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     PROCES VERBAL  
  încheiat în urma ședinței din 02.08.2022  

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

privind analizarea și avizarea următoarelor documentații de urbanism: 

  

 

 

 

                 Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism, aprobat prin H.C.L. nr. 273/15.07.2021 cu modificările și completările ulterioare, ședința CTATU din 
02.08.2022 s-a desfășurat în prezența unui număr de 8 (opt) membri cu drept de vot (6 prezenți fizic și 2 on-line pe 
platforma ZOOM), fiind asigurat cvorumul necesar desfășurării ședinței, respectiv jumătate plus unu din cei 13 
membri (cu drept de vot) ai comisiei.  
 

 

1. P.U.D. - strada Alexandru Kirițescu, nr.17 – inițiator ……………….. TRANZACȚII IMOBILIARE, nr. cerere 

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) prin care este reglementat terenul în 

suprafață de 7564 m2, situat 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: D+P+4-5Er (2 clădiri); subzona LM: 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: 
• 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;    
• 13,00 m - Limita N-V de proprietate (propr. particulară). 
 

Documentația a obținut  4 voturi favorabile și 4 voturi nefavorabile  

 



2. P.U.Z. – str. Dumitru Brătianu, nr. 3A – inițiator S.C. IMOB TOMIL CONCEPT S.R.L.,  nr. cerere 

30469/06.06.2022 – elaborare P.U.Z. pentru parcelare și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire 

locuințe P+1E și împrejmuire teren” pe terenul în suprafață de 2981 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. 

nr. 31, zonă afectată de subzona de siguranță pentru pistele de zbor ale aerodromului utilitar. 

      Conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 223/2002 terenul este situat în zona de locuințe S+P+2E, posibil cu 

spații comerciale la parter, cu următoarele reguli 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 prin avizul de specialitate, în funcție de înălțimea maximă a construcției admisă de către 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

- 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: 
Parcelarea terenului în 10 loturi și realizarea unui ansamblu de locuințe cu regim de înălțime P+1E (5 loturi pentru 

locuințe individuale în regim izolat, 4 loturi pentru locuințe unifamiliale în regim cuplat și 1 lot pentru căi de comunicație 
rutieră). 

Funcțiune propusă: L - zonă pentru locuințe unifamiliale, cu regim mic de înălțime și parțial subzonă Ccr -   circulații 
auto și pietonale cu caracter privat, în interiorul ansamblului. 

Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 35,00 %; C.U.T. maxim propus = 0,7 Acd/mp teren; 

Regim maxim de înălțime propus: P+1E, Hmax la cornișă = 6,00 m. 
Retragere minimă față de aliniamentul străzii Dumitru Brătianu - min. 4,00 m;  
Accesul pe teren, intrare-ieșire, carosabil și pietonal, se va realiza dinspre partea de sud – est din str. Dumitru  Brătianu 

prin drumul propus în interiorul lotului prevăzut cu 2 benzi, cu supralărgiri pentru manevrele de întoarcere la capăt și 
trotuar de ambele părți ale carosabilului.   
  

Documentația a obținut 6 voturi favorabile, 1 vot nefavorabil și 1 abținere 

 
3. PUD – strada Gheorghe Doja nr. 82A – inițiator ………………….., nr. cerere 33058/20.06.2022, pentru 

construire „Locuință unifamilială P+2E” pe terenul în suprafață de 583 m2, identificat cadastral sub nr. 88743. 

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. 8 în 

subzona Lîa – zonă cu locuințe existente în clădiri înalte (mai mult de trei niveluri) și funcțiuni complementare.  

Indicatorii urbanistici aprobați în zonă: POT maxim = 40%, CUT maxim = 1,50 Acd/mp teren. 

