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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

    DIRECȚIA ARHITECT ȘEF                                                                                          

    COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ  

    COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 

    Nr. 11122/28.02.2022 

 

 

     PROCES VERBAL  
  încheiat în urma ședinței din 28.02.2022  

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

privind analizarea și avizarea următoarelor documentații de urbanism: 

  

 

 

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

59916/17.11.2021 în vederea realizării investiției „Construire ansamblu imobile cu funcțiunea de locuințe colective, 

cu regim de înălțime P+2E” pe terenul în suprafață totală de 11.228,00 m2 ; 

     Reguli de construire 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. 

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

Terenul studiat în suprafață de 11.228,00 m2, se compune din trei loturi separate de un drum de acces.  

Accesul la teren se face din străzile Dumitru Brătianu, Nicolae Brânzeu și strada Jan Constantinescu care se va 

redimensiona de la 4,50 m la 9,00 m (conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 223/2002). 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unui ansamblu de clădiri cu locuințe colective (182 unități locative) cu regim de înălțime P+2E,  
H maxim = 10,00 m. 
P.O.T. maxim propus = 33,70 % ; Sc = 3744,80 m2; 
C.U.T. maxim propus = 1,00; Sc desfășurată = 11234,40 m2. 
Retrageri minime față de limitele laterale:  
- N-E între 5,05 m și 8,90 m, față de limita către drum; 
- N-V = 10,11 m față de limita către strada Dumitru Brătianu; 
- S-E = 10,38 m față de strada Jan Constantinescu; 
- S-V = 7,10 m față de limita către strada Nicolae Brânzeu. 
Spații verzi – se propune amenajarea unei suprafațe de 2959,75 m2 (26,36 %) spații verzi amenajate la sol.  
Se propune amenajarea la sol a unui număr de 199 locuri de parcare. 
 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi  

 Reglementarea prin P.U.D. doar a unui singur lot, iar indicatorii urbanistici să se raporteze doar la 
suprafata acestuia;  

 Reorganizare parcări cu acces din incinta terenului conform observațiilor Comisiei de sistematizare 
a circulației rutiere și pietonale în municipiul Pitești; păstrarea profilului transversal reglementat 
pentru str. Dumitru Brătianu (inclusiv a trotuarelor). 

 

2. P.U.D. – strada Poieniței nr.15A și 15B – nr. înregistrare 8517/14.02.2022 în vederea realizării investiției 

„Construire clădire locuință unifamilială P+1E și împrejmuire teren” pe terenul în suprafață totală de 

212 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 intravilanul municipiului UTR 15 – zona de locuințe cu regim mic de înălțime cu posibilitatea de îndesire. Funcțiune 

dominantă a zonei: locuirea. 

Indicatori urbanistici aprobați: 
POT maxim = 35 % CUT max.= 0,7 Acd/mp teren; 

Regim de înălțime: minim P+M maxim P+2E. 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unei clădiri – locuință unifamilială  cu regim de înălțime P+1E,  
H maxim streașină = 7,00 m. 
P.O.T. maxim propus = 35,00 % ; Sc = 74,00 m2; 
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C.U.T. maxim propus = 0,7; Sc desfășurată = 148,00 m2. 
Suprafață spații verzi: 82,00 m2 (38,70 %). 
Necesar locuri de parcare = 2 locuri (la nivelul solului în incinta proprietății). 
Retrageri minime față de limitele laterale și posterioară:  
-  minim 5,50 m față de limita de proprietate posterioară (latura de V); 
-  minim 0,60 m față de limita de proprietate (latura de N); 
-  minim 3,50 m față de limita de proprietate (latura de S); 
-  minim 3,00 m față de aliniament (domeniu public – parcare latura de E). 
Accesul la teren se realizează din parcarea betonată existentă în fața proprietății (latura de est).  
  

Documentația a fost avizată favorabil – 11 voturi favorabile și o abținere 

 

3. PUD – Calea Câmpulung nr. 29 – initiator S.C. ALEX 86 SELECT BUSINESS S.R.L. – nr. înregistrare 

1586/11.01.2022 în vederea realizării investiției „Construire spațiu comercial și împrejmuire teren” pe terenul în 

suprafață de 520 m2; 

Conform 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 nr. 24, subzona LM 24 (a+b) de locuințe existente, cu posibilități de îndesire, cu regim mic de înălțime. 

      Indicatori urbanistici aprobați: 

      POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,7; Rhmax = P+2E. 

 Zona este ocupată omogen de clădiri cu funcțiunea de locuire și servicii.  

