: POT maxim = 35%, CUT maxim =  0,70 Acd/mp teren; 
- Functiunea dominantă a zonei: locuirea (locuințe colective și individuale);. 
PROPUNERI: 

Prin tema de proiect se propune edificarea unei clădiri cu locuințe colective (9 unități locative), cu regim de 

înălțime S+P+2E, H maxim cornișă = 11,20 m; H maxim coamă = 12,00 m, cu următorii indicatori urbanistici:  
POT maxim = 23,42% (Sc = 197,67 mp),  
CUT maxim = 0,7 Acd/mp teren (Scd = 593,01 mp);  
Suprafață spații verzi: 297,43 mp (35,25 %);   
Locuri de parcare = pe planșa de reglementări U.03 sunt figurate 13 locuri de parcare din care 3 locuri de 
parcare sunt amplasate la subsolul clădirii, cu acces din strada Vasile Veselovschi. 

� Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 
- 2,80 m – 3,00 m față de limita de Sud – proprietăți private; 
- 4,60 m - 22,35 m față de limita de Nord - imobilul identificat cu nr. cad. 94620; 
- 10,35 m - 10,85 m față de limita de Est – strada Vasile Veselovschi identificată cu nr. cad. 94744; 
- 6,50 m - 7,20 m față de limita de Vest – proprietăți private. 

 

Documentația a obținut 8 voturi favorabile , 1 vot nefavorabil, 2 abțineri și un (1) vot neexprimat 

 

 
4. PUD – strada Prof. Ion Angelescu f.n. –, cererea nr. 61048/09.11.2022 cu modificările transmise prin 

adresa nr. 61850/14.11.2022, pentru „Construire imobil locuințe colective și împrejmuire teren” pe terenul în 
suprafață totală de 1461,00 mp, pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 619 / 06.06.2022. 
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Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 terenul este situat în U.T.R. 
14 în subzona LMb+Isb+Pb locuințe propuse cu regim mic de înălțime, cu propuneri de instituții și servicii, parcuri, 
scuaruri sau spații verzi propuse și funcțiuni complementare; zonă extindere construcții de locuințe conform 
avizului Autorității Aeronautice Civile Române.  
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 223/2002 pe latura de sud a proprietății este propusă realizarea străzii 
Nicolae Iorga cu lățimea de 9,00 m, pentru a cărei realizare este impusă o retragere de 4,5 m din axul străzii. 

Indicatorii urbanistici aprobați în zonă: POT maxim = 45%, CUT maxim = funcție de avizul AACR. 
- Functiunea dominantă a zonei: locuirea în clădiri cu regim mic de înălțime; 
- Regim de înălțime: conform avizului AACR; 
� Terenul este afectat pe latura de SUD – EST de stradă propusă prin P.U.Z. (strada Nicolae Iorga cu 

o lățime de 9,00 m) pentru a cărei realizare proprietarul terenului este dispus să cedeze Primăriei Municipiului 

Pitești suprafața de 280,13 mp pentru preluarea la domeniul public.  

PROPUNERI: 

Prin tema de proiect se propune edificarea unei clădiri cu locuințe colective (22 unități locative), cu regim mic 
de înălțime P+2E, cu următorii indicatori urbanistici:  

POT maxim = 44,47% (Sc = 649,79 mp), CUT maxim = 1,22 Acd/mp teren (Scd = 1787,35 mp);  
H maxim = 10,00 m. 

� Se cedează o suprafață de teren de 280,13 mp (pe latura de Sud – Est) pentru realizarea/întregirea străzii.  
� Suprafață spații verzi: 81,22 mp (5,55 %)  
� Locuri de parcare = 24 locuri la nivelul solului pe platforme betonate. 

Amplasarea clădirii și distanțe față de limitele de proprietate: 
- minim 4,60 față de limita situată în partea de Nord – Est; 
- minim 4,30 m față de limita situată în partea de Nord - Vest de la fațada clădirii (etaj 1-2) și minim 

5,80 m de la nivelul parterului. 
 

