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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ  

    COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 

    Nr. 24994/10.05.2022 

 

 

 

     PROCES VERBAL  
  încheiat în urma ședinței din 10.05.2022  

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

privind analizarea și avizarea documentațiilor de urbanism 

  

 

 

1. P.U.Z. – în extravilanul municipiului Pitești DN 67B (Calea Drăgășani), 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 compusă dintr-un lot 
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 din cauza interdicției de amenajare a spațiilor de parcare sub zona de protectie a rețelei 
electrice LEA 110 kv. 
 

Documentația a fost avizată favorabil – 5 voturi favorabile, 1 vot nefavorabil, 1 vot neexprimat (un membru 
al comisiei în calitate de autor al documentației nu a participat la luarea deciziei) și 3 abțineri 
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2. P.U.D. – strada Trivale nr.8 – inițiator S.C. INTENS PREST S.R.L. – nr. înregistrare 24345/05.05.2022 

în vederea realizării investiției „Construire imobil de servicii medicale si locuinte colective cu regim de 
înălțime P+4E, parțial P+2E, parțial P” pe terenul în suprafață totală de 661,00 m2; 

          Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. 90/2010, terenul este situat în UTR1-  

subzonă mixtă – LM (a+b)+Isb+PI – subzonă locuințe cu regim mic de înălțime cu posibilități de îndesire, cu 

propuneri de instituții și servicii, situată în zonă protejată cu valoare istorico - arhitecturală. 

 Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 terenul este situat în 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.  
        Indicii urbanistici aprobați în zonă: 

 - locuințe: P.O.T. max = 40% ; C.U.T. max = 2,00; 
 - zonă mixtă: P.O.T. max = 75% ; C.U.T. max = 2,40.  
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: 
       Prin tema de proiect se propune edificarea unei clădiri cu functiunea de servicii medicale și locuințe 
colective, cu regim de înălțime P+4E, parțial P+2E, parțial P astfel:   

 CUT propus = 2,9 (2,4 - CUT zona mixtă + 0,5 – majorare conf. PUZ zona centrală) 
 POT propus = 75,00% 
 Regim de înălțime = P+4E, parțial P+2E, parțial P; Hmaxim = 17,00 m (pentru P+4E) de la cota 

terenului amenajat. 
Suprafață spații verzi propuse: min. 100,00 mp la sol (15%) și ~ 65,00mp (~10%) spatii verzi pe acoperisul de 
tip terasă al constructiei nou propuse. 
Locuri de parcare propuse = 14 locuri la parterul clădirii, cu acces din strada Trivale. 
Retrageri minime față de limitele laterale:  
 retras cu 4,00m  față de latura VEST pentru parter și 3,50 m față de latura VEST parter pentru corpul 
P+4E (respectiv pentru etajele 1,2,3,4), pentru corpul P+2E, (respectiv pentru etajele 1,2); retragerea se 
realizeaza fata de strada Trivale, domeniu public - artera de circulatie cu sens unic cu 4 benzi de circulatie (nr 
cadastral: 89374) - Fără alipire la calcan; 
 pe limita de proprietate către latura NORD, pentru corpul P+4E (respectiv pentru etajele 1,2,3,4); retras 
cu 12,00 m fata de latura de NORD pentru corpul Parter; retras cu 19,20 m fata de latura de NORD pentru corpul 
P+2E, (respectiv pentru etajele 1,2); retagerea se realizeaza fata de vecinatatea cu numar cadastral: 88286 
(aleea cu sens unic aferenta acces parcare, spatiu verde si platforma deseuri ce deservesc locuintele colective)- 
fără alipire la calcan; 
 retras cu 3,30m - 4,00m fata de limita de proprietate EST pentru corpul P+4E (respectiv pentru etajele 
1,2,3,4); pe limita de proprietate EST pentru corpul Parter si pentru corpul P+2E, (respectiv pentru parter, 
etajele 1,2); retragerea si alipirea la calcan se realizeaza cu proprietatea privata a proprietarului Alexandru 
Traian cu numar cadastral - cu alipire la calcan doar pentru corpul Parter si corpul P+2E. 
 retras cu 4,00m  față de latura sud, în parter; in retragere cu 3,50 m față de limita de proprietate SUD, 
pentru corpul P+2E, respectiv pentru etajele 1,2; in retragere cu 15,20 m față de limita de proprietate SUD, 
pentru corpul P+4E, respectiv pentru etajele 1,2,3,4; 
 

