
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

   

H O T Ă R Â R E

Priveşte:  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)  „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ
PARTER +MANSARDA (P+M)” municipiul Alexandria, str. Abator, nr. 3.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 26985 / 17.11.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 26986 / 17.11.2020 al Arhitectului Şef;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;
-  prevederile art.15, lit.  e), art.  25, art.  44, art.  45, lit.  b),  din Legea nr.  350/2001, privind amenajarea

teritoriului şi urbanismul, republicată;
- prevederile art. 28 din Ordinul nr. 233 din /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism;

- prevederile art. 129, alin.(1), (2), lit. c) si alin.(6), lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al
Romaniei;

In temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(1) si (3) lit.e) si ale art. 196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1.  Se  aprobă  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)  „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ  PARTER
+MANSARDA (P+M)” str. Abator, nr. 3, municipiul Alexandria, jud. Teleorman,  conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  Se  aprobă  Regulamentul  local  de  urbanism  aferent  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)
„CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ  PARTER+MANSARDA  (P+M)”  str.  Abator,  nr.  3,  municipiul  Alexandria,  jud.
Teleorman, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până
la obținerea autorizației de construire.

Art.  4.  Planul  Urbanistic  de Detaliu  (P.U.D.)  este  valabil  3  ani  de la  data  eliberării,  cu  posibilitatea
prelungirii valabilității prin Hotărâre a Consiliului Local Alexandria.

Art.  5. Prin  grija  Secretarului  General  al  municipiului  Alexandria  prezenta  hotărâre  va  fi  transmisă
Instituţiei  Prefectului  judeţului  Teleorman  pentru  verificarea  legalităţii,  Primarului  municipiului  Alexandria  și
Compartimentelor  de Specialitate din cadrul  Primăriei  municipiului  Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în
aplicare.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                    CONSILIER,                                                                               SECRETAR GENERAL,

                 Augustin IOAN                          Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr.   51  /   25 noiembrie 2020



JUDETUL  TELEORMAN
PRIMARIA   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
NR.  26985  DIN 17.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveşte:  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)  „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ
PARTER +MANSARDA (P+M)” municipiul Alexandria, str. Abator, nr. 3.

Conform art. 48 din Legea 350/2001, actualizată - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  Planul
urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate.
Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază: modul specific de construire în
raport  cu  funcţionarea  zonei  şi  cu  identitatea  arhitecturală  a  acesteia;  retragerile  faţă  de  limitele  laterale  şi
posterioare ale parcelei;  procentul de ocupare a terenului şi  modul de ocupare a terenului;  accesele auto şi
pietonale; conformarea arhitectural-volumetrică; conformarea spaţiilor publice.

Obreja  Petrica  -  Gabriel  în  calitate  de  beneficiar  cu drept  de  proprietate  asupra  terenului  conform
Contractului de vanzare-cumparare  nr. 1542 din 23 iulie 2019, emis de BIN Stuparu Daniel, în suprafata de
132,00 mp,  având categoria de folosinţă – teren curți construcții  intravilan, situat în str. Abator, nr. 3, solicită
aprobarea documentaţiei  faza P.U.D. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER +MANSARDA (P+M)”,  în vederea
stabilirii de reglementări din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat PUD-ul.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile  art. 129 alin. (2) lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul Şef a unui proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER
+MANSARDA  (P+M)”  str.  Abator,  nr.  3, municipiul  Alexandria,  jud.  Teleorman, proiect  de  hotărâre  care
împreună  cu  întreaga  documentație  va  fi  supus  dezbaterii  și  aprobării  Consiliului  Local  al  Municipiului
Alexandria.

P R I M A R ,

VICTOR DRĂGUŞIN



JUDETUL  TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                       
DIRECTIA ARHITECT  SEF
NR.    26986  DIN  17.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte:  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)  „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ
PARTER +MANSARDA (P+M)” municipiul Alexandria, str. Abator, nr. 3.

Prezentul RAPORT DE SPECIALITATE este întocmit ca urmare a REFERATULUI DE APROBARE nr. 26985
din 17.11.2020, prin care Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor DRĂGUŞIN, propune elaborarea unui
proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  (P.U.D.) „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
PARTER +MANSARDA (P+M)” str. Abator, nr. 3, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, proiect nr. 543/2020,
elaborat de SC MOLDOMPROIECT SRL, mun. Alexandria, jud. Teleorman.

