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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ  

    COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 

    Nr. 18961 / 06.04.2022 

 

 

 

     PROCES VERBAL  
  încheiat în urma ședinței din 06.04.2022  

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 modificată prin H.C.L. nr. 524/21.12.2021, ședința CTATU din 

06.04.2022 s-a desfășurat în prezența unui număr de șapte membri cu drept de vot, fiind asigurat cvorumul 

necesar desfășurării ședinței, respectiv jumătate plus unu din cei 13 membri (cu drept de vot) ai comisiei.  

 

1. P.U.Z. – DN 67B (Calea Drăgășani) – în extravilanul municipiului Pitești, inițiator S.C. COLORADO 
CHIMICAL S.R.L. – nr. înregistrare 55370/22.10.2021 pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică 
în vederea realizării investiției „Construire showroom prezentare și comercializare plante ornamentale și produse 
fitosanitare și împrejmuire” pe terenul în suprafață totală de 1.115 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 extravilanul municipiului Pitești. 
PROPUNERI: 
         Planul Urbanistic Zonal studiază și reglementează suprafața de teren de 1.115 m2 având categoria de 
folosință teren arabil, situată în extravilanul municipiului Pitești în zona de vest a municipiului, la limita 
administrativă cu comuna Moșoaia (sat Hințești). Terenul se află amplasat la drumul public, respectiv DN 67B 
(Calea Dragășani).  
         Obiectivul prezentei documentații P.U.Z. este introducerea în intravilan a întregii suprafețe de teren care a 
generat P.U.Z.-ul, respectiv 1.115 m2, în vederea realizării unui showroom pentru prezentare plante ornamentale 
și produse fitosanitare, împrejmuirea terenului aferent și racordarea la utilitățile tehnico-edilitare. 
         Funcțiunea propusă spre dezvoltare pentru zona studiată este IS zonă pentru instituții și servicii.  
         Regim de construire: discontinuu; 
         P.O.T. maxim propus = 21,44%;  
         C.U.T. maxim propus = 1,00; C.U.T. maxim volumetric propus = 1,7; 
         Regim maxim de înălțime S+P +1E+M; Rh maxim 9,00 m la cornișă față de cota terenului natural;  
         Soluția urbanistică propune amplasarea imobilului astfel: 

-  retragerea minimă față de limita de N – min. 2,5 m față de limita terenului proprietate privată cu nr. cad. 
87196, respectiv min. 16,00 față de axul drumului DN 67B din care se face accesul (cu respectarea distanței de 
minim 15,00 m față de axul drumului național conform avizului C.N.A.I.R.); 

- retragerile minime față de limitele laterale: min. 5,80 m față de limita din partea de vest, proprietate 
privată cu nr. cad. 87195, respectiv min. 33,74 m față de limita din partea de est (teren fond forestier) cu 
respectarea zonei de protecție a LEA 110 kv (culoar de 18,00 m de-o parte și de alta); 

- retragerea minimă față de limita posterioară: min. 2,25 m față de limita de proprietate sudică, teren 
proprietate privată.  
         Accesul carosabil și pietonal se vor realiza din DN 67B, situat în partea de nord a parcelei, printr-un racord 
simplu cu o lățime de 6,00 m și rază de 12,00 m.  
         Se propun 10 locuri de parcare din care unul pentru persoane cu dizabilități. Parcarea se va amplasa la 
nivelul subsolului datorita interdicției de amenajare de spații parcare sub zona de protectie a rețelei electrice LEA 
110 kV. 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi, deoarece nu este asigurat cvorumul necesar pentru vot, unul 
din membrii comisiei nu participă la luarea deciziei fiind elaboratorul documentației  
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2. P.U.Z. – bd. Libertății, nr. 18A –– inițiator S.C. Hisra Constructora S.R.L. – nr. înregistrare 
14743/16.03.2022 în vederea realizării investiției „Construire imobil locuințe colective” pe terenul în suprafață 
totală 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 - LÎ 15a subzonă cu locuințe existente înalte cu mai mult de 3 niveluri și funcțiuni 
complementare cu următoarele reguli de construire: P.O.T. maxim = 40 % și C.U.T. maxim = 1,5. 
PROPUNERI - Versiunea II: 
 Funcțiunea propusă – LM b zonă rezidențială cu locuințe colective cu regim mediu de înălțime – 11 apartamente;  
P.O.T. maxim =  38,5 %;   C.U.T. maxim = 1,80 Adc/m2 teren. 
 Regim de înălțime propus:  D+P+3E  ;  Rh max. construcții = 13,50 m față de cota terenului natural; 
 Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 