Documentația a fost avizată favorabil – 10 voturi favorabile 

 

3. Studiu de oportunitate – bulevardul Petrochimiștilor, nr. 21A – 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 și modificat prin adresa nr. 23713/03.05.2022; 

         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).  
 



                                                                                    3 | 6                  Proces-verbal al ședinței C.T.A.T.U. din 10.05.2022 

 

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 IS41b 
având destinația principală de spațiu comercial, hipermarket și parțial în Subzonă Căi de comunicație rutiere 
CcR4b, necesară pentru lărgirea aleii Petru Poni și a aleii de acces către Complexul Sportiv Prundu (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 și lărgirea aleii de acces către Complexul Sportiv Prundu la un profil cu carosabil 
de 6 m, trotuare de 1,5m și 1m spre incinta hipermarket-ului).  
 Pentru lărgirea aleii Petru Poni se rezervă din terenul reglementat o suprafață de 1348 m.p. și pentru 
lărgirea aleii de acces către Complexul  Sportiv Prundu se rezervă din terenul reglementat o suprafață de 236 
m.p.( în total 1.584 m.p.). 
  Accesul auto se va realiza din aleea Petru Poni iar accesul pietonilor se va realiza din strada Horia, 
Cloșca și Crișan.  
          Conform propunerii orientative de amenajare  se va realiza  un număr minim de 316 locuri de parcare, 
respectiv 269 de locuri de parcare ce deservesc hipermarket-ul propus și 47 de locuri de parcare publice, pe 
latura dinspre aleea Petru Poni, asigurate pentru folosința locatarilor blocurilor B10, B11 si B12. 

              Parcajele la sol vor fi prevăzute cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.  
            În incintă vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, de minimum 5% din 

suprafața totală a terenului. 
 

Documentația a fost avizată favorabil – 9 voturi favorabile și 1 abținere 

 
4. Studiu de oportunitate (vers. III) – calea Craiovei fn, initiator S.C. Metropolitan Art Residence AG 

S.R.L. – elaborare P.U.Z. pentru construire „cartier locuințe colective, comerț, servicii, educație, sănătate și 

funcțiuni complementare” pe terenul în suprafață de 10.017 m2 (5822 m2+1096 m2+3099 m2); versiunea III a 

studiului a fost înaintată prin adresa nr. 24211/05.05.2022. 

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 următorii indicatori 

urbanistici:  

             P.OT. maxim propus = 45,00 %; C.U.T. maxim propus = 3,50 Acd/mp;  
Adc comerț - servicii: 3040 m2 (CUT = 0,30); Adc instituții – servicii: 3504 m2 (CUT = 0,35);  
Adc locuințe colective: 16734 m2 (CUT = 1,67) - 224 unități locative 
 Subzona Cc(b) – căi de comunicație propuse: 1782 m2  
- regim de înălțime: D+P+5E-14E; Hmax clădiri = 40 m; 
- locuri de parcare închise (majoritar demisol/parter): 295 locuri; locuri de parcare la nivelul solului: 105 locuri; 
- spații verzi propuse: 2533 m2 (25,29 %) 

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 = 3,50 Acd/mp;  
Adc comerț - servicii: 10980 m2 (CUT = 0,28); Adc instituții – servicii: 6428 m2 (CUT = 0,16);  
Adc educație: 1626 m2 (CUT = 1,00); Adc dotări socio- cluturale: 2352 m2 (CUT= 0,06); 
Adc locuințe colective: 49941 m2 (CUT = 1,28) - 570 unități locative 
            Subzona SV (b) - Spații verzi amenajate propuse, parcuri agreement și sport: 11496 m2 (29,45 %), din 
care parc public: 5258 m2 . 

