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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ  

    COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 

    Nr. 63094/21.11.2022 

 

 

     PROCES VERBAL  

  încheiat în urma ședinței din 21.11.2022  

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

privind analizarea și avizarea documentațiilor de urbanism 

  

 

 
1. 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. 61561/11.11.2022; 

      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: 

          Obiectul lucrării constă în demolarea construcțiilor existente și construirea unui imobil  de locuințe colective 

cu regim de înălțime P+3E cu spații comerciale /servicii la parter, amenajarea acceselor carosabile și pietonale și 

realizarea împrejmuirii. 

P.O.T. maxim propus  = 46 %; C.U.T. maxim propus = 1,88 Adc/m2 teren; 

Regim de înălțime propus:  P+3E; Rh max. construcții = 12,7 m față de cota terenului amenajat; 

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 12 locuri de parcare; 

Suprafață spațiu comercial – 74,21m.p.; 

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  1 vot favorabil, 1 vot nefavorabil, 6 abțineri și 1 vot neexprimat (un membru al 

comisiei în calitate de coautor al documentației nu a participat la luarea deciziei) 

 

 
2. 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; 
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- Functiunea dominantă a zonei: locuirea (locuințe colective și individuale); 
- Regim de înălțime: S+P+2E; H maxim cornișă = 11,20 m; H maxim coamă = 12,00 m. 

PROPUNERI: 

Prin tema de proiect se propune edificarea unei clădiri cu locuințe colective (9 unități locative), cu regim de înălțime 
(S)+P+2E, cu următorii indicatori urbanistici:  

POT maxim = 23,33% (Sc = 196,93 mp),  
CUT maxim = 0,7 Acd/mp teren (Scd = 590,80 mp);  
Suprafață spații verzi: 292,79 mp (34,70 %);   
Se propune amenajarea unui nr. de 12 locuri de parcare din care 2 locuri de parcare  sunt amplasate la subsolul 
clădirii, cu acces din strada Vasile Veselovschi. 

� Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 
- 3,05 m – 3,50 m față de limita de Sud – proprietăți private; 
- 4,10 m - 21,50 m față de limita de Nord - imobilul identificat cu nr. cad. 94620; 
- 7,35 m - 7,95 m față de limita de Est – strada Vasile Veselovschi identificată cu nr. cad. 94744; 
- 8,40 m - 8,90 m față de limita de Vest – proprietăți private. 

 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi  

2 voturi nefavorabile 
 

 

3. PUD – strada Prof. Ion Angelescu f.n. – initiator ………………………………, cererea nr. 
61048/09.11.2022 cu modificarile 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. 

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 (pe latura de Sud – Est) pentru realizarea străzii  
� Suprafață spații verzi: 81,22 mp (5,55 %);   
� Necesar locuri de parcare = 24 locuri. 

 Amplasarea clădirii și distanțe față de limitele de proprietate: 
-         față de limita situată în partea de Nord – Est: minim 4,00; 
- față de limita situată în partea de Nord – Vest: minim 6,85 m de la fațada clădirii (etaj 1-2) și minim 9,85 m 

de la nivelul parterului; 
-         față de limita de situată în partea de Sud – Vest (strada Prof. Ion Angelescu): minim 5,50 m; 
- față de limita de situată în partea de Sud – Est (strada Nicolae Iorga): minim 4,5 m. 

 

Documentația a fost avizată cu recomandări 

1 abținere  
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4. PUD – 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. 61839 / 14.11.2022, 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 mp, pentru care a fost emis certificatul de urbanism nr. 868 / 21.07.2021 (termen de 
valabilitate 24 de luni). 

 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 (3 clădiri cu 160 unități de locuire) cu 
regim de înălțime D+P+2E, H maxim = 10,45 m (conf aviz AACR) față de cota terenului natural. 

POT maxim = 38,16 % ; CUT maxim = 1,12 Acd/mp teren; 

Accesurile carosabile se fac din străzile Aaron Florian (fost Dumitru Brătianu), Dumitru Brătianu (fost Nicolae 
Branzeu) și Emil Mortun (fost Jan Constantinescu).  