Documentația a obținut  3 voturi favorabile, 3 voturi nefavorabile și 6 abțineri 

 
5. PUD – str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 33 – inițiator S.C. FLAMINGO NICO CONSTRUCT S.R.L – 

pentru elaborare P.U.D în vederea realizării investiției „Desființare clădiri, construire bloc, împrejmuire teren” pe 
terenul în suprafață de 724 mp, cu numărul cadastral 103701; documentația modificată a fost înaintată prin adresa 
nr. 67929/16.12.2022; 
Destinația stabilită conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 2004 este de teren situat în 
- LA1 - Subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări planificate, anterioare în 
care regulamentul urmărește păstrarea caracterului parcelării inițiale, menținerea şi creșterea gradului de confort al 
zonei. Funcțiunea dominantă a zonei: locuirea  
          Indicatorii urbanistici pentru construcții cu funcțiunea de locuire sunt: P.O.T. max = 45% și C.U.T. max = 
2,0;  
          Pentru alte funcțiuni indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T. max. = 60% și C.U.T. max = 2,4  
          Minimum 25% din suprafaţa parcelei va fi amenajată ca spaţiu verde.  
În prezent pe terenul studiat există 6 corpuri de clădiri propuse spre demolare. 
PROPUNERI: 

Varianta 1  

Clădire P+2E+3Er – locuire – 7 unități + Spațiu comercial  

P.O.T. maxim propus  = 46 %; C.U.T. maxim propus = 2 Adc/m2 teren; 

Regim de înălțime propus:  P+2E+3Er; Rh max. atic = 12,7 m; 

Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 

- min. 4,00 m față de limita nord – est (limită laterală), care se învecinează cu domeniul public C.F. 89410 

și C.F. 89778; 

-  min. 4,00 m față de limita sud – vest (limită laterală), care se învecinează cu un teren proprietate privată 

C.F. nr. 9041; 

- min. 5,00 m față de limita nord – vest (limita posterioară), care se învecinează cu domeniul public C.F. 

89778; 

- min. 3,62 m față de limita sud – est, care se învecinează cu domeniul public – str. Pictor Nicolae 

Grigorescu, C.F. 89410 – aliniere la clădirile existente. 

Număr total de apartamente propus: 7; 

Au fost prevăzute 11 locuri de parcare amenajate la nivelul solului; 

Suprafață spațiu comercial – 89 m.p.; 
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Pentru funcțiunea propusă pentru zona studiată au fost prevăzute spații verzi pe o suprafață de minim 181 m.p., 

reprezentând minim 25 % din suprafața terenului. 

Imobilul propus va dispune de platformă sau de un spatiu destinat colectarii selective a deseurilor menajere. 

Varianta 2 

Clădire D+P+2E – locuire - 8 unități 
P.O.T. maxim propus  = 45 %; C.U.T. maxim propus = 2 Adc/m2 teren; 

Regim de înălțime propus:  D+P+2E; Rh max. atic = 10,7 m; 

Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 

- min. 4,00 m față de limita nord – est (limită laterală), care se învecinează cu domeniul public C.F. 89410 

și C.F. 89778; 

-  min. 4,00 m față de limita sud – vest (limită laterală), care se învecinează cu un teren proprietate privată 

C.F. nr. 9041; 

- min. 5,00 m față de limita nord – vest (limita posterioară), care se învecinează cu domeniul public C.F. 

89778; 

- min. 3,62 m față de limita sud – est, care se învecinează cu domeniul public – str. Pictor Nicolae 

Grigorescu, C.F. 89410 – aliniere la clădirile existente. 

Număr total de apartamente propus: 8; 

Au fost prevăzute 11 locuri de parcare amenajate la nivelul demisolului; 

Pentru funcțiunea propusă pentru zona studiată au fost prevăzute spații verzi pe o suprafață de minim 181 m.p., 

reprezentând minim 25 % din suprafața terenului. 

Imobilul propus va dispune de platformă sau de un spatiu destinat colectarii selective a deseurilor menajere. 