        Functiunea dominantă a zonei: locuirea (locuințe colective și individuale);  

 Pe terenul cu nr. cadastral 88743 în suprafață de 583 m2 s-a constituit un drept de superficie în favoarea terenului cu nr. 

cadastral 88590 cu scopul edificării unei construcții P+2E și amenajării a 3 locuri de parcare pentru asigurarea funcționalității 

imobilului cu nr. cadastral 88590.    

PROPUNERI: 
 Prin tema de proiectare se propune edificarea unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+2E și  Hmaxim = 9,90 

m, cu următorii indicatori urbanistici:  
 P.O.T. maxim = 34,42%, C.U.T. maxim = 1,09 Acd/mp teren;  
 Suprafață teren: 583,00 m2 (nr. cad 88743) +168,00 m2 (nr. cad. 88590); 
 Suprafață construită: 138,00 m2 (S clădire propusă) +120,50 m2 (S corp existent) =258,50 m2; 
 Suprafață construită desfășurată: 458,54 m2 (Scd c.p.) + 360,15 m2 (Scd corp existent) = 818,69 m2  
 Suprafață spații verzi propuse: 171,00 mp (29,34 %);   
 Necesar locuri de parcare = 3 locuri, cu acces din strada Gheorghe Doja. 

Distanțe față de construcțiile existente: 
• Sud: 21,50 m – 24,50 m față de strada Gheorghe Doja identificată cu nr. cad. 91403; 
• Nord: 9,80 m față de imobilul identificat cu nr. cad. 91465; 
• Est: 0,00 m - 7,30 m față de proprietatea privată identificată cu nr. cad. 88590; 
• Vest: 2,10 m - 3,75 m față de proprietatea privată identificată cu nr. cad. 91465. 

  

Documentația a obținut 8 voturi nefavorabile  

 
 

4. Studiu de oportunitate – zona bulevardului N. Bălcescu f.n. (fost nr. 165) – inițiator SC ENERGOMONTAJ 

GRUP SRL, nr. cerere 39254/21.07.2022 - întocmire P.U.Z. pentru realizarea investiției „Construire ansamblu locuinte 

colective, spatii comerciale, parcaj suprateran, imprejmuire si organizare santier construire imobil D+P+9E - locuinte 

colective - faza 3” pentru terenul în suprafață de 9118,00 m2.  



 Terenul studiat în suprafață totală de 9118,00 m2 cuprinde și terenul în suprafață de 7428,00 mp care a generat P.U.Z. 

aprobat prin H.C.L.  nr.115/26.03.2015, cu termen de valabilitate de 7 ani si P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 337/2017. Inițial, 

terenul a făcut parte dintr-un lot cu acces din bulevardul N. Bălcescu.  

 Notă: Terenul este afectat de rețele edilitare existente în zonă: LEA 20kv și canalizare menajeră.  

Prin P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 115/26.03.2015 s-au stabilit următoarele prescripții de construibilitate: 

S teren studiat = 7428,00  m2; 

- utilizari admise:  3 clădiri de locuit și funcțiuni complementare (spații comerciale și servicii), amenajare teren (drumuri, 

alei carosabile, spații verzi), parcaje acoperite și descoperite, garaje, echiparea edilitară a zonei. 

- regimul de înălțime blocuri: max D+P+8/9E; regim de înălțime parcaj suprateran: P+2E+3E descoperit; 

- indicatori urbanistici: POT max= 33,60% și CUT max = 2,32 Acd/mp teren.  

Prin P.U.D. aprobat prin HCL nr. 337/2017 s-au stabilit urmatoarele prescripții de construibilitate: 

S teren reglementat = 6972, 00 mp. 

- locuințe colective, spații comerciale, parcaj suprateran, împrejmuire și organizare de santier (3 clădiri cu locuințe 

colective cu regim de înălțime D+P+8 / 9E – în total 153 unități locative, clădirile urmând a se realiza în etape și spații 

comerciale în suprafață de 570 mp). 

- regimul de inaltime propus max D+P+8/9E 

- indicatori urbanistici: POT max= 33,58% și CUT 2,28 Acd/mp teren.  