În  baza  Cererii  nr.  14212/2020  pentru  supunerea  spre  aprobarea  Consiliului  Local  al  municipiului
Alexandria, a P.U.D. „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER +MANSARDA (P+M)”, str. Abator, nr. 3, întocmit pe
baza Certificatului de urbanism nr. 2 din 10.01.2020, cu titular Obreja Petrica Gabriel, Birou Arhitectură Urbană si
Amenajarea  Teritoriului,  Documentații  Urbanism  și  Autorizări din  cadrul  Primariei  municipiului  Alexandria  a
verificat documentaţia depusă, conform prevederilor Legii nr. 350 din 2001, actualizata.

Astfel,  în  Certificatul  de  urbanism  menționat  s-au  analizat  situațiile  juridică,  economică  şi  tehnică  a
imobilului - teren, inregistrat cu nr. cad. 26223, cu suprafața de 132,00 mp, aflat în proprietatea solicitantului
Obreja Petrica Gabriel, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 1542 din 23.07.2019, cu scopul elaborării
și solicitării aprobării P.U.D. și R.L.U. aferent, pentru reglementări asupra zonei situată în mun. Alexandria, str.
Abator, nr. 3.

SC MOLDOMPROIECT SRL a elaborat documentatia de urbanism P.U.D. şi R.L.U. aferent, si a obţinut
pentru amplasamentul studiat următoarele avize solicitate prin certificatul de urbanism:

-  Aviz de amplasament favorabil nr. 2500057654/04.02.2020 – Distribuție Energie Oltenia S.A.;
-  Aviz de salubritate nr. 667/13.02.2020 – SC Polaris M Holding SRL;
-  Declaratia nr. 760/15.09.2020 – Obreja Maria;
-  Aviz arhitect  șef  nr.  3 din  18.09.2020 -  Comisia  Tehincă de Amenajare a  Teritoriului  si  Urbanism a

municipiului Alexandria;
-  Procesul verbal de recepție nr. 410/2020 al O.C.P.I. Alexandria;

P.U.D.  pentru  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER +MANSARDA (P+M)”,  str.  Abator,  nr.  3,  a  fost
analizat prin  consultari on line  în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism şi a primit acordul
tehnic - cu recomandările precizate în Avizul Arhitectului Șef, conform indicatiilor membrilor comisiei.

DENUMIREA LUCRĂRII:  Planul  Urbanistic  de  Detaliu  (P.U.D.)  pentru  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
PARTER +MANSARDA (P+M)”, str. Abator, nr. 3.

BENEFICIAR: OBREJA PETRICA  GABRIEL,  cu domiciliul în municipiul Alexandria, str. Abator,  nr. 3, jud.
Teleorman.

OBIECTUL PUD-ului – reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat PUD-ul 
(nr.cad. 26223), în relație cu parcelele învecinate, în suprafață totală de 132,00 mp.

STADIUL ACTUAL AL ZONEI
Încadrarea în localitate 
Amplasamentul se află situate în intravilanul municipiul Alexandria, unitatea teritorială de referinţă nr. 4.
Vecinătăţi:  Est –  nr.cad. 22459

Vest –  str. Abator
Sud –  nr.cad. 20006
Nord  –  nr.cad. 22459



OBREJA PETRICA  GABRIEL are drept de proprietate asupra terenului conform Contractului de vanzare
cumparare nr. 1542 din 23 iulie 2019, emis de BIN Stuparu Daniel.

Căi de comunicaţie
Accesul pe amplasament se va realiza din str. Abator.
Echiparea edilitară
In zona studiată sunt asigurate utilităţile:  alimentarea cu apă, canalizare menajeră, și  energie electric.

Alimentarea se face din reţeaua municipală cu care se învecinează amplasamentul beneficiarului.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

PREVEDERI ALE P.U.G  .  
Amplasamentul studiat este situat în intravilanul mun. Alexandria, Unitatea Teritorială de Referinţă (U.T.R.)

nr. 2 – zonă rezidenţială cu clădiri P, P+1, P+2, constituită preponderent din locuinţe individuale, cuplate sau
înşiruite.

Permisiuni: completări, refaceri, extinderi, amenajarea unor spaţii independente pentru comerţ şi servicii.
Procentul maxim de ocupare a terenului: POT = 35% 
Regim de înălţime maxim: P+2E

FUNCŢIUNI NOI PROPUSE
Nu se propun funcţiuni noi.