 

Documentația a obținut 7 voturi favorabile (3 voturi pentru varianta II, 2 voturi pentru varianta I, 2 voturi 

favorabile fără precizarea unei variante), 4 abțineri și 1 vot neexprimat (un membru al comisiei în calitate de 

coautor al documentației nu a participat la luarea deciziei)  

 

 

6. P.U.D. - strada Alexandru Kirițescu, nr.17 – cerere nr. 35031/07.07.2021 cu completările/modificările 

înregistrate prin adresa nr. 25258/10.05.2022, pentru „Construire clădiri de locuințe colective și spații cu 
altă destinație”, pe terenul în suprafață de 7702,00 m2. 

Conform P.U.G. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 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) terenul în suprafață de 7564 

m2, este reglementat parțial în zonă de locuire (L) și parțial în subzonă mixtă (LM), 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. 

PROPUNERI: 

Se propune construirea a două clădiri cu regim de înălțime D+P+4-5Er cu funcțiunea de locuire și două clădiri  

cu regim de înălțime S2+S1+P+5-6Er cu funcțiuni mixte (locuire și servicii compatibile locuirii), amenajări 

auxiliare (căi de acces carosabil și pietonale, locuri de parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi amenajate 

la sol) aproximativ 139 de apartamente și 718,50 m2 spatii cu altă destinație (la parter), pentru care au fost 

prevăzute un număr de 175 locuri de parcare dispuse astfel: 80 locuri la subsolul clădirilor (S2 și S1), 28 locuri în 

demisol parțial acoperit și 67 locuri la nivelul solului). 

  -  suprafața teren reglementat: 7664 m2; Sc = 2199 m2; Sd propusă = 13603 m2; 

 -  P.O.T. max = 28,69 % ;  C.U.T. max  = 1,78 Acd/ m2 teren; 

 -  regim de înălțime: subzona L (locuințe collective): D+P+4-5Er (2 clădiri); H maxim = 20 m;  

 -  regim de înălțime: subzona LM (locuințe collective și spații cu altă destinație – comerț alimentar și 
nealimentar): S2+S1+P+5-6Er (2 clădiri); H maxim = 23 m. 

 -  spații plantate și libere (joacă): 1956 m2 (25,52 %); 

 -  suprafață alei carosabile și parcaje: 1527 m2; 

 -  suprafață trotuare și alei pietonale: 1543 m2; 

  Teren care se cedează domeniului public pentru majorarea trotuarului (pe cele trei laturi) pentru asigurarea 

accesului persoanelor cu dizabilități: 439 m2 (5,73 %). 

 Regim de aliniere și retrageri: 
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o 6,00 m - retragerea față de aliniament – dom. public strada Nicolae Iorga; 

o 6,00 m – limita laterală N-E - dom. public strada Prof. Nicolae Brânzeu;  

o 6,00 m - limita laterală S-V - dom. public strada Alexandru Kirițescu;    

o 13,00 m - Limita N-V de proprietate (propr. particulară). 

 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi întrucât elaboratorul documentației nu a fost prezent la ședință 
pentru a o susține  

 

 

7. Studiu de oportunitate – punct Turcești-Tancodrom – inițiator S.C. Bacsi Investment Group S.R.L. – 

pentru elaborare P.U.Z. pentru parcelare și reglementare urbanistică în vederea construirii de locuințe unifamiliale 
pe terenul în suprafață totală de 20 247 m.p., cu numărul cadastral 103058; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 
61851/14.11.2022; 
Destinația stabilită conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 este de 
teren situat în U.T.R. 31 – Abppf31 – zonă agricolă propusă cu rol de protecție fonică pentru zona de locuit 
învecinată. Terenul este situat în zona II cu servituți aeronautice civile specifice asociate aerodromurilor, pentru 
Aerodromul Geamăna și în zona de protecție sanitară a Depozitului de deșeuri solide Albota. 
PROPUNERI: 

 Obiectul lucrării - parcelarea terenului și reglementarea urbanistică a acestuia în vederea construirii de 
locuințe unifamiliale; 

  Funcțiuni propuse: L - subzonă pentru locuințe individuale; CCr – subzona circulațiilor în interiorul 
ansamblului; SP - subzonă pentru spații verzi amenajate în interiorul ansamblului (loisir, parc) 

  P.O.T. maxim propus = 35%;  
  C.U.T. maxim propus = 0,7 Adc/mp teren; 
  Regim de înălțime maxim propus: P+1 
  H. maxim propus = 6,0 m la cornișă. 

