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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARGEȘ 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ 
COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Nr. 3484 / 21.01.2022  
 
 
 
 
 
 
          Ca urmare a cererii adresată de MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., cu sediul 
în municipiul Cluj-Napoca, bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Camera C.1.1, Cladirea C-D The 
Office, județul Cluj, înregistrată sub nr. 52504/08.10.2021, însoțită de proiectul nr. 44/2021 – faza P.U.Z. 
întocmit de S.C. INCEPTUM STUDIO S.R.L.- urb. Anca  MARINESCU, elaborat pentru introducere 
în intravilan și reglementare urbanistică a terenului situat autostrada A1 km 110+100 (stânga și dreapta), 
județul Argeș, în vederea realizării investiției : „Stație distribuție carburanți Mol Prundu Stânga și Mol 
Prundu Dreapta”; 
 În conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și 
urbanism, au fost parcurse toate etapele procesului de informare și consultare a publicului, în urma căruia 
s-a întocmit Raportul Informării și Consultării nr. 65246 din 16.12.2021;      
   Potrivit procesului-verbal numărul 3170/20.01.2022 încheiat în urma ședinței din data de 
20.01.2022 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești, înființată 
în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare și a H.C.L. nr. 57 din 15.02.2018, cu completările și modificările ulterioare, documentația 
analizată a fost avizată FAVORABIL;  
            în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:  
 
 

AVIZUL C.T.A.T.U. nr. 2 
(raportat la ședința din data de 20.01.2022) 

 
 

          pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL și R.L.U. aferent, pentru introducere în intravilan și 
reglementare urbanistică a terenului în suprafață de 27.000 m2 ( 13.500 m2 partea dreaptă și 13.500 m2 
partea stângă)  în vederea realizării investiției : „Stație distribuție carburanți Mol Prundu Stânga și Mol 
Prundu Dreapta” 
          generat de imobilul înscris în cartea funciară numărul 83231,  cu nr. cadastral 83231, în suprafață 
măsurată de 80.086 m2 (conform măsurătorilor cadastrale), situat în extravilanul și intravilanul 
municipiului Pitești, în zona de servicii a autostrăzii A1 București-Pitești, km 110+100, partea dreaptă 
și partea stângă, județul Argeș, pentru care s-au emis C.U. nr. 834/14.07.2021 – pentru terenul cu 
suprafața de teren 23.000 m2 situat pe autostrada A1 km 110+100 (stânga), C.U. nr. 835/14.07.2021 – 
pentru terenul cu suprafața de teren 23.000 m2  situat pe autostrada A1 km 110+100 (dreapta) și Avizul 
de oportunitate nr. 05 din 14.09.2021. 
 
          Inițiator: MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-
Napoca, bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Camera C.1.1, Cladirea C-D The Office, județul Cluj; 
          Elaborator: S.C. INCEPTUM STUDIO S.R.L.- urb. Anca  MARINESCU, cu drept de semnătură 
R.U.R. categ. Dzo, E; 
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Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:  
         Suprafața totală a teritoriului studiat este de 80.086 m2 (conform măsurătorilor cadastrale), situat 
în extravilanul și intravilanul municipiului Pitești, în zona de servicii a autostrăzii A1 București-Pitești, 
km 110+100, partea dreaptă și partea stângă  (10.401 m2 intravilan și 69.685 m2 extravilan).  
 Suprafața terenului  reglementat prin P.U.Z. și R.L.U. aferent este de 46.000 m2 situat pe autostrada 
A1 București – Pitești (23.000 m2 partea dreaptă și 23.000 m2 partea stângă), suprafața propusă pentru 
introducere în intravilan este de 27.000 m2 (13.500 m2 partea dreaptă și 13.500 m2 partea stângă).    
 

          Prevederi ale P.U.G. și R.L.U. aprobate anterior:   
 Potrivit Planului Urbanistic General al municipiului 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, zona de 
nord-est, cu categoria de folosință drum, făcând parte din zona de servicii a autostrăzii A1 București - 
Pitești, km 110+100, amplasate pe partea dreaptă și stângă a autostrăzii.  
       

