
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

   

H O T Ă R Â R E

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ
– CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ, strada Doctor Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul
Alexandria, judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 32691 /20.04.2022 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 32693 / 20.04.2022 al Arhitectului Şef;
- raportul 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, cu modificările şi completările ulterioare ;
         - prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit. „c” și alin. (6) lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al
Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1), art. 139 alin. (1), (3) lit. „e” și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1.  Se  aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  (P.U.Z.)  pentru  „CONSTRUIRE  PARCARE  ETAJATĂ  –
CONSTRUCȚIE  VERDE  SUSTENABILĂ”,  strada  Doctor  Stâncă,  nr.  cad.  25494,  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  Zonal  (P.U.Z.)  pentru
„CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, strada Doctor Stâncă, nr. cad.
25494  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 Zonal (P.U.Z.) este valabil 5 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,

                Ionela Cornelia ENE                          Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr.   111  /  28 aprilie 2022



JUDEȚUL  TELEORMAN
PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
NR. 32691 / 20.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ
– CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, strada Dr. Stâncă, nr.  cad. 25494, municipiul
Alexandria, jud. Teleorman

Luând  în  considerare  faptul  că  dezvoltarea  în  perspectivă  a  municipiului  Alexandria  presupune  și
necesitatea îmbunătățirii  conditiilor  și  calității  vieții,  cu atingerea obiectivelor  de dezvoltare a transportului,  prin
modernizarea  și  dezvoltarea  infrastructurii  rutiere  și  prin  realizarea  unor  căi  de  comunicație  moderne,  este
necesară modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local din municipiului Alexandria, în ceea ce privește
circulația nemotorizată și realizarea unor construcții verzi, sustenabile, cu funcțiunea de parcări supraterane-solutie
adoptată pentru fluidizarea traficului urban.

În vederea realizării executării obiectivului de investiţii  CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE
VERDE SUSTENABILĂ,  strada Dr. Stâncă, nr. cad. 25494,  municipiul Alexandria, judeţul Teleorman pe terenul în
suprafaţă  de  3.532,00  mp  ce  aparține  domeniului  privat  al  municipiului  Alexandria,  se  impune  elaborarea  și
aprobarea Planului Urbanistic Zonal. 

Zona propusă pentru amplasarea construcției se află situată în UTR 2 - zonă rezidențială cu clădirii mai
mult de 3 niveluri. Construcția propusă va rezolva problema parcării în zonă, prin mărirea numărului de locuri, atât
pentru locatari cât și pentru vizitatori.

Oportunitatea investiției este dată de contextul urban favorabil, adică existența unui teren folosit în prezent
ca și parcare auto la sol, deci într-un mod ineficient. 

Din punct de vedere al sistematizării, terenul studiat poate fi dezvoltat şi inclus în arhitectura urbanistică a
municipiului Alexandria prin perimetre construibile cu clădiri cu regim de înălţime asemănătoare. 

Conform art.  47 din Legea 350/2001, actualizată - privind amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  Planul
urbanistic  zonal  este  instrumentul  de planificare urbană de  reglementare specifică,  prin  care se coordonează
dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau
printr-o dinamică urbană accentuată. Planul Urbanistic Zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană
integrată a zonei cu Planul Urbanistic General. Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire
la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT),
procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale
şi posterioare ale parcelei. 

Primăria  municipiului  Alexandria,  solicită  aprobarea  documentaţiei  faza  P.U.Z.  pentru  „CONSTRUIRE
PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, strada Dr. Stâncă, nr. cad. 25494, situat în
municipiul Alexandria, în vederea stabilirii de reglementări din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat
PUZ-ul, în suprafață totală de 3532,00 mp, cu privire la zonificarea teritoriului – Parcări etajate. Aprobarea PUZ
asigură suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru
dezvoltarea urbanistică a municipiului Alexandria.

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 Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ
–  CONSTRUCȚIE  VERDE  SUSTENABILĂ”,  strada  Dr.  Stâncă,  nr.  cad.  25494, 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



JUDEȚUL  TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                       
DIRECȚIA ARHITECT  ȘEF
NR. 32693 / 20.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ
– CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”,  strada Dr. Stâncă, nr.  cad. 25494, municipiul
Alexandria, jud. Teleorman

Prezentul  RAPORT DE SPECIALITATE este întocmit ca urmare a REFERATULUI DE APROBARE nr.
32691  din  20.04.2022,  prin  care Primarul  municipiului Alexandria, domnul Victor DRĂGUŞIN,  propune
elaborarea  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  Planul  Urbanistic  Zonal  (P.U.Z.)  pentru
CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, strada Dr. Stâncă, nr. cad.
25494, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, proiect nr. 43/2021, elaborat de SC PRIMALEX PROIECT TEL
SRL.