Străzile Aron Florian si Emil Mortun nu sunt sistematizate vertical însă, în urma reambulării topografice, se 
constată, că strada Aaron Florian are gabarit între 9,83m si 8.95m lățime, iar strada Emil Mortun între 5,94 si 10,92m 
lățime. Terenul are o pantă naturală de la est spre vest cu diferență de nivel de 10,00 m pe o adâncime de 147,00 m 
si de la nord spre sud cu o diferență de 4,00 m.  
• In zona studiată cele 3 străzi formează un inel în jurul terenului, acestea urmând a deservi doar loturile din zonă. 

Din punct de vedere al circulaţiilor gabaritele actuale ale străzilor vor fi:  
- strada Aaron Florian (fostă Dumitru Brătianu) cu prospect de 9,00 m din care: carosabil de 2 x 4,20 m + trotuar 

de 1,40 m pe o latură.  
- strada Dumitru Brătianu (fostă Nicolae Brânzeu) cu prospect de 8,42m din care: carosabil de 2 x 3,00 m + trotuar 

între 1,10 m și 1,22 m.  
- strada Emil Mortun (fostă Jan Constantinescu) cu prospect de cca. 9,00 m și 5,94 m la intersecția cu Jan 

Constantinescu.   
� Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 
- N-E – între 7,64 m si 3,25 m față de limita către drum ( nr. cadastral 98459)  
- N-V – minim 6,32 m fata de limita către strada Aaron Florian  
- S-E – minim 7,84 m față de strada Emil Mortun  
- S-V – între 5,75 m și 6,35 m față de limita către strada Dumitru Bratianu. 

• Se vor realiza 177 locuri de parcare din care 39 locuri suprateran, restul (138 locuri) amplasate subteran. 
• Se propune în zona centrală a terenului realizarea unui spațiu pentru servicii în suprafață de 140,45 mp. 

 Se vor realiza două zone pentru amplasarea containerelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 
 Pentru fluidizarea traficului, până la o viitoare sistematizare verticală a drumurilor din zonă, se vor realiza 
două accesuri în incintă (de pe o stradă cu sens unic - strada Emil Mortun) cu ieșire pe strada Aaron Florian.  

• În zona centrală a terenului studiat se va amplasa un loc de joacă în suprafață de 119,20 m, ce va fi împrejmuit. 
• Se propune amenajarea unei suprafețe de spații verzi de 1100,00 mp (25 %). 

 

Documentația a fost avizată „favorabil” 

1 vot neexprimat (un membru al comisiei în calitate de autor al documentației nu a participat la luarea deciziei) 

 

 
5. PUZ – extravilan DN 65B, initiator SC DODI PLAST TECH SRL, cererea nr. 34857 / 29.06.2022, 

completată prin adresele nr. 44372 / 23.08.2022 și nr. 62074/15.11.2022, pentru „Construire hală depozitare, 
împrejmuire teren, racorduri la utilități și organizare de șantier” pe terenul înscris în cartea funciară numărul 103372, 
în suprafață măsurată de 14.579 mp, pentru care a fost emis certificatul de urbanism nr. 868 / 21.07.2021 (termen de 
valabilitate 24 luni) și Avizul de Oportunitate nr. 02 din 01.02.2022. 

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 extravilanul municipiului Pitești (fără reguli de construire) pe partea dreaptă a DN 65B în sensul spre 
București, la limita administrativă cu comuna Bradu, categoria de folosință: teren arabil în suprafață de 14.403,00 
m2 și teren ape curgătoare (canal) în suprafață de 176,00 m2 .  