- nr. total locuri de parcare: 182 locuri de parcare, din care 112 locuri în parcajul suprateran și 70 locuri pe teren. 

- spații verzi = 1472,87 mp;  

- spații verzi carosabile = 749,58 mp (echivalent a 224,87 mp spații verzi). 

Accesul auto și pietonal în zona  studiată: se realizează pe zona de nord, din str Constantin Radulescu Motru, precum și 
pe zona sud, pe aleea cu lățime de 5,50 m cu intrare din str. Carpenului. 

Constructii existente: Construcțiile edificate pe teren au functiunile de ,,Locuinte colective S+Ds+P+9E”, ,,Locuințe 

colective S+2Ds+P+8E’’ și ,,Clădire parcaj suprateran descoperit P+2E".  

Acestea au fost realizate în baza Autorizațiilor de Construire nr. 842/2017, nr. 561/2018, nr. 314/2019 și nr. 455/2020. 

Suprafețe construite existente: 
 Sc bloc 1 (existent – 84 unități locative) = 642,28 mp; Sc bloc 2(existent – 48 unități locative) = 414,70 mp;  

 Ac parcaj (existent) = 1032,78 mp 

Suprafețe construite desfășurate existente: Scd bloc 1(existent) = 6924,81 mp; Scd bloc 2(existent) = 4284 mp;  

 Acd parcaj (existent) = 2205,46 mp; 

PROPUNERI: 
În urma achiziționării unor noi terenuri se propune „extinderea zonei studiate față de la prevederile documentațiilor de 

urbanism aprobate pentru zona respectivă” și „se solicită stabilirea prescriptiilor de construibilitate pentru întregul teren 
si construirea unui nou imobil” cu regim de înălțime D+P+9E, clădire ce se va amplasa la o distanță de 28,35 m față de 
clădirea edificată în etapa 2 (S+2D+P+8E) și la ¼ din înălțimea maximă față de limita de proprietate. 

 Suprafață totală teren studiat = 9118,00 mp 

 Sc bloc 3 (propus) = 700 mp; Sd bloc 3 (propus) = 7783,73 mp (inclusiv adăpost ALA și parcare subterană cu 43 de 
locuri)  

 Indicatori urbanistici propuși: POT max = 33,60% ; CUT max = 2,32 Acd/mp teren; 

 Unități locative propuse: 88 apartamente 

 Nr parcări propuse:  88 ap x 1,1 = 97 locuri parcare (din care 43 locuri la subsol bloc 3). 
Suprafața totală spatii verzi propuse:  409 x 2 +2% x 9106,00 mp =1000,00 mp 

Suprafața totală spatii verzi amenajate la sol, inclusiv loc de joacă = 1719 mp. 
Locuri de parcare necesare: 257 locuri de parcare (100 aferente bloc 1, 60 aferente bloc 2 și 97 aferente bloc 3- nou 
propus). 
Număr total locuri de parcare ce se vor asigura: 260  locuri de parcare, din care 97 locuri supraterane, 120 locuri în 
parcajul descoperit și 43 locuri amenajate la subsolul clădirii nou propuse. 
 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi 

(pe borderourile de vot au fost consemnate 2 voturi nefavorabile) 

 
5. Studiu de oportunitate - Str. Gen. Eremia Grigorescu f.n. (fost 1 și 1A) – inițiator S.C. INTENS PREST 

SRL, nr. cerere 39050/21.07.2022 – întocmire P.U.Z. pentru „Construire imobil locuințe collective cu funcțiuni 

complementare” pe terenul în suprafață de 741 m2, teren situat parțial în zona centrală. 
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 nr. 16 – LM 16 (a+b), funcțiunea dominantă a zonei este locuirea, cu următoarele reguli de 

construire: 
- regim de înălțime: minim P+1E – maxim P+2E; 

- POT maxim = 35% ; CUT maxim = 0,7 Acd/mp teren. 

Conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 terenul este situat în zona LA1, subzonă cu locuințe 

individuale și colective mici realizate pe baza unor parcelări, funcțiunea dominantă este locuirea, cu următoarele reguli de 

construire: 

- POT maxim = 45%; CUT maxim = 2 – pentru locuire 



- POT maxim = 60%; CUT maxim = 2,4 – pentru alte funcțiuni. 

Terenul are posibilitate de acces auto și pietonal atât de pe limita sudică de proprietate din strada Gen. Eremia Grigorescu, 

cât și de pe limita nord - estică de proprietate din strada Trandafirilor.  

PROPUNERI: 
Se propune stabilirea prescriptiilor de construibilitate pentru edificarea unui imobil cu 11 unitați locative, cu regim 

mediu de înălțime: Ds+P+3E-4r, H maxim = 18,90 m de la cota terenului sistematizat și spații servicii la parter. 
Suprafata construită = 314,85 m2 ; Suprafața construită pentru calcul P.O.T.= 315,45 m2 
Suprafata construită spații servicii = 280,10 m2 
Suprafata desfasurată = 1777,05 m2 
POT maxim = 43,57 % ; CUT maxim = 2,40 Acd/mp teren; 

Suprafața spații verzi amenajate la sol = 235,60 mp (31%) din care 50,60 mp reprezintă loc de joacă pentru copii; 
Număr de locuri de parcare ce se vor asigura: 12 locuri de parcare la demisol și 4 locuri de parcare la nivelul solului.  
 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi pentru clarificarea actelor de proprietate 

 

6. P.U.D. – strada Dumitru Brătianu nr. 28 – inițiator S.C.  BOMAX IMOBILIARE S.R.L. – nr. cerere 

59916/17.11.2021 cu completările/modificările transmise prin adresa nr. 40249/ 28.07.2022, în vederea realizării investiției 

„Construire ansamblu imobile cu funcțiunea de locuințe colective, cu regim de înălțime P+2E” pe terenul în suprafață totală 
de 9756,00 m2; 

     Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 223/2002 terenul este situat în zona pentru locuințe cu regim de înălțime S+P+2E 

cu posibilitate de spații comerciale la parter, cu următoarele reguli de construire: 

- pentru locuințe: POT maxim = 45%; CUT se stabilește în funcție de avizul Autorității Aeronautice Civile Române; 

PROPUNERI: 
Se propune construirea unui ansamblu de clădiri cu locuințe colective (152 unități locative) cu regim de înălțime P+2E, H 

maxim = 10,00 m, pe terenul în suprafață de 9756 m2. 
P.O.T. maxim propus = 37,77 % ; Sc = 3684,80 m2; 
C.U.T. maxim propus = 1,14 Acd/mp teren; Sc desfășurată = 11104,40 m2. 
Retrageri minime față de limitele laterale:  
- N - E = 6,90 m, față de limita către drum; 
- N - V = 10,00 m față de limita către strada Aaron Florian (fostă Dumitru Brătianu); 
- S – E = 10,00 m față de strada Emil Mortun (fostă Jan Constantinescu); 
- S - V = 6 ,00 m – 7, 00 m față de limita către strada Dumitru Brătianu (fostă Nicolae Brânzeu). 
Spații verzi – se propune amenajarea unei suprafețe de 2131,00 m2 (21,84 %) spații verzi amenajate la sol.  
Se propune amenajarea la sol a unui număr de 168 locuri de parcare. 
 Accesurile carosabile se fac din străzile Aaron Florian (fost Dumitru Brătianu), Dumitru Brătianu (fost Nicolae Brânzeu) și 
Emil Mortun (fost Jan Constantinescu).  
 

Documentația a obținut 2 voturi nefavorabile și 5 abțineri 

(1 vot neexprimat – elaboratorul documentației de urbanism) 

 