          Prevederi propuse prin Planul Urbanistic Zonal și R.L.U.:  
 Categorie funcțională propusă: IS – zonă instituții, comerț și servicii;  
 Regim de construire: DICONTINUU; 
 funcțiuni predominante: comerț și servicii 
          Regim de înălțime: max P+1E (două niveluri supraterane);   
          Hmax  = 10,00 m la cornișă;  
          P.O.T. maxim = 35%;  C.U.T. maxim = 0,35 Adc/m2 teren. 
            

 Amplasarea clădirilor și retrageri:  
 - retragerea minimă față de aliniament = minim 5,00 m față de aliniamentul propus (limita  propusă 
intravilan/autostrada A1) 
  - retrageri minime față de limitele laterale = minim H/2 dar nu mai puțin de 5,00 m; 
 - retrageri minime față de limita posterioară = minim H/2 dar nu mai puțin de 5,00 m. 
          Circulații și accesuri :  
 Accesul carosabil se realizează din autostrada A1 București – Pitești, la km 110+100, pe partea 
dreaptă și partea stângă. 
 Circulațiile auto și pietonale în interiorul zonei de servicii vor fi realizate conform normelor, pentru 
a permite accesul autospecialelor de pompieri. 
          - parcaje:  
 Parcajele se vor realiza în incintă, cu asigurarea necesarului de locuri de parcare, conform 
funcțiunii propuse. Parcarea și staționarea autovehiculelor se va face pe locurile asigurate în interiorul 
parcelei, în afara circulațiilor publice. 
          - echipare tehnico-edilitară:  
          Se mențin branșamentele existente autorizate; alimentarea cu apă în scop potabil și în scop 
igienico-sanitar se realizează conform contractului existent din rețeaua publică, aflată în afara 
perimetrului studiat.           

   Evacuarea apelor uzate menajere se va face către un bazin vidanjabil, după ce au trecut printr-o  
ministație de epurare. Din acest bazin vor putea fi vidanjate sau preluate de canalizarea existentă în 
spațiile de servicii, care se racordează la rețeaua publică a municipiului Pitești. 

   Evacuarea apelor pluviale convențional curate se va face într-un bazin de retenție. 
   Apele pluviale de pe platforme se vor colecta într-o canalizare separată, se vor trece prin 

separatorul de hidrocarburi și  apoi se vor evacua către bazinul de retenție. 
   Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin alimentarea existentă în postul de transformare. 
   Alimentarea cu energie termică  a clădirilor din cadrul obiectivului studiat se va face printr-o 

soluție locală, neexistând rețea de agent termic în zonă.  
       -  spații verzi:  
 Prin soluția prezentată se propune amenajarea unei suprafețe de 2700,00 m2 spații verzi la nivelul 
solului, reprezentând 20% din suprafața terenului - partea dreaptă și respectiv 2700,00 m2 spații verzi la 
nivelul solului reprezentând 20% din suprafața terenului - partea stângă. 
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 În urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 20.01.2022 
documentația de urbanism de tip P.U.Z. elaborată pentru introducere în intravilan și reglementare 
urbanistică în vederea realizării investiției: „Stație distribuție carburanți Mol Prundu Stânga și Mol 
Prundu Dreapta” Autostrada A1 km 110+100 Stânga și Dreapta, municipiul Pitești, județul Argeș, a fost 
avizată FAVORABIL.  
         Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. și R.L.U. își asumă în întregime răspunderea pentru exactitatea 
datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentele depuse care fac obiectul prezentului aviz, 
în conformitate cu art. 63, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și a consecințelor nerespectării condițiilor 
impuse în avizele de specialitate obținute, conținute în documentația anexă care a stat la baza emiterii 
prezentului aviz.  
 Semnarea documentației de urbanism, atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de 
specialiști care a elaborat documentația. 
      Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se va 
elabora numai după aprobarea P.U.Z., cu obligativitatea respectării întocmai a acestuia precum și cu 
respectarea tuturor avizelor și studiilor solicitate. 
 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nu obligă autoritatea publică 
locală implicit la aprobarea documentației de urbanism. 
          Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatelor de 
urbanism nr. 834 din 14.07.2021, respectiv nr. 835 din 14.07.2021, emise de Primăria municipiului 
Pitești. 

 
 
 
 
 

                  
 