- min. 3,25 m față de limita nordică a terenului reglementat, care se învecinează cu domeniul public C.F. 
89570 și C.F. 89740; 

-  min. 6,53 m față de limita sudică a terenului reglementat, care se învecinează cu terenuri proprietate 
privată și publică; 

-  0,71 m față de limita din partea de vest a terenului reglementat care se învecinează cu cu domeniul public 
C.F. 89660 si C.F. 89570; 

-  2,20 m față de limita din partea de est a terenului reglementat, care se învecinează cu cu domeniul public 
C.F. 89740. 
Imobilul propus se va amplasa față de clădirile imediat învecinate astfel:  
- față de imobilul de locuințe colective D5 cu regimul de înălțime P+4E va păstra o distanță minimă de 11,16 m; 
- față de imobilul de locuințe colective PS1 cu regimul de înălțime P+3E+M va păstra o distanță minimă de 19,13m; 
- față de imobilul de locuințe colective D6bis cu regimul de înălțime P+4E+M va păstra o distanță minimă de 
12,95m. 
Accesul pe teren, intrare-ieșire, carosabil și pietonal, se va realiza atât de pe limita estică de proprietate – din 
parcare – domeniu public cu C.F. 89740, cât și de pe limita vestică de proprietate din aleea de acces – domeniu 
public cu C.F. 89660. 
Se vor amenaja 12 locuri de parcare (4 pe platforme betonate și 8 în demisolul propus). 
  

Documentația a obținut 4 voturi favorabile și 3 abțineri 

Observații:  
� se recomandă ilustrarea ariei edificabile pe planul de Reglementări urbanistice corelat cu amprenta 

construcției propuse în planul de ilustrare a posibilităților de mobilare;  
� se recomandă respectarea O 119/2004; 
� asigurarea unui alt acces auto diferit de cel propus prin parcarea existentă; 
� se recomandă o retragere spre parc mai mare decât cea propusă.  

 
3. P.U.D. – strada Victoriei, nr.1E (fost bulevardul Republicii, nr. 55– 57) –– inițiator S.C.  PITSER 

S.R.L. nr. înregistrare 15007/17.03.2022 – Solicitare reanalizare documentație (modificată), în vederea realizării 
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 de 1159,00 m2; 
     Reguli de construire conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 - zona centrală: 
- teren situat în LA2 – subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane, 
rezultat al divizarii în timp a unor parcele de mari dimesiuni. 
- POT maxim = 40%; CUT maxim = 2,00 pentru locuințe; 
- POT maxim = 60%; CUT maxim = 2,40 pentru alte funcțiuni. 
 Lotul studiat are acces auto și pietonal atât din strada Doamna Bălașa cât și din bulevardul Republicii, pe aleea de 
acces existentă (între proprietatea hotel Yaki și clădirea propr. SC Pitser SRL) aflată în proprietatea aceluiași 
beneficiar S.C. Pitser S.R.L. 
 Bilanț teritorial existent: 
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.  
PROPUNERI - Versiunea II: 
Se propune schimbarea destinației clădirii existente cu regim de înălțime P+2E, din clădire de birouri în clădire 
cu locuințe colective (12 unități locative - 6 ap. pe nivel) și spații medicale la parter, montaj lift exterior și rampă 
de acces la subsol.  
H maxim cornișă (existent care nu se modifică) = 14,45 m. 
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P.O.T. maxim propus = 49,00 % ; Sc = 561,00 m2; S lift exterior = 2,25 m2 
C.U.T. maxim propus = 1,46; Sc desfășurată = 1692,00 m2 (fără subsol); 
Subsol = 11 locuri de parcare;   
P+ Etajul I = spații servicii medicale în suprafață de 1122,00 m2; 
Etajele II și III = 12 apartamente; 
Spații verzi  – se propune amenajarea la sol a unei suprafațe de 253,00 m2 (21,80 %) spații verzi.  
Se propune amenajarea unui număr total de 21 locuri de parcare din care 10 locuri de parcare la nivelul solului 
pe platforme betonate și 11 locuri de parcare la subsolul (existent) al clădirii. 
  