PROPUNERI: 

Se propune introducerea in intravilan si reglementarea terenului pentru construire hală depozitare, împrejmuire 
teren, racorduri la utilități și organizare de șantier, cu următorii indicatori urbanistici: 

POT maxim = 50 % ; CUT maxim = 1,50 Adc/mp; 
Regim de înălțime maxim admis P+2E; H maxim la cornișă = 10,00 m. 
Spații verzi = minim 20%; 
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Accesul pe teren, intrare-ieșire, carosabil și pietonal, se va realiza din drumul național DN 65B cu respectarea 
condițiilor impuse de C.N.A.I.R., printr-o cale de acces cu lățimea minimă de 9,00 m cu pană de racordare în DN 
65B, care va asigura și accesul la terenul amplasat pe teritoriul administrativ Bradu.  

In zona canalului ce traversează terenul se va realiza podeț carosabil, terenul situat intre canal si aliniament se va 
trata ca spatiu verde ,spatiu de parcare si alei pietonale, toate situate in interiorul proprietății. Se va realiza trotuar in 
jurul cladirilor, spatiile libere situate intre căile de acces si clădiri urmând a fi amenajat ca spatiu verde.    
�  Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 
-  la Nord retragerea va fi de 40,75 m față de aliniament, respectiv 55,80 m față de axul drumului DN 65B pe latura 

nordică. 
� Retragerile minime față de limitele laterale și limita posterioară de proprietate: 
  - la Est, retragerea minimă va fi de 6,00 m față de limita către S.C. Ann Reeves & Francesca Industries S.A.; 

- la Vest, retragerea minimă va fi 6,00 m față de terenul proprietate particulară; 
- la Sud, retragerea minimă va fi de 10,00 m față de limita posterioară către (același) proprietar SC Dodi Plast 
Tech SRL.   

 

Documentația a fost avizată „favorabil” 

1 vot neexprimat (un membru al comisiei în calitate de autor al documentației nu a participat la luarea deciziei) 

1 abținere 

 
 

6. PUZ – extravilan D.N. 7 – prelungirea străzii Depozitelor – inițiatori …………………………... 
– pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea constituirii unei zone pentru mica industrie, 
prestări servicii și depozitare pe terenurile în suprafață totală de 2.408 mp situate în extravilanul municipiului Pitești; 
documentația a fost înaintată prin adresa nr. 11099/25.02.2022 și completată prin adresa nr. 58324/27.10.2022; 

  Potrivit P.U.G. al municipiul Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, 
terenurile ce urmează a fi reglementate se află în extravilanul municipiului Pitești.  
PROPUNERI: 

          Obiectivul prezentei documentații este introducerea în intravilan a suprafeței de 2.408 m2 (compusă din două 
terenuri cu numerele cadastrale 93105 și 99602, în suprafață de 1.250 m2, respectiv 1.158 m2) care a generat P.U.Z.-
ul și reglementarea urbanistică a întregii suprafețe de teren în vederea creării unei zone pentru mica industrie, prestări 
servicii și depozitare. 
          Categorie funcțională propusă:  ID zonă pentru servicii, depozitare și industrie nepoluantă; 
      Indicatori urbanistici propuși pentru funcțiunea ID: 
          P.O.T. maxim =  50%;     

          C.U.T. maxim = 1,00 Adc/m2 teren; 
          Regim maxim de înălțime: P + 2E;   
 Rh max. construcții = 14,0 m; 
   Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 
� Retragere minimă față de aliniament: min. 13,24 m față de limita de proprietate din partea de est cu DN 7- 

prelungirea străzii Depozitelor; Construcția principală va fi retrasă față de axul străzii Depozitelor la o distanță 
minimă de 20 m. 

� Retragerile minime față de limitele laterale și limita posterioară de proprietate: 
- față de limitele laterale nord și sud a terenului reglementat, care se învecinează cu terenuri proprietate 

private, H max. /4 din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3 m;  
-   față de limita posterioară, latura de vest a terenului reglementat, H max. /2, dar nu mai puțin de 5 m;     

          Accesul pe teren, intrare-ieșire, carosabil și pietonal, se va realiza dinspre partea de est din drumul național 
DN 7, prelungirea străzii Depozitelor. Parcajele necesare funcționării obiectivului propus, vor fi amenajate în 
interiorul parcelei fără a ocupa partea carosabilă. 

   Vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorative și de agrement, pe minim 20 % din suprafața totală a 
terenului reglementat.  

 

Documentația a fost avizată „favorabil”  

1 vot neexprimat (un membru al comisiei în calitate de autor al documentației nu a participat la luarea deciziei) 

 

 

 
7. Studiu de oportunitate – str. Gheorghe Doja nr. 43 – inițiator PAROHIA BISERICII ARMENE 

– pentru elaborare P.U.Z. în vederea constituirii unei zone mixte de gospodărie comunală și servicii pe terenul în 
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suprafață totală măsurată de 10.295,00 mp, cu numărul cadastral 86293; studiul a fost modificat prin adresa nr. 
61537/11.11.2022; 
 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. 7 - GCa și GCb – subzonă de gospodărie comunală existentă și propusă și Pppb – Perdele 
de protecție propuse – zone verzi de protecție sanitară la cimitirul armenesc. 
Funcțiunea dominantă a zonei: gospodărie locală existentă și propusă – cimitirul armenesc; 
Funcțiuni complementare admise zonei:  accese pietonale și carosabile; rețele tehnico-edilitare; 
Utilizări premise: construcțiile și instalațiile necesare bunei gospodăriri a localității – amenajări salubritate; 
    P.O.T. maxim = 50 %;   C.U.T. maxim = 1,5 Adc/m2 teren. 
 Terenul studiat este accesibil din trei străzi ce bordează amplasamentul: str. Gheorghe Doja la N-V, Intrarea 
Grigore Grădișteanu la N-E și Pasajul Cimitirului Armenesc la S-V. 
PROPUNERI: 

 Obiectul lucrării constă în construirea unei grădini de vară din elemente demontabile, cu funcțiunea de de 
servicii (alimentație publică și comerț). 

  Funcțiunea propusă: zonă mixtă - gospodărie comunală și servicii;  
  P.OT. maxim propus = 50%;  
  C.U.T. maxim propus = 1,5 Adc/mp teren; 
  Regim de înălțime propus: P 
  H. maxim propus = 7,0 m. 

                      Accesul auto și pietonal se vor realiza din Intrarea Grigore Grădișteanu (este o arteră cu un singur sens de 
circulație) prin Aleea Școlii Normale. 

 

Documentația a fost avizată „favorabil cu condiții”,  

2 abțineri 

 

 
8. Studiu de oportunitate - bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 157 – inițiator SC ENERGOMONTAJ 

GRUP SRL, versiunea depusă cu cererea nr. 62130/15.11.2022 pentru emitere Aviz de Oportunitate în vederea 
elaborării PUZ pentru „construire ansamblu de locuințe collective, spații comerciale, parcaj suprateran, împrejmuire 
teren și organizare șantier” pe terenul în suprafață de 9.118,00 mp, pentru care a fost emis CU nr. 602/27.05.2021. 

Potrivit P.U.G. 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. 17, subzona cu locuințe cu regim înalt, instituții și servicii.  

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 115/2015 – subzona rezidentială cu clădiri de tip urban si functiuni 
complementare, suprafața studiată = 7428,00   mp;  

Conform PUD aprobat prin H.C.L. 337/2017 ansamblu locuinte colective, spatii comerciale, parcaj 
suprateran, imprejmuire si organizare santier, suprafața reglementată = 6972,00 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 S+D+P+9E, amenajari 
auxiliare (accese carosabile si pietonale, locuri de parcare necesare functiunii propuse, spatii verzi si agrement, 
gospodarie comunala).  

Clădirea 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. 

Investitia propusă se referă la construirea FAZEI 3 a ansambului de imobile locuinte colective cu funcțiuni 
complementare, clădire cu maxim 88 apartamente, cu acces carosabil si pietonal din Str. Constantin Radulescu 
Motru la nord-est si Aleea Ioan Ursu la sud-vest. Numărul total de apartamente preconizat pentru întregul ansamblu 
este de 220 apartamente (garsoniere, ap cu 2 și 3 camere). 