      Terenul studiat în suprafață de 921,00 m2 (520 m2 teren curți construcții + 461 m2 teren arabil) este situat în 

intravilanul municipiului Pitești cu acces din Calea Câmpulung, pentru terenul în suprafață de 520 m2 fiind instituit un 

drept de superficie pe o perioadă de 49 de ani în favoarea S.C. ALEX 86 SELECT BUSINES S.R.L., conform extrasului 

CF nr. 97635. 

PROPUNERI: 

Se propune construirea unui spațiu comercial pentru produse alimentare, cu o suprafață de 135,00 mp cu regim de 
înălțime P înalt, împrejmuirea terenului și realizarea unei retrageri cu 0,5 m pe întreaga latură a lotului ce se află în 
vecinătatea străzii Uzina de Apă, pentru lărgirea străzii, care are în prezent o lățime de aprox. 4,00 m. 
Regimul de înălțime propus este: P înalt; H max. cornișă = 3,50 m   
P.O.T. maxim propus = 25,96 % ; Sc = 135,00 m2; 
C.U.T. maxim propus = 0,3 Acd/teren;  
Clădirea se va amplasa astfel: 

- 3,50 m față de limita de sud (proprietăți private cu nr. cad. 99166 și nr. cad. 99165); 
- 2,75 – 5,00 față de limita de nord (strada Uzina de apă cu nr. cadastral 86583); 
- 47,00 m față de limita de est (Calea Câmpulung – DN 73 cu nr. cadastral 86685); 
- 10, 00 m față de limita de vest (proprietate privată cu nr. cadstral 102638). 

Spații verzi – se propune amenajarea unei suprafațe de 130,00 m2 (25 %) spații verzi amenajate la sol. 
Pentru imobilul propus, au fost propuse 4 locuri de parcare pe platforme betonate.  
  

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi pentru completări  

 

 preluarea în documentație a observațiilor Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale 
în municipiul Pitești și configurarea profilului stradal existent. 

 
4. P.U.Z. – Petrochimiștilor, nr. 21A– nr. înregistrare 65483/17.12.2021 în vederea realizării investiției „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 totală de 20 369 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. 4 – CcR4a subzonă de căi de comunicații rutiere existente și construcții aferente acesteia (Autobaza Astra).  
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PROPUNERI: 

           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 commercial, hipermarket și parțial în Subzonă Căi de comunicație rutiere CcR4b, 
necesară pentru lărgirea aleii Petru Poni. 
       P.O.T. maxim =  50%;     
       C.U.T. maxim = 1,00 Adc/m2 teren. 
       Regim maxim de înălțime: P + 1E;   
       H max. construcții = 10,0 m;H max. panouri publicitare (totemuri) = 20,0 m;  
       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 1348 
m.p. 
       De asemenea, se propune 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 de acces Complex Sportiv Prundu se rezervă 
din terenul reglementat o suprafață de 236 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 de locuri de parcare ce deservesc hipermarket-ul propus și 47 

de locuri de parcare publice, pe latura dinspre aleea Petru Poni, care vor fi asigurate pentru folosința locatarilor 
blocurilor B10, B11 si B12. 
       În incintă vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, asigurându-se un procent de 
minimum 5% din suprafața totală a terenului. Parcajele la sol vor fi prevăzute cu un arbore la fiecare 4 locuri de 
parcare. 

Reluarea procedurii pentru emiterea unui alt aviz de oportunitate întrucât investitorul dorește modificarea 

înălțimilor propuse prin documentația prezentată cu H max. construcții = 15,0 m; H max. panouri publicitare 

(totemuri) = 22,0 m. 

 

5. P.U.Z. – str. Tîrgul din Vale, F.N. – inițiator S.C. Astra S.A. – nr. înregistrare 65746/20.12.2021 în vederea 

realizării investiției „Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, 

amplasare mijloace publicitare și organizare de șantier”; 

      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. 3 – CcR3a subzonă de căi de comunicații rutiere existente și construcții aferente acesteia (Autogara Sud).  

PROPUNERI: 

          Pentru realizarea obiectivului se propune schimbarea zonificării funcționale din CcR3a Subzonă de căi de comunicații 
rutiere existente și construcții aferente acesteia în Zonă pentru instituții publice și servicii IS3b având destinația 
principală de spațiu comercial. Investiția prevăzută în documentația P.U.Z. elaborată presupune construirea unui spațiu 
comercial cu dotările conexe aferente.    
Indicatori urbanistici propuși pentru subzona de instituții publice și servicii – IS: 
P.O.T. maxim propus =  50%;  C.U.T. maxim propus = 1,00 Adc/m2 teren. 