 

Documentația a fost retrasă pentru restudierea accesului auto și revenire cu altă propunere 
(voturi nefavorabile: 3; abțineri: 3; voturi neexprimate: 1)                                 

Observații:  
� Clarificarea modului de acces auto la subsolul clădirii astfel încât să nu se blocheze fluxurile de circulație;  
� Este recomandabil să se studieze și să se reglementeze printr-un P.U.Z. o zonă mult mai mare decât terenul 

studiat prin P.U.D. cu reorganizarea parcărilor rezidențiale existente în zonă  
 

4. P.U.D. – bd. Dumbravei, FN (fost 16 și 18A) – inițiator …………. ………… – nr. înregistrare 
1585/11.01.2022 în vederea realizării investiției „Consolidare, extindere și supraetajare C1 și C2” pe terenul în 
suprafață totală de 365 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. 1, LM 1 (a+b) + Is1b subzonă cu locuințe existente și propuse cu regim mic de 
înălțime, instituții publice și servicii propuse.  
      Destinația stabilită conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 este de LA2 subzona 
locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane, rezultat al divizării în timp a 
unor parcele de mai mari dimensiuni.  
      Regulile de construire conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004:  

- Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea; 
- P.O.T. maxim = 40 % pentru clădiri cu înălțime de max. 4 niveluri; 
- C.U.T. maxim = 2,00; 

Utilizări admise: funcțiuni caracteristice zonelor centrale noi numai în baza unui P.U.D. aprobat conform legii; 
locuințe individuale și colective de înălțime medie min. P+2; amplasarea următoarelor funcțiuni complementare 
locuirii: dispensare, creșe învățământ, culte, sport – întreținere, în baza unui P.U.D. aprobat. 
PROPUNERI: 
 Pe terenul reglementat există două construcții C1 și C2 – o locuință în suprafață de 49,00 m2 și o anexă 
gospodărească cu suprafața de 7,00 m2  –  cu regim de înălțime parter. 
Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea consolidării, extinderii și supraetajării clădirilor existente. 
Funcțiunea propusă – locuire; 
         Regim maxim de înalțime propus: P+2E+3Eretras;  

 H. maxim cornișă = 11,85 m de la cota terenului natural; 
 P.O.T. maxim propus = 31,76 %, Arie construită = 115,95 m2; 
 CUT maxim propus = 1,09; Arie construită desfășurată = 400,20 m2; 

Construcția propusă va fi retrasă față de limitele proprietății, astfel: 
- față de limita de proprietate Vest - strada Dumbravei, C.F. nr. 95585  – pe limita de proprietate; 
- față de limita de proprietate Est - proprietate privată  – minim 13,05 m;  
- față de limita de proprietate Sud - proprietate privată – pe limita de proprietate;  
- față de limita de proprietate Nord - min. 0,65 m față de proprietatea privată pe care e edificată o construcție 
locuință cu nivel de înălțime P. 
 Se vor amenaja spații verzi și plantate la sol pe o suprafață de min. 73 m2, asigurându-se un procent minim de 20 
% din suprafața parcelei. 
       Accesul auto se va realiza din aleea care face legătura între str. Dumbravei și bulevardul Republicii, iar 
accesul pietonal se va realiza din strada Dumbravei. 

 Se vor amenaja 4 locuri de parcare la nivelul solului. 
 

Documentația a obținut 7 voturi favorabile  
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Observații:  
� Se recomandă amplasarea construcției pe limita de proprietate și renunțarea la retragerea de 60 cm; 

 

5. Studiu de oportunitate – bulevardul Petrochimiștilor, nr. 21A –– inițiator …………………….. 
– în vederea elaborării P.U.Z. pentru „Construire hipermarket cu regim de înălțime parter înalt + etaj parțial, 
amplasare container reciclare, container imbiss, cort imbiss, post trafo, bazin rezervă incendiu, bazin retenție, stație 
încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare în incintă (rampă de andocare, platformă parcare, spații verzi, 
drumuri, trotuare, padocuri cărucioare), împrejmuire, totem și elemente de semnalistică publicitară, accese rutiere 
și pietonale, racorduri la drumurile publice și organizare de șantier” pe terenul în suprafață de 20.369 m2; studiul a 
fost înaintat prin adresa nr. 11855/02.03.2022; 
         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. 4 – CcR4a subzonă de căi de comunicații rutiere existente și construcții aferente acesteia 
(Autobaza Astra).  