Pe terenul studiat există 3 clădiri realizate în etapele 1 si 2 astfel: 
- Cladire S+D+P+9E având AC nr.842/08.11.2017;  
- Cladire parcaj P+2E având AC nr.842/08.11.2017; 
- Cladire S+2D+P+8E având AC nr. 472/21.07.2021, AC nr. 455/01.07.2020 și AC nr.314/08.05.2019. 
- 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. 

� INDICI MAXIMI PROPUSI (pentru întreaga suprafață studiată S = 9.118,00 mp): 
- P.O.T. maxim propus = 33.60%; C.U.T. maxim propus = 2,32; 
-      regim de înălțime: S+ D+ 9E;  
-      spații verzi propuse: 1830,00 mp (20,07 %); 
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-      se propune realizarea unui nr. total de 258 locuri de parcare (pentru întreg ansamblul rezidențial), din care 
95 locuri pe platforme betonate, 95 locuri în clădirea pt parcaje, 43 locuri amenajate la subsolul clădirii nou propuse 
(faza 3). 

 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi pentru clarificări 

1 abținere 

 

 

9. Studiu de oportunitate - strada Gen. Eremia Grigorescu f.n. (fost 1 și 1A) – initiator S.C. 
INTENS PREST SRL, nr. cerere 39050/21.07.2022 completată/ modificată prin adresa nr. 56990/19.10.2022 – 
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, H maxim = 15,10 m de la cota terenului sistematizat. 

Suprafata construită = 314,85 mp ; Suprafața construită pentru calcul P.O.T.(proiecția la sol) = 325,80 mp; 
Suprafata desfasurată = 1549,25 mp 
- POT maxim = 43,96 % ; CUT maxim = 2,40 Acd/mp teren; 

- Suprafața spații verzi amenajate la sol = 231,40 mp (31,23%) 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 3 locuri de parcare la nivelul 
solului (pentru vizitatori).  

 

Documentația a fost avizată „favorabil cu condiții” ,  

2 abțineri, 1 vot nefavorabil 

 

 

 

10. Studiu de oportunitate – intrarea Augustin Gorjan fn – initiator ……………, cererea nr. 
47746/07.09.2022, întocmire PUZ pentru „Construire clădire locuințe collective P+1E - E2r” pe terenul în suprafață 
măsurată de 889 mp, pentru care a fost emis CU nr. 20/05.01.2022.  

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 edificarea unui imobil cu 7 unitați locative, cu regim 
mic de înălțime: P+1E-E2r, cu următorii indicatori urnanistici:  

- POT propus = 31,67 % ; 
- 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 322,70 mp (36,30%). 
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Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi   

(se propune revenire cu prezentarea mai multor variante) 

1 vot nefavorabil 

 

 

 

 

DIVERSE: 

 

1. Prin adresa înaintată nr. 1121 din 20.09.2022 de către dl arh. ....................., în calitate de proiectant 
general al obiectivului „Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare, amenajare 
acces, amplasare mijloace publicitare și organizare de șantier” pe terenul situat în intravilanul municipiul Pitești, str. 
Târgu din Vale, F.N., adresă înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 52150/28.09.2022, se aduc la 
cunoștință următoarele: 
� în urma actualizării planului topografic a rezultat o diferență de nivel de aproximativ 1,5 m între strada Tudor 

Vladimirescu și str. Târgul din Vale; 
� din cauza acestei diferențe de cotă terenul nu poate fi sistematizat corespunzător și anume, accesul auto și 

pietonal dinspre partea de sud neputându-se realiza. 
          Propune relocarea accesului auto și pietonal din partea de sud a terenului și realizarea noului acces în partea 

de sud-est, din str. Tudor Vladimirescu, pentru executarea unui zid de sprijin pe latura sudică și estică a 

amplasamentului. 

 

Propunerea a fost avizată favorabil 

1 abținere 

 

 

 

 