Regim maxim de înălțime: Parter înalt;   

H max. construcții = 8,00 m; 

Retragerea minimă față de aliniamentul străzii Târgul din Vale din partea de nord-est  - min. 8 m  și față de aliniamentul 
străzii Tudor Vladimirescu din partea de sud-vest  - min. 5 m; 
Retragerea minimă față de limita posterioară de proprietate, latura de nord-vest va fi de min. 2 m; 
Accesul pe teren, intrare-ieșire, carosabil și pietonal, se va realiza dinspre partea de nord-est din str. Târgul din Vale 
și dinspre sud-vest din str. Tudor Vladimirescu. 
Vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, de minimum 5 % din suprafața totală a 
terenului reglementat. 

Avizul comisiei C.T.A.T.U. va fi condiționat de prezentarea unui nou aviz C.T.E. emis de Distribuție Oltenia din 

care să reiasă că terenul reglementat prin PUZ nu este afectat de rețelele publice de distribuție a energiei electrice.   

11 voturi favorabile și o abținere 
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6. P.U.D. – str.  Dumbravei, FN (fost 16 și 18A) – 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 = 26,83 %, Arie construită = 97,95 m2; 
 CUT maxim propus = 0,97; Arie construită desfășurată = 354,70 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, după care se 
retrage cu minim 5,00 m; 
- 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  și min. 9,25 m față de proprietatea publică C.F. nr. 101551, alee acces  
 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 
pietonilor se va realiza din strada Dumbravei. 
  

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi pentru completări 

 Refacere planșe cu configurarea accesului, a locurilor de parcare, a aleile pietonale și a spațiile verzi; 
prezentarea volumetriei clădirii și a propunerii pentru fațada N-V.  

  

7. Studiu de oportunitate – Piața Muntenia, nr. 1 – inițiator S.C. ATU NOVO CONSTRUCT S.R.L. – în vederea 

elaborării P.U.Z. pentru „Dezvoltare complex multifuncțional (Hotel Muntenia) – desființare parțială corpuri, 

modificări/amenajări interioare/exterioare și organizare de șantier” pe terenul în suprafață de 7552 m2 (4547 m2+2630 

m2+375 m2); studiul a fost înaintat prin adresa nr. 45150/03.09.2021 și completat prin adresa nr. 3414/20.01.2022 

(studiul istoric realizat de arh. Anca Mihaela Coșa); 

PROPUNERI: 

Funcțiunea propusă: mixtă – comerț, servicii de interes general, servicii conexe hotelului (cazino, spa, sport etc.), 

alimentație publică (restaurant, cafenele etc.), locuințe colective/apart-hotel; birouri, parcări (majoritar subsol), spații cu 

caracter public.  
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 75,00 %; C.U.T. maxim propus = 3,5; 
Regim de înălțime propus pentru clădirile rezidențiale:S+P+Mz+4E/S+P+5E; Hmax = 25m 
Regim de înălțime propus pentru supraetajare turn: de la S+P+Mz+12E la S+P+Mz+12E+2retras; se menține H maxim 
existent;Spații verzi propuse: 1888 m2 (25 % din suprafața terenului).   

• Prin adresa nr. 3414/20.01.2022 se precizează că prin conceptul propus se are în vedere: „Eficientizarea 
funcțională a construcțiilor existente prin etapizarea lucrărilor, în vederea urgentării dării în folosință a ansamblului 
deja construit. Se propun două etape de construcție. Prima etapă include lucrările de punere în funcțiune a hotelului și 
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a anexelor necesare funcționării acestuia, inclusiv a corpului dinspre Bulevardul Republicii, iar a doua etapă propune 
realizarea corpului cu funcțiune mixtă dinspre Casa Armatei împreună cu zona comercială aferentă. Se propun două 
parcări subterane, una realizată în prima etapă, în spatele hotelului, pentru a acoperi nevoile de funcționare a acestuia 
conform standardelor în vigoare și una realizată în a doua etapă, pentru noile funcțiuni propuse. De asemenea, se 
păstrează parcarea la sol existentă de-a lungul Bulevardului Republicii.” 
Notă: în ședința CTATU din 09.09.2021, conceptul propus a fost votat nefavorabil (în unanimitate).  
 

Studiul prezentat a primi aviz nefavorabil pe soluția propusă (10 voturi nefavorabile și 2 abțineri) 

 

 Nu se prezintă elemente de oportunitate  pentru construirea unui corp nou între între Hotel și Casa Armatei, 
în condițiile în care acesta este singurul simbol al orașului care s-a păstrat în zona respectivă.  