PROPUNERI: 
Obiectul lucrării constă în construirea unui hipermarket cu dotările conexe aferente;  
Clădirea principală va avea regimul de înălțime parter înalt cu un etaj parțial și va avea destinația de spațiu 
comercial (P+1), H maxim constructii = 15 m; H maxim panouri publicitare (totemuri)= 22 m; 
P.OT. maxim propus = 50,00 %; C.U.T. maxim propus = 1,0; 
          Pentru realizarea obiectivului se propune schimbarea zonificării funcționale din CcR4a Subzonă de căi 
de comunicații rutiere existente și construcții aferente acesteia în Zonă pentru instituții publice și servicii IS4b 
având destinația principală de spațiu comercial, hipermarket și parțial în Subzonă Căi de comunicație rutiere 
CcR4b, necesară pentru lărgirea aleii Petru Poni. Se propune lărgirea aleii Petru Poni la un profil cu carosabil 
de 7 m, trotuar de 2 m și parcări publice de 5x2,5m spre incinta hipermarket-ului. Pentru lărgirea aleii Petru Poni 
se rezervă din terenul reglementat o suprafață de 1338 m.p. 
          Accesul auto se va realiza din aleea Petru Poni iar accesul pietonilor se va realiza din strada Horia, Cloșca 
și Crișan.  
          Se vor realiza  316 locuri de parcare, respectiv 269 locuri de parcare ce deservesc hipermarketul propus și 
47 locuri de parcare publice, pe latura dinspre aleea Petru Poni, care vor fi asigurate pentru folosința locatarilor 
blocurilor B10, B11 si B12. 

Documentația se va reanaliza într-o ședință ulterioară                                                 
(voturi favorabile: 3; voturi nefavorabile: 2; abțineri: 2)                                                                           

Observații:  
� Având în vedere că pentru obiectivul propus este necesar să se asigure un număr considerabil de locuri de 

parcare, iar terenul pe care se propune amplasarea acestuia  este situat în imediata vecinătate a unei zone 
rezidențiale, se recomandă ca amenajarea locurilor de parcare să se realizeze în baza principiilor 
ecologice (plantarea cu arbori care să genereze umbră la sol și cu îmbrăcăminte permeabilă prin care să 
se asigure infiltrarea apelor pluviale și echilibrarea termică naturală la nivelul solului). 

 

6. 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 „Construire imobil locuințe colective P+2E” pe terenul în suprafață de 
1.947 m2; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 17959/31.03.2022; 
           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: 

Obiectul lucrării constă în construirea unui imobil de locuințe colective cu dotările conexe aferente. 
Se propune schimbarea zonificării funcționale în Subzona L – pentru locuințe colective cu regim mic de înălțime; 
P.O.T. maxim propus = 20,80 %; C.U.T. maxim propus = 0,62; 
Regimul maxim de înălțime propus este P+2E.  
Accesul auto și pietonal se realizează din str. General Ioan S. Gheorghe. 
Se vor realiza 16 locuri de parcare, amenajate la nivelul solului. 
  

Documentația a fost retrasă pentru revenire cu o nouă propunere                                              
(voturi nefavorabile: 2; abțineri : 3; voturi neexprimate: 2)                                                                               

Observații:  
� Figurarea pe planșa de reglementări a zonei de protecție a autostrăzii A1; 
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� Retragerea spre est să fie mai mare de H/2 și reconfigurarea parcajului în zona de acces dinspre stradă;  
� Amplasarea unei construcții destinată locuirii lângă un nod de autostradă este neoportună. În 

documentația PUG în curs de elaborare, se propune crearea unei bariere verzi cu rol de protecție fonică și 
ecologică, adiacent infrastructurii autostrăzii, inclusiv circulațiile din nodul de autostradă. După zona de protecție 
propusă s-ar putea accepta crearea unor construcții destinate locuirii unifamiliale, cu condiția ca zona marcată 
cu verde să fie plantată cu arbori (poate fi și livadă).   
 

7. Studiu de oportunitate – zona bulevardului N. Bălcescu f.n.  –– initiator S.C. Energomontaj Grup 
S.R.L. - întocmire P.U.Z. pentru ansamblu locuinte colective, spatii comerciale, parcaj suprateran, imprejmuire si 
organizare santier construire imobil D+P+9E - locuinte colective -faza 3 (după obtinerea Avizului de Oportunitate) 
pentru terenul în suprafață de 9118,00 mp.  

       Terenul studiat în suprafață totală de 9118,00 mp cuprinde și terenul în suprafață de 7428,00 mp care a generat PUZ- 
ul 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.  
  

