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R A P O R T 

 

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE COMPLEX  

CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul 

Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393 

 

 

Prin expunerea de motive nr.31259din21.11.2017, Primarul municipiului Alexandria, 

domnul Victor Drăguşin, propuneelaborareaunuiproiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI 

DE AGREMENT P+1E+2Ep”municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. 

cf. 24393. Analizând propunerea de mai sus am constatat că aceasta s-a făcut în 

conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi al alin. (5), lit. „c” din Legea nr.215 

/2001 a Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

este necesară şi oportună. 

 

Denumirea lucrării:Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, 

ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” 

Beneficiar:MUNICIPIUL ALEXANDRIA.  

Obiectul PUZ-ului–introducerea in intravilanul UAT Alexandria a unei suprafețe de 

19.605,00 mp, categoria de folosință actuală teren arabil extravilan, reglementarea din punct 



de vedere urbanistic a terenuluiîn vederea realizării unei zone de instituții, servicii, comerț, 

alimentație publică și agrement. 

STADIUL ACTUAL AL ZONEI 

Incadrarea în localitate  

Amplasamentul se aflăsituatînextravilanulmunicipiul Alexandria. 

Căi de comunicaţie 

Accesul peterenulstudiatse realizeazădinDN 6 / E 70. 

Echipareaedilitară 

In zona studiatănu suntasigurateutilităţile, acesteaurmând a se extindeîntr-un 

termencâtmaiscurt, pentruacesteaurmând a se eliberaautorizații de construire separate. 

 

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 -Suprafaţa  terenului PUZ= 19.605,00 mp  

Situatia actuală: 

- Teren arabil extravilan 
In zona se prevăd următoarele valori ale indicatorilor: 

Zona de instituții, servicii, comerț, alimentație publică și agrement: 

- procentul de ocupare al terenului P.O. T.- maxim = 60,00 %  

-coeficientul de utilizare al terenului C. U. T- maxim = 2,50 

- regim de înălţime maxim la construcţii: P + 3niveluri 

- înălțimea maximă: 20 m 

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Soluţia de organizare urbanistică răspunde atât reglementărilor Planului Urbanistic 

General al localităţii cât şidorinţei beneficiarului. 

Categoria de folosință a terenului, după aprobarea PUZ-ului, va fi arabil intravilan. 



In continuarea planului urbanistic prezentat, proprietarul imobilului din zona studiată 

poate solicita autorizaţie de construire în limitele şi cu încadrarea în exigenţelemenţionate în 

prezenta documentaţie. 

La proiectarea, autorizarea şiexecuţia clădirilor se vor respecta reglementărilenoi cu 

privire la: regimul de construire, funcţiuneazonei, înălţimeamaximăadmisă, coeficientul de 

utilizare a terenului(CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragereaclădirilorfaţă de 

aliniamentşidistanţelefaţă de limitelelateraleşiposterioare ale parcelei 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. 

Având în vedere cele menţionate mai sus,s-a întocmit proiectul de hotărâre cuprivire la 

apropareaPlanului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)„CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE 

PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep”municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 

24393, nr. cf. 24393, care împreună cu întreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

p. ARHITECT  ŞEF , 

 

Adrian Răzvan GHIȚĂ 

 

 

 

  



 