 

Studiul de oportunitate a fost retras pentru completări/clarificări 

 
8. Studiu de oportunitate – str. General Ioan S. Gheorghe F.N. –– inițiator Amicii West Plast 2003 S.R.L. 

– în vederea elaborării P.U.Z. pentru schimbare zonă funcțională și reglementare urbanistică în vederea 
realizării investiției „Construire imobil aparthotel P+2E / construire imobil servicii /birouri P+2E” pe terenul 
în suprafață de 1.947 m2; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 66933/13.12.2022; 

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. nr. 24, Subzona P'24b – parcuri, scuaruri sau spații verzi propuse.  

PROPUNERI: 

Se propune schimbarea zonificării funcționale în IS - Subzona pentru servicii 

P.O.T. maxim propus = 40 %;  

C.U.T. maxim propus = 1,2; 

Regimul maxim de înălțime propus este P+2E.  

Se vor realiza 16 locuri de parcare, amenajate la nivelul solului. 

Accesul auto și pietonal se realizează din str. General Ioan S. Gheorghe. 

 

Studiul de oportunitate a obținut 6 voturi  favorabile (3 voturi pentru funcțiunea de birouri), un (1) vot 

nefavorabil și 5 abțineri 

 
9. Studiu de oportunitate – calea Craiovei fn, inițiator S.C. Metropolitan Art Residence AG S.R.L. – 

elaborare P.U.Z. pentru investiția „cartier locuințe colective, comerț, servicii, educație, sănătate și funcțiuni 
complementare” pe terenul în suprafață de 10.017 m2 (5822 m2+1096 m2+3099 m2), versiune înaintată prin adresa 
nr. 64425/28.11.2022. 
Potrivit PUG al municipiului Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, zona 
studiată este situată în U.T.R. 10- (LMb+Isb+Pb) zonă mixtă cu propunere de locuințe, instituții și servicii. 
Reguli de construire conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010: 
Regim de înălțime: minim P+M – maxim P+2E. 
POT maxim admis: 35% ; CUT maxim admis: 0,70 Acd/mp. 
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Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea. 
PROPUNERI: 

Suprafața studiată: 64.954 m2; Suprafața reglementată: 10.017 m2; 
Se propune admiterea următoarelor funcțiuni: locuire colectivă, activități administrative, administrarea afacerilor, 
financiar-bancare, comerciale (terțiare), socio - culturale, învățământ, servicii de sănătate cu caracter ambulatoriu, 
activități de agrement. 

a) Zona reglementată (10.017 m2) - Zonificare funcțională propusă: M(b) {LCI(b) + IS(b)} zonă mixtă 
locuințe colective, comerț, servicii, educație, sănătate și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime: 

 S(D)+P+12E; Hmax clădiri = 40 m și pentru care sunt propuși următorii indicatori urbanistici:  
      P.OT. maxim propus = 50,00 %; C.U.T. maxim propus = 2,50 Acd/mp;  

Adc locuințe colective: 12150 m2 (CUT = 1,21);  

Adc comerț - servicii: 3040 m2 (CUT = 0,30); Adc instituții – servicii: 3504 m2 (CUT = 0,35);  

Parcări închise (majoritar Demisol/Parter): 6213 m2 (CUT = 0,62); 

Spații verzi propuse: 2533 m2 (25,29 %); 

 Subzona Cc(b) – căi de comunicație propuse: 1782 m2  

b) Zona studiată (39.038 m2) - Zonificare funcțională propusă: Ms(b) {LCIs(b) + ISs(b)} zonă mixtă locuințe 
colective, comerț, servicii, educație, sănătate și funcțiuni complementare, cu următorii indicatori urbanistici:  
             P.OT. maxim propus = 45,00 %; C.U.T. maxim propus = 2,48 Acd/mp;  