Prin PUZ aprobat prin HCL nr. 115/26.03.2015 s-au stabilit următoarele prescripții de construibilitate: 
S teren studiat = 7428,00  mp; 

- 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 2,32.  

Prin PUD aprobat prin H.C.L. nr. 337/2017 s-au stabilit urmatoarele prescriptii 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.  
- 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). 

Acces 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: Constructiile 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".  

 

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 

 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; 
 Unități locative propuse: 88 apartamente 
 Nr parcări propuse:  88 ap x 1,1 = 97 locuri parcare (din care 43 locuri la subsol bloc 3). 
Spatii verzi propuse:  409 x 2 +2% x 9118,00 mp =1000,36 mp 
Spatii verzi amenajate la sol, inclusiv loc de joacă = 1719 mp. 
Locuri de parcare necesare: 255 locuri de parcare (95 aferente bloc 1, 60 aferente bloc 2 și 97 aferente bloc 3- 
nou propus). 
Locuri de parcare propuse: 260  locuri de parcare, din care 97 locuri supraterane, 120 locuri în parcajul 

descoperit și 43 locuri amenajate la subsolul clădirii nou propuse. 
 

Documentația se va reanaliza într-o ședință ulterioară    
(voturi favorabile: 1; voturi nefavorabile: 1; abțineri: 2; voturi neexprimate: 3                                           

Observații:  
� Este necesară întocmirea unui studiu de însorire pentru clădirile existente; 
� Să se prezinte o documentație din care să se poată înțelege care este intenția investitorului și ce modificări 

se aduc documentațiilor P.U.Z. și P.U.D. aprobate anterior. 
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8. Studiu de oportunitate – str. Zamfirești – Gârlei – inițiatori S.C. MONO HOUSE ROMÂNIA S.R.L., 
Brănescu Ion și Maria, Ivana Nicolae și Ivana Ionela, Mogoiu Aron și Filofteia   – în vederea elaborării P.U.Z. 
pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției „Construire imobile locuințe individuale 
sau colective” pe terenurile în suprafață de 33.062 m2; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 18593/04.04.2022; 

Potrivit P.U.G. al municipiul Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90 din 
2010, terenul studiat este situat parțial în U.T.R. nr. 19, subzone I 19a Unități industriale existente, LM 19 (a+b) 
Locuințe existente și propuse cu regim mic de înălțime, CcR 19b Căi de comunicație rutiere propuse și TA 19a 
Subzonă existentă cu terenuri aflate permanent sub ape și parțial în U.T.R. nr. 21, subzonă P21a + (VP) Verde 
protejată existent cu valoare peisagistică. 

PROPUNERI: 
Funcțiuni propuse – doua subzone rezidențiale LM b, LI b și o subzonă mixtă; Se propun două drumuri de incintă.  
Subzonă cu regim de înălțime maxim propus = S/D+P+2E. 

P.OT. maxim propus = 35.00 %; 
C.U.T. maxim propus = 1.05; 

Subzonă  cu regim de înălțime maxim propus = S/D+P+4E – 5r. 
P.OT. maxim propus = 40.00 %; 
C.U.T. maxim propus = 2.00; 

Subzonă mixtă cu regim de înălțime maxim propus = S/D+P+2E. 
P.OT. maxim propus = 40.00 %; 
C.U.T. maxim propus = 1.60; 

Terenul studiat are acces auto și pietonal din străzile Gârlei și Zamfirești.  
 

Documentația se va reanaliza într-o ședință ulterioară     
( voturi nefavorabile: 2; abțineri: 2; voturi neexprimate: 3)                                        

                  

Observații:  
� Revenire cu o variantă coerentă din punct de vedere functional și al infrastructurii rutiere, drumurile 

propuse au o lățime de 5 m și nu sunt utilizabile pentru două fluxuri;  
� Se recomandă realizarea unui concept unitar pentru terenul supus amenajării, cu ilustrări volumetrice 

sugestive din care să se înțeleagă forma terenului și modul de amplasare a clădirilor în teren;  
� Prezentarea mai multor posibilități de mobilare a terenului în care să se includă și amenajarea unor locuri 

de joacă, zone de relaxare în incintă, zone destinate unor servicii de tip grădiniță/ școală/cabinete 
medicale/ spații comerciale/ zone de servicii conexe locuirii.  

� Se recomandă amenajarea în zona adiacentă zonei de apă a unui spațiu de agrement al ansamblului cu 
zonă de promenadă. 
 

 

 

 

 