În  baza  Cererii  nr.  32185  din  19.04.2022  pentru  supunerea  spre  aprobarea  Consiliului  Local  al
municipiului  Alexandria,  a  P.U.Z.  pentru  CONSTRUIRE  PARCARE  ETAJATĂ  –  CONSTRUCȚIE  VERDE
SUSTENABILĂ”,  întocmit pe baza Certificatului de urbanism nr. 497 din 17.12.2021, cu titular MUNICIPIUL
ALEXANDRIA, compartimentul Urbanism din cadrul Primariei municipiului Alexandria a verificat documentaţia
depusă, conform prevederilor Legii nr. 350 din 2001, actualizată.

Astfel,  în  Certificatul  de  urbanism menționat  s-au  analizat  situațiile  juridică,  economică  şi  tehnică  a
imobilului - teren, inregistrat cu nr. cad. 25494, cu suprafața de 3532,00 mp, aflate în administrarea Consiliului
Local Alexandria, conform HCL nr. 94 din 19.10.2008 emisa de Consilul Local Alexandria și adresa nr. II/2168
din 17.03.2009 emisă de Instituția Prefectului Județului Teleorman, cu scopul elaborării și solicitării aprobării
P.U.Z. și R.L.U. aferent, pentru reglementări asupra zonei situată în mun. Alexandria, str.  Dr. Stâncă, nr. cad.
25494.

S.C.  PRIMALEX PROIECT TEL SRL a elaborat documentatia de urbanism  P.U.Z.  şi R.L.U. aferent,
Autoritatea  contractantă  -  Primăria  municipiului  Alexandria,  obţinând  prin  Biroul  Investiții  din  Fonduri  cu
Finanțare Internă, pentru amplasamentul studiat următoarele avize solicitate prin certificatul de urbanism:

- Aviz nr. 7656/06.01.2022 - SC Apa Serv SA;
- Aviz C.T.E. Zonal nr. TR 03/04.03.2022 – Distribuție Energie Oltenia, Comisia Tehnico-Economică Zona

Alexandria;
- Aviz de principiu PUZ nr. 364-317.163.705/03.01.2022 – Distrigaz Sud Retele;
-  Notificare  nr.  636  /14.03.2022 –  Direcția  de  Sănătate  Publică  a  Județului  Teleorman  cu  obligatia  ca

documentatia ptr  obtinerea notificarii  pentru constructie sa contina studiul  de impact  favorabil  asupra sanatatii
publice elaborate de persoane fizice si juridice specializate;

- Aviz de oportunitate nr. 1 din 04.01.2022 – Primăria municipiului Alexandria;
- Aviz de principiu nr. VL/TR/6 din 03.01.2022 – Telekom Romania Communications S.A.;
- Decizia etapei de încadrare nr. 825 din 15.03.2022 – Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman;
- Aviz nr. 264 din 28.12.2021 – SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- Aviz nr. 13160 din 18.01.2022 – Serviciul de Telecomunicații Speciale;
-  Adresa nr. 4540055 din 31.12.2021 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A.D. GHICA” al Județului

Teleorman;
- Aviz de protecție civilă nr. 4540056 din 31.12.2021 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A.D. GHICA”

al Județului Teleorman;
- Aviz nr. 68 din 11.01.2022 – Primăria municipiului Alexandria;
- Aviz nr. 230279 din 05.01.2022 – Poliția municipiului Alexandria, Biroul Rutier;
- Procesul Verbal de Recepție nr. 88/2022 – Oficiul de Cadastru și Publicitate Mobiliară Teleorman;
- Aviz arhitect șef pentru PUZ nr. 1 din 20.04.2022 - Primăria municipiului Alexandria;



- Studiul Geotehnic – proiect nr. 055/2021 – SC Tera Consulting SRL., ing. Sîrbu Dorel Octavian;
- Raportul informării și consultării publicului nr. 33912 din 17.03.2022  - Primăria municipiului Alexandria;
- Taxa RUR nr. 801 din 12.04.2022 – Registrul Urbaniștilor din România.
NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI:
Majoritatea oraşelor din România, se confruntă cu probleme, ca urmare a unor procese de transformare,

determinate  de dezvoltarea  economico-socială  din  ultimele  decenii.  Totodată orașele  se  confruntă  cu  o  mare
fluctuație demografică, influențată mult și de calitatea vieții: oamenii preferând să locuiască în orașe care arată
civilizat și adaptate vremurilor.

Viitoarea investiție este integrată în proiectul “Coridor de mobilitate urbană - strada Libertății - strada
doctor  Stâncă”,  ce  cuprinde  propuneri  investiționale  din  Planul  de  mobilitate  urbană  durabilă  al  Municipiului
Alexandria, completate cu propuneri investiționale destinate dezvoltării mobilității urbane, prin crearea unei rețele
de piste de biciclete, prin modernizarea unor trasee pietonale, în