Adc locuințe colective: 62915 m2 (CUT = 1,61); Adc comerț - servicii: 11980 m2 (CUT = 0,31);  

Adc instituții – servicii: 6428 m2 (CUT = 0,16);  

Adc dotări socio- cluturale: 2852 m2 (CUT= 0,07); 

            Subzona SV (b) - Spații verzi amenajate propuse, parcuri agreement și sport: 11496 m2 (29,45 %), din 

care parc public: 5258 m2 (13,47%); 

     Subzona IE(b) - instituții publice – educație: 1636 m2 (CUT = 1,01); 

     Subzona Cc(b) – căi de comunicație propuse: 3259 m2 

Parcări închise (majoritar Demisol/Parter): 12447 m2 (CUT = 0,32). 

Studiul de oportunitate a fost retras pentru clarificări cu privire la reglementările stabilite prin P.U.G.-ul 

aprobat (funcțiune, C.U.T.). 

 

10.  Studiu de oportunitate – intrarea Augustin Gorjan fn – cererea nr. 47746/07.09.2022, întocmire PUZ 
pentru „Construire clădire locuințe colective P+1E - E2r” pe terenul în suprafață măsurată de 889 mp, pentru care 
a fost emis CU nr. 20/05.01.2022 - versiunea transmisă prin adresa nr. 67664/15.12.2022.  
Conform P.U.G. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 terenul este amplasat 
în UTR 7 – subzona de locuințe existente cu posibilități de îndesire, cu regim mic de înălțime (de la parter cele 
existente până la min P+1E, max P+2E la cele propuse) și funcțiuni complementare. 

Accesul la teren se realizează din bulevardul Frații Golești, strada Caporal Pătru și apoi prin intrarea Augustin 
Gorjan. 

PROPUNERI: 

Se propune stabilirea prescriptiilor de construibilitate pentru terenul în suprafață de 889 mp în vederea edificării 
unui imobil cu 7 unitați locative, cu regim mic de înălțime: P+1E-E2r, H maxim = 10 m cu următorii indicatori 
urnanistici:  

- POT propus = 34,08 %; 
- CUT propus = 0,7 Adc/mp teren 

- Se propune realizarea unui nr. de 10 locuri de parcare, din care 6 locuri supraterane și 4 locuri la parterul 
clădirii (partial deschis). 

- Se vor amenaja spații verzi în suprafață de 295,25 mp (33,21%). 
 

Documentația a obținut 8 voturi favorabile, un (1) vot nefavorabil și 3 abțineri  

 
11. Studiu de oportunitate – Calea Craiovei nr. 190 –– inițiator S.C. Prima Residence Cubic S.R.L. – în 

vederea elaborării P.U.Z. pentru construire locuințe plurifamiliale (colective) P+2E cu spațiu servicii la parter și 
refacere împrejmuire pe terenul în suprafață de 885 m.p.; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 58568/20.12.2022; 
s-a emis Certificatul de Urbanism nr. 1250/19.11.2022; 
       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. nr. 10, Subzona LMb + Isb + Pb cu locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare admise 
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zonei: instituții publice și servicii nepoluante, spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, rețele tehnico-

edilitare, cu următoarele reguli de construire: 
- Funcțiunea dominantă a zonei locuirea; 
- P.O.T. maxim admis = 35 %;  
- C.U.T. maxim = 0,7Acd/mp; 
- Regim de înălțime: minim P+M, maxim P+2E. 

PROPUNERI: 

 Construire locuințe plurifamiliale P+2E cu spațiu servicii la parter; 
P.O.T. maxim propus = 35 %;  

C.U.T. maxim propus = 0,83; 

11 apartamente propuse; Spațiu servicii la parter îm suprafață de 50 m.p.; 

Loc de joacă amenajat în suprafață de 30 m.p.;  

Suprafața de spațiu verde este de 200 m.p. (22%);  

14 Locuri de parcare propuse. 

Documentația a obținut 8 voturi favorabile, 1 vot nefavorabil și  3 abțineri 

 
 