RETRAGERI PROPUSE FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI:
- la vest: 10,92 m faţă de aliniament - hotar str. Abator;
- la nord: 1,01 m; 
- la sud: 0,60 m;
- la est: pe limita de proprietate nr. cad.22459.
Bilan  ţ teritorial  
Suprafaţă teren =  132,00 mp
Suprafaţă construită propusă (rezultată) =  46,00 mp
Suprafaţă desfăşurată propusă (rezultată) =  92,00 mp
Zona verde = (1,46x10,92)mp
Acces carosabil = (5,00x10,92)mp

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluţia de organizare urbanistică răspunde atât reglementărilor Planului Urbanistic General al localităţii cât
şi dorinţei beneficiarului.

In  continuarea  planului  urbanistic  prezentat,  proprietarul  imobilului  din  zona  studiată  poate  solicita
autorizaţie de construire în limitele şi cu încadrarea în exigenţele menţionate în prezenta documentaţie.

La proiectarea, autorizarea şi execuţia clădirilor se vor respecta reglementările noi cu privire la: retragerile
faţă  de limitele laterale  şi  posterioare ale parcelei;  procentul  de ocupare a terenului  şi  modul  de ocupare a
terenului; accesele auto şi pietonale; conformarea arhitectural-volumetrică; conformarea spaţiilor publice  precum
şi normele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea construcţiilor, Legea 137/1995 privind protecţia mediului,
H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism, Legea Locuinţei nr. 114/1996.

Acest  P.U.D.  va avea durata de valabilitate de 3 ani  de la data adoptării  Hotărârii  Consiliului  Local  al
Municipiului Alexandria.

  Având în vedere cele menţionate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire la aproparea Planului
Urbanistic de Detaliu  (P.U.D.) „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER +MANSARDA (P+M)” str. Abator, nr. 3,
municipiul Alexandria, jud. Teleorman, care împreună cu întreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere şi
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Arhitect Şef,
Arh. Anne Marie GACICHEVICI



                  
Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

pentru 
„CONSTRUIRE LOCUINTA P+M”,

str. Abator, nr. 3

Anexa nr.  1  la

H.C.L.

Nr51din 25.11.2020

PLAN REGLEMENTĂRI
URBANISTICE

NR.01      

Amplasament propus 

St = 132,00 mp

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONSILIER:

Augustin IOAN



S.C. MOLDOMPROIECT S.R.L.
ALEXANDRIA

URBANISM: - Arh. c., MILITAR ’  IOAA

JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2
la H.C.L. nr. 51/ 25 noiembrie  2020

OBIECTIV DE ELABORARE



BORDEROU

A. PIESE         SCRISE  

- Foaie de prezentare
- Borderou
- Colectiv de elaborare
- Memoriu justificatix P.U.D.
- Introducere
- Incadrare in zona
- Situatie existenta
- Reglemantari
- Concluzii

B. PIESE     DESENATE  

URBANISM:
0 — Plan incadrare in zona sc. 
1:1000 l — Plan — situatie existenta
sc. 1:500
2 — Plan — feglementari urbanism — zonificare sc. 
1:500 3 — Plan — reglementari edilitare sc. 1:500
4 — Plan — obiective de utilitate publica sc. 1:500



S.C. MOLDOMPROIECT S.R.L. 
ALEXANDRIA

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.DATE     GENERALE  

- Date de recunoastere
- Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)
- Constiuire: LOCUINTA PARTER + MANSARDA (P +M)
- Beneficiar: OBREJA PETRICA GABRIEL, str. OBOR, Nr. 3
- Proiectant : S.C. MOLDOMPROIECT S.R.L. ALEXANDRIA
- Data elaborarii: februarie 2020

Obiectul lucrarii - in conformitate cu certificatul de urbanism, emis de Primaria 
municipiului Alexandria (nr. 2/10.01.2020) este:

CONSTRUIRE LOCUINTA, cu regim de inaltime P + M.
Amplasamentul propus face parte din terenul intravilan cu categoria de folosinta curti — 

constructii din municipiul Alexandria.
Destinatia — LOCUIRE.
In conformitate cu solicitarile certificatului de urbanism, coeficientii propusi rezultati din 

documentatia de fata vor fi prezentati si prin planurile anexate:
POT = 3,50%; CUT =
- Regim maxim de inaltime in zona: P., P + M, P + I, P + Z

Concluzii din documentatiile concomitent cu P.U.D.. doeumentatiei 
in curs de elaborare. 

- In prezent sunt si alta documentatie de urbanism se elaboreaza in acelasi timp cu
respectiva documentatie. (P.U.G.- municipiul Alexandria).

