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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 
    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ  

    COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 
    Nr. 50977/22.09.2022 

 

 

     PROCES VERBAL  

  încheiat în urma ședinței din 22.09.2022  

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 m.p., cu numărul cadastral 103701; documentația a fost înaintat prin adresa nr. 
42530/10.08.2022; 

      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,  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 – 70,71m.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  2 voturi favorabile, 2 vot nefavorabil, 4 abțineri și 1 vot neexprimat (un membru al 

comisiei în calitate de coautor al documentației nu a participat la luarea deciziei); 
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2.  PUD – strada Gheorghe Doja nr. 82A – inițiator ……………………., nr. cerere 33058/20.06.2022 cu 

completările/modificările transmise prin adresa nr.48382/09.09.2022, pentru construire „Locuință 
unifamilială P+2E” pe terenul în suprafață de 583 mp, 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 mp 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 - proprietar .....................    

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 = 33,96%, C.U.T. maxim = 1,01 Acd/mp teren;  
Suprafață teren: 583,00 mp (nr. cad 88743) +168,00 mp (nr. cad. 88590); 
Suprafață construită: 134,55 mp (S clădire propusă) +120,50 m2 (S corp existent) =255,05 mp; 
Suprafață construită desfășurată: 403,65 m2 (Scd c.p.) + 360,15 m2 (Scd corp existent) = 763,80 m2  
Suprafață spații verzi propuse: 199,92 mp (34,30 %);   
Necesar locuri de parcare = 2 locuri, cu acces din strada Gheorghe Doja. 

Distanțe față de construcțiile existente: 
• Sud: 2,75 m față de imobilul cu nr. cad. 91465 și 24,05 m – 25,45 m față de strada Gheorghe Doja identificată 

cu nr. cad. 91403; 
• Nord: 1,00 m – 4,25 m față de imobilul identificat cu nr. cad. 91465; 
• Est: 0,00 m - 7,35 m față de proprietatea privată identificată cu nr. cad. 88590 (declarație notarială nr. 

1197/7.09.2022 proprietar MICA CONSTANTIN – COSMIN); 
• Vest: 2,10 m față de proprietatea privată identificată cu nr. cad. 91465. 

Documentația a obținut  7 voturi favorabile și 2 abțineri; 

 

 

3. 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. 48914 / 13.09.2022, 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 (148 unități locative din care două unități 
vor primi destinația de spații servicii complementare).  
Regim de înălțime P+2E, H maxim = 10,45 m față de cota terenului natural;  
P.O.T. maxim propus = 36,14 % ; Sc = 3526,65 m2; 
C.U.T. maxim propus = 1,08 Acd/mp teren; Sc desfășurată = 10580,00 m2. 
Retrageri minime față de limitele laterale:  
- N - E = 8,54 m, față de limita către drum cu nr. cadastral 98459; 
- N - V = minim 9,78 m față de limita către strada Aaron Florian (fostă Dumitru Brătianu); 
- S – E = minim 10,12 m față de strada Emil Mortun (fostă Jan Constantinescu); 
- S - V = între 5,82 m și 9,66 m față de limita către strada Dumitru Brătianu (fostă Nicolae Brânzeu). 
Spații verzi – se propune amenajarea la sol a unei suprafețe de 1764,45 mp (25,00 %) spații verzi, din care o 
suprafață de 438,00 mp o constituie realizarea unei perdele de protecție formată din arbori de talie medie și mare 
de-a lungul spațiilor cu peste 6 locuri de parcare consecutive.  
Se propune amenajarea unui Loc de joacă pentru copii în suprafață de 40,00 mp, ce va fi împrejmuit. 
Se propune amenajarea la sol a unui număr de 163 locuri de parcare. 
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Accesurile carosabile se fac din străzile Aaron Florian (fost Dumitru Brătianu), Dumitru Brătianu (fost Nicolae 
Brânzeu) și Emil Mortun (fost Jan Constantinescu).  

• 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 (fost Dumitru Brătianu) cu prospect de 9,00 m din care: carosabil de 2x4,20 m + trotuar de 
1,40 m pe o latură. S-a propus amplasarea trotuarului în interiorul parcelei studiate, pentru a permite accesul din 
stradă la locurile de parcare.  
- strada Dumitru Brătianu (fost 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 (fost Jan Constantinescu) cu prospect de cca. 9,00 m și 5,94 m la intersecția cu Jan 
Constantinescu.   

- strada Aaron Florian prospect 9,00m din care carosabil de 2 x 4,20 m + trotuar de 1,40 m pe o latură.  
• S-a propus fluidizarea traficului prin retragerea către latura nord vest (colț strada Aaron Florian cu drum 

nr. cad. 98425) a limitei de proprietate fata de stația de epurare aparținând SC Apă Canal 2000. In acest mod se va 
putea circula cu autovehiculele pe drumurile existente.  

• În zona centrală a parcelei se va amenaja o parcare cu acces carosabil de 5,50 m – 6,00 m din strada 
Dumitru Brătianu pe latura nord-vest.   

 

 

Documentația a obținut  1 vot nefavorabil, 7 abțineri și 1 vot neexprimat (un membru al comisiei în calitate de 

autor al documentației nu a participat la luarea deciziei); 

 

 

4. P.U.Z. - Calea Craiovei nr. 156 – inițiator ………, nr. cerere 44688/24.08.2022, pentru realizarea investiției: 
„construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces auto și 
pietonal, amplasare mijloace publicitare, montare post de transformare și organizare de șantier” pe terenul în 
suprafață de 9400 mp. 