 Este oportun să se poată revitaliza / regenera zona Pieței Muntenia, dar fără a amplasa un corp de clădire 
în zona Casei Armatei. Soluția propusă ar trebui să fie orientată spre crearea unui amplu spațiu pietonal 
de tip dală urbană, iar eventualele construcții propuse pentru extinderea corpurilor existente să fie minim 
invazive în relație cu fondul construit existent.    

 

8. Studiu de oportunitate (vers. II) – calea Craiovei FN, inițiator 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 II a studiului a fost 

înaintată prin adresa nr. 9844 /21.02.2022. 
PROPUNERI: 

Suprafața studiată: 64.954 m2; Suprafața reglementată: 10.017 m2; 

Se propune admiterea următoarelor funcțiuni: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, 

financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism. 

a) Zonificare funcțională propusă pentru zona reglementată: M(b) {LCI(b) + IS(b) + Ccr(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, (minim 210 unități locative, cu o medie de 7 
niveluri supraterane); 
- regim de înălțime: (S)+P+12E; Hmax clădiri = 40 m (de la cota terenului natural); 
- spații verzi amenajate la sol: minim 15% din suprafața terenului; 
- pentru subzona căi de comunicație rutieră (Ccr) propusă se estimează ocuparea unei suprafețe de teren de 1800 m2 

(pentru realizarea căilor de comunicație interioară). Este propusă realizarea unui POD AUTO și PIETONAL peste 
canalul aflat în vecinătatea de nord a terenului, paralele cu străzile Slt. Emil Simionescu, care să asigure a doua legătură 
dintre Calea Craiovei și str. Slt. Emil Simionescu (actual fundătură) prin intermediul străzilor nou create. De asemenea 
este propusă regularizarea / modernizarea intersecției străzii nou propuse cu Calea Craiovei și str.Dârzu și eliminarea 
conflictelor de trafic. De asemenea, la limita de vest se va realiza un SENS GIRATORIU pentru a facilita accesul spre 
viitoarea stradă care va face legătura cu str. I.G. Valentineanu (în vecinătatea de vest a amplasamentului se afla o 
rezervă de teren a Mun. Pitesti pentru realizarea unui drum). Lucrările de infrastructură edilitară și de căi de 

comunicatie (străzi, pod, piste biciclete) vor fi exclusiv realizate pe cheltuiala investitorului, urmând, după caz, a fi 

cedate către domeniul public la finalizarea lucrărilor. 
b) Zonificare funcțională propusă pentru zona studiată:  Ms(b) {LCIs(b) + ISs(b) + Ccrs(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  

- regim de înălțime: (S)+P+12E; Hmax clădiri = 40 m (de la cota terenului natural); 
- spații verzi amenajate la sol: minim 15% din suprafața terenului;  
 

Documentația a fost retrasă de pe ordinea de zi pentru refacerea studiului  

 Analiză dotare în condițiile excepției prevăzute la art. 32(8) din Legea 350/2001 (justificarea 
creșterii CUT, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de 
referinţă; Dotarile și echipamentele publice se vor propune pe baza unei analize a dotărilor existente 
în zonă (cel puțin funcțiuni de educație si sănătate și agrement - parcuri) și a echipamentelor 
edilitare, precum și a capacității acestora de deservire a noilor utilizatori. 
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9. Studiu de oportunitate – teren situat în extravilanul municipiului Pitești – în prelungirea str. Depozitelor – 

inițiator Petyon Radmih S.R.L. – elaborare P.U.Z. pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în 

vederea realizării investiției „Construire service auto pentru autotrenuri, platformă parcare și împrejmuire teren” pe 

terenul în suprafață de 6.062 m2, studiul a fost înaintat prin adresa nr. 8071/11.02.2022; 

PROPUNERI:       
Funcțiunea propusă: ID – Depozitare, servicii, industrie ușoară; 
Indicatori maximi propuși: P.OT. maxim propus = 50 %; C.U.T. maxim propus = 1,2 Acd/mp teren; 

Regim maxim de înălțime propus de P înalt, H max = 10 m. 

Studiul a fost avizat favorabil – 12 voturi favorabile 

 

 

DIVERSE 

 

1. Solicitarea S.C. Energomontaj S.R.L. înregistrată prin adresa nr. 10764/24.02.2022, cu privire la răspunsul nr. 

1596/08.02.2022 primit din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Ploiești. 

 

Menținerea punctului de vedere exprimat în ședințele C.T.A.T.U. anterioare 

 Respectarea procedurii care a stat la baza deciziei de scoatere din registrul forestier sau să se reia 
procedura.  
 

 

 

 

 

 

 

 