Din situatiile geotehnice elaborate la unele lucrari din zona propusa ca respectivul obiectiv
sa aiba cota zero pentru locuinta propusa asa cum rezulta din planul de situatie conf. In 
vigoare.

  3.   SITUATIA   EXISTENTA.  

Amplasamentul respectiv are acces direct din strada OBOR .
Vecinatatile: la Nord — nr. cod. 22 450

la Sud -  nr. cod. 20 006
la  Est  -  nr.  cod.  22  450
la Vest - str. Abator

SUPRAFETE: EXISTENTE PROPUSE
- Suprafata teren 132,00 mp 132,00 mp
- Suprafata conso. existenta
- Suprafata constr. desf.

0,00 mp 46,00 mp
92,00 mp

- Suprafata utila 0,00 mp
- Geometria in plan: 9,20 m x 5,00 m
- Front la strada 5,00 ml



- Caracterul zonei — constructii cu destinatia locuinte si alte functiuni complementare.
- Titlul proprietatii - contract de vanzare cumparare nr. 1542/23.07.2019.
- Terenul face parte din suprafata intravilanului existent al municipiului Alexandria cu

destinatia cutti constructii.
- Stnictura fondului construit din zona:
- Constructii durabile — zidarie de caramida, fundatii beton, plansee din lemn, beton;
- Constructii semidurabile (zidarie de caramida, planseu din lemn)
- Constructii stratificate (alte materiale)

Starea constructiilor
- Buna — 2 constructie;
- Mediocra — 5
- Rea -1

Inaltimea eonstructiilor:
- P = 6
- P + 1 = 2

Echiparea existenta
- Retea de alimentare cu apa rece + canalizarfe stradala;
- Retea de alimentare cu energie electrica;
- Retea alimentare cu gaze natitrale;

4. REGLEMENTARI  
Obiectivul propus - locuinta cu regim de inaltime P + M.
Terenul respectiv este aproximativ plan in cote absolute de nivel . 
Caracteristicile obiectivului;
Suprafete: - teren = 132,00 mp

-constructie = propusa = 46,00mp
-suprafata construita = 46,00 mp
-suprafata desf. = 92,00 mp
- suprafata utila = 63,45 mp
-suprafata locuibila = 34,45 mp
-suprafata teren liber neconstruit = 86,00 mp

Zona verde existenta se va mentine si cea propusa in cadrul amplasamentului va fi 
prezentata prin plansa nr. 2/Reglementari urbanistice.

Obiectivul se va incadra in zona preluand caracteristicile acesteia.
In ceea ce priveste realizarea echiparii edilitare se va utiliza retele existente din zona si 

anume: apa rece, canalizare si energia electrica.
Elementele caracteristice pentru retele edilitare se vor prezenta intr-uri capitol separat:
Locuinta va fi amplasata pe lilita posterioara a proprietatii respective.

Nr.
crt. Zone functionale

Existent Propus

Supraf. mp Procent % Supraf. mp Procent%
1 Locuinta P+M 0 0 46,00 34,85

2 Teren liber neconstr. (spatii verzi + parcare) 132,00 100,00 31,00+55,00 65,15

TOTAL AMPLASAMENT 132,00 100,00 137,00 100,00



MILIF

Coeficienti urbanistici/zona 
Existenti: POT= 35%; CUT =

- PROPUSI : POT = 34,85%; CUT = 0,697

Proiectantul de urbanism propune urmatoarele reglementari:
- Distanta fata de limita proprietatii catre str. ABATOR = 10,92 ml;
- Distanta fata de limita proprietatii (de la nord = 0,60 ml)
- Distanta fata de limita proprietatii de la sud = 1,01 ml)
- Distanta fata de limita proprietatii (de la est = 0,00 ml)
- Accesul carosabil direct din strada existenta (ABATOR) printr-o alee carosabila +

pietonala cu dimensiunile de 5,00 x 10,92 ml
- Zona verde mentinuta in suprafata de ; 1,46 x 10,92 ml.

5. Concluzii  
Amplasameritul propus — locuinta propusa se va realiza cu uri regim de inaltime P + M 

se va incadra in zona existenta si va respecta prevederile documentatiilor de urbanism in 
valabilitate.

In baza avizului emis de comisia tehnica de amenajare a terenului si urbanism a 
municipiului Alexandria, beneficiarul va completa documentatia pentru obtinerea autorizatiei 
de construire a obiectului propus (locuinta P + M) la adresa de mai sus mentinuta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER:

Augustin IOAN
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