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 UTR 10 – LMb+Isb+Pb. Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 20/2011 – zona este situată în subzona 
LMb3+LMb4+Pb1 – cu propuneri de locuințe colective medii și înalte cu maxim P+6E+M, situate în enclave 
neconstruite și funcțiuni complementare admise (comerciale, servicii profesionale nepoluante, mici activități 
manufacturiere, care nu depășesc 250 mp Acd, să nu atragă peste 3 autoturisme și program peste orele 2200). PUZ 
aprobat prin H.C.L. nr. 20/2011 și-a încetat aplicabilitatea. 
Regim de înălțime: minim P+M – maxim P+2E. 
POT maxim admis: 35% ; CUT maxim admis: 0,70 Acd/mp. 

 PROPUNERI: 
Categorie funcțională propusă = IS (instituții și servicii)   

 Prin tema de proiectare se propune realizarea unui centru comercial, sistematizarea accesurilor în incintă, 
amenajarea parcărilor în conformitate cu legislația în vigoare, cu următorii indicatori urbanistici: 
POT maxim = 50 % ; CUT maxim = 0,50 Acd/mp teren; Regim maxim de înălțime = P înalt;  

H maxim clădiri = 8 m (de la cota terenului amenajat); 
H maxim totem = 15 m; H maxim pilon / unipol = 30 m; 
- Suprafața construită – comerț și prestări servicii = 2367 mp (25 %); 
- Suprafața circulație pietonală și carosabilă, inclusiv parcaje = 5112 mp (54 %) 
- Suprafață spații verzi amenajate la sol = minim 5%; propunere supraf. spații verzi = 1746 mp (19%). 
- Locuri de parcare calculate la suprafața construită desfășurată de 2400 mp = 53 locuri de parcare. Locurile de 
parcare vor fi dispuse astfel încât grupările de câte 4 locuri să fie separate de un arbore sau să fie alipite unui spațiu 
verde plantat cu arbori.   
    Aleea de acces în incintă, din Calea Craiovei, va avea un profil de 7,00 m parte carosabilă cu circulație în dublu 
sens și un trotuar de 1,50 m pe latura adiacentă centrului comercial.   
 

Documentația a obținut  6 voturi favorabile și 3 abțineri; 
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5. 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 suprafață totală 
măsurată de 10.295 m.p., cu numărul cadastral 86293; studiul a fost înaintat prin adresa nr. 45851/30.08.2022; 
 

 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 
restaurant. 

  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. 

 

Revenire cu actul de proprietate și unele clarificării; 

 
6. Studiu de oportunitate - Str. Digului F.N.  – inițiator S.C. DENIS DTH TV S.R.L., nr. cerere 

44615/23.08.2022 – elaborare P.U.Z. pentru „Construire spațiu depozitare, parcare, firmă luminoasă, totem 
și împrejmuire teren” pe terenul în suprafață de 7130 m2, teren situat în intravilan în zona cuprinsă între râul 
Argeș și Autostrada A1 București – Pitești. 

      Potrivit P.U.Z.  aprobat prin H.C.L. nr. 114/2008 rectificat prin H.C.L. nr. 287/2014, terenul studiat este situat 
în IS cdst1 – subzona pentru construcții comerciale, servicii, turism, depozitare și funcțiuni complementare admise 
(zone verzi, rețele edilitare, circulație rutieră), afectat de zonă de protecție sanitară cu regim sever IDCN- zonă verde 
cu interdicție definitivă de construcții noi.  

      În prezent, pe terenul studiat se află o construcție cu o suprafață de 599 m2 – cort industrial pentru depozitare. 
      Accesul la teren, intrare-ieșire, carosabil și pietonal, se poate realiza din strada Digului cu care se învecinează 

pe latura de sud- vest.    
PROPUNERI: 
Se propune construirea unui spațiu de depozitare, parcare, firmă luminoasă, totem și împrejmuire teren, cu 

următorii indicatori urbanistici: 
P.O.T. maxim =  60 % și  C.U.T. maxim = 3,00 Acd/m2teren; 
Regim de înălțime: Parter înalt; Hmaxim propus = 12,00 m.  
Se propune majorarea profilului actual al străzii Digului de la 4,5 m la 6,00 m cu un trotuar de 1,5 m pe una din 

laturi.  
Se vor asigura spații verzi și pe minim 24 % din suprafața reglementată a terenului.   
Se vor amenaja 25 locuri de parcare.  

 

Revenire cu un studiu extins al vecinătăților (preluarea în documentație și a celor două P.U.D.-uri aprobate în 

zonă); 
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7.  Studiu de oportunitate - Str. Gen. Eremia Grigorescu f.n. (fost 1 și 1A) – inițiator S.C. INTENS PREST SRL, 
nr. cerere 49640/15.09.2022 – întocmire P.U.Z. pentru „Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni 
complementare” pe terenul în suprafață de 741 m2, teren situat parțial în zona centrală, pentru care a fost emis 
Certificatul de Urbanism nr. 1000 din 14.09.2022. 

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 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.   

 

Revenire cu modificări la documentație; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


