
JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

ARHITECT  SEF 

NR.  20124DIN 20.09.2018 

 

 

R A P O R T 

 

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

DUPLEX P + 1E, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” municipiul Alexandria, str. 

NegruVodă, nr. 195 

 

Prin expunerea de motive nr. 20123din20.09.2018, Primarul municipiului Alexandria, 

domnul Victor Drăguşin, propuneelaborareaunuiproiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE LOCUINTA DUPLEX P + 1E, ANEXĂ ȘI 

ÎMPREJMUIRE” municipiul Alexandria, str. NegruVodă, nr. 195. 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 LOCUINTA DUPLEX P 

+ 1E, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE” 

Beneficiar:COMAN ALEXANDRU și COMAN GAROAFA 

Obiectul PUZ-ului–modificarea indicatorilor urbanistici, CUT și POT,ai terenului in 

suprafață de 620,00 mp în vederea realizării unei construcții cu regimul de înălțime P+1E, cu 

funcțiunea de locuință. 

 

STADIUL ACTUAL AL ZONEI 

Încadrarea în localitate  



Amplasamentulse aflăsituatînintravilanulmunicipiul Alexandria, 

intersecțiastrazilorNegruVodașiFabricii. 

Căi de comunicaţie 

Accesulpeterenulstudiatse propune din str. NegruVodă.Strazilesuntasfaltate, au parte 

carosabilă, spațiiverziși parte pietonală. 

Echipareaedilitară 

In zona studiatăsuntasigurateurmutilităţile:alimentarea cu apă, canalizaremenajeră, 

energieelectricăşigaze naturale. Alimentarea se face din reţeauamunicipală cu care se 

învecineazăamplasamentulbeneficiarului. 

 

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 -Suprafaţa  terenului PUZ= 620,00 mp  

In zona se prevăd următoarele valori ale indicatorilor: 

- procentul de ocupare al terenului (POT) maxim conform PUG= 35,00 %; 

- regim de maxim de înalțime, conform PUG = P + 2 niveluri; 

- procentul de ocupare al terenului P.O.T. (propus) - maxim = 63,00 %  

- coeficientul de utilizare al terenului C. U.T. (propus) - maxim = 1,26 

- regim de înălţime maxim la construcţii: P + 1 E 

- înălțimea maximă admisă a construcțiilor (la cornișă): 7,00 m 

Sunt respectate condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 154 din 

27.04.2017. 

Regulamentul local de urbanism este anexă la Hotărârea de Consiliu local. 

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Soluţia de organizare urbanistică răspunde atât reglementărilor Planului Urbanistic 

General al localităţii cât şidorinţei beneficiarului. 



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 întocmitproiectul de hotărâre cuprivire la 

apropareaPlanului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)„CONSTRUIRE LOCUINTA DUPLEX P + 1E, ANEXĂ ȘI 

ÎMPREJMUIRE” municipiul Alexandria, str. NegruVodă, nr. 195, care împreună cu întreaga 

documentatieva fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 

 

 

 

p. ARHITECT  ŞEF , 

 

Adrian Răzvan GHIȚĂ 

 

 

 

  



 