     Subzona IE(b) - instituții publice – educație: 1626 m2 (CUT = 1,01) 
     Subzona Cc(b) – căi de comunicație propuse: 3259 m2 
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- locuri de parcare închise (majoritar demisol/parter): 600 locuri; locuri de parcare la nivelul solului: 220 locuri; 
 

 

Documentația a fost avizată favorabil – 6 voturi favorabile, 2 abținere,  2 voturi neexprimate (un membru al 
comisiei în calitate de autor al documentației nu a participat la luarea deciziei) 

 
5. Studiu de oportunitate – strada Nicolae Dobrin nr. 10-12, inițiator Primăria Municipiului Pitești, 

elaborare PUZ pentru realizarea investiției „Ansamblu sportiv multifuncțional”. Studiul a fost înaintat prin adresa 

nr. 23706/03.05.2022.  

         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 UTR32-Psp32a zonă complex sportiv existent. 

 Pentru aceasta subzonă sunt prevăzuți următorii indicatori urbanistici:  

POT maxim = 75% ; CUT maxim = 2,1 Acd/mp teren; 

Zona studiată, încadrată UTR32-Psp32a zonă complex sportiv existent conform P.U.G actual aprobat prin H.C.L. 

113/1999 prelungit cu H.C.L. nr. 90/2010, are următoarele limite:  

-limita studiu NE- str. Nicolae Dobrin (IE 94672);  

-limita studiu NV- Cimitirul Sf. Gheorghe; (IE 97992),  

-limita studiu SE- stație tratare ape /locuințe ANL (IE 100755)/ v Turcești/ Geamăna Mică;  

-limita studiu SV- str. Narciselor /str. Nicolae Iorga (IE 96714/96715/93869);  

PROPUNERI: 
Prin PUZ se dorește reglementarea zonei cu păstrarea caracterului specific de bază sportivă de înaltă 

performanță, coordonarea circulațiilor auto și pietonale, reglementarea parcelelor adiacente principalelor căi 
de trafic în conformitate cu reglementările propuse de noul P.U.G. aflat în etapa de elaborare. 

- Pentru Lot 1, teren IE 88825 în suprafață de 38.158 m2 se propune demolarea actualului stadion si 
construirea noului Stadion Nicolae Dobrin conform standardelor UEFA 4 cu funcțiuni complementare specifice 
programului, parcări, magazin de prezentare FC Argeș, muzeul clubului, săli de sport amenajarea incintei cu 
spații verzi, alei pietonale și carosabile, racordarea la utilitățile publice. Pentru acest lot pe care se află actualul 
stadion propus spre demolare și pe care se va construi noul Stadion Nicolae Dobrin la standard UEFA 4, se 
păstrează caracterul sportiv reglementat de prezentul RLU – UTR 32 -Psp32a zonă complex sportiv existent și 
pentru care sunt propuși următorii indicatori urbanistici: 

POT max = 75 %; CUT max = 2,1 Acd/mp teren;  
Rh maxim propus = S+P+4E; H maxim = 30 m; 
Spații verzi propuse = 25 % 
 

- Pentru Lot 2, teren IE 101563 în suprafață de 127.848 m2 se propune: construirea unui stadion de 
atletism categoria II conform normelor românești și internaționale în vigoare, construirea unei piste de încălzire 
conform normelor Federației Române de Atletism/IAAF, reorganizarea terenurilor de sport existente, a 
circulațiilor auto și pietonale și coordonarea acestora cu noile programe propuse, reglementarea întregului teren 
în conformitate cu direcțiile indicate de noul P.U.G. aflat în curs elaborare (P.U.G._Plansa Reglementări 
Urbanistice- vers iulie 2021, disponibilă pe site-ul P.M.P.) Pe acest lot este propusă amplasarea noului Stadion 
de Atletism CAT II IAAF, păstrându-se caracterul dominant al zonei reglementat de prezentul RLU– UTR 32 -
Psp32a zonă complex sportiv existent și pentru care sunt propuși următorii indicatori urbanistici: 

POT max = 70 %; CUT max = 2,1 Acd/mp teren;  
Rh maxim propus = S+P+2E; H maxim = 20 m; 
Spații verzi propuse = 30 % 
 

 

- În partea de NV, cimitirul Sfântul Gheorghe este extins parțial peste limita de proprietate a Lotului 2 IE 
101563 GC32a - (zona extindere cimitir Sf. Gheorghe) pentru care a fost elaborat P.U.Z. „Extindere Cimitir 
Etapa II aprobat prin HCL 140/26.06.2002. Situatia existentă va fi introdusă ca atare în documentația P.U.Z, 
suprafața fiind reglementată ca GC32a, cu următorii indicatori urbanistici: 
          POT max admis 40% ;  
          Regim de înălțime: P+2E ; Hmax = 12,00 m. 
 

Documentația a fost avizată favorabil –  10 voturi favorabile 
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6. P.U.D. – strada Victoriei, nr.1E (fost bulevardul Republicii, nr. 55– 57) – inițiator S.C.  PITSER 

S.R.L. nr. înregistrare 25401/05.05.2022 – 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 III 
     Se propune schimbarea destinației clădirii existente, din clădire de birouri cu regim de înălțime P+2E în 
clădire cu locuințe colective (8 unități locative) și spații medicale la parter și etajul I, montaj lifturi exterioare 
(un lift auto și unul pentru persoane).  
H maxim cornișă (existent care nu se modifică) = 14,45 m. 
P.O.T. maxim propus = 50,82 % ; Sc = 563,25 m2;  
C.U.T. maxim propus = 1,48; Sc desfășurată = 1692,00 m2 (fără subsol); 
Subsol = 11 locuri de parcare;   
P+ Etajul I = spații servicii medicale în suprafață de 1122,00 m2; 
Etajul II = 8 apartamente; 
Se propune amenajarea unui număr total de 20 locuri de parcare din care 9 locuri de parcare la nivelul solului 
pe platforme betonate și 11 locuri de parcare la subsolul (existent) al clădirii. 

Retragerea minimă față de aliniament:  
 12,00 m de la limita de proprietate cu strada Doamna Balasa (limita NE de proprietate); 

Retrageri minime față de limitele laterale: 
 Limita NV de proprietate (strada Doamna Balasa si Lot 1): calcan existent; 
 Limita SE de proprietate (domeniu public si restaurant “La Strada”): 3,50 m; 

Retrageri minime față de limita posterioară (limita SV – Lot 1 – rest proprietate S.C. PITSER S.R.L. si 
Hotel Yaki): 0,00 m (calcan parțial). 

Circulatii și accese – accesul auto și pietonal se va realiza din strada Doamna Balasa.  
Se va modifica accesul existent pentru a evita strangularea din zona teatrului Aschiuta. De asemenea o 
suprafață de 38.30 mp se va asfalta pentru lărgirea carosabilului în zona teatrului. Accesul propus nu afectează 
parcările existente evidențiate în planuri, iar accesul autoturismelor în garajul de la subsol se va face cu un 
lift auto.  
În acest fel terenul nu mai este afectat de rampa de acces (propusă în versiunea precedentă), majorându-se 
astfel suprafața destinată amenajării spațiilor verzi. 
Spatii verzi - o suprafață de 233 mp (20,10 %) spații verzi amenajate la sol. 

 

Documentația a fost avizată favorabil – 8 voturi favorabile și 2 abțineri 

 

 

 

 

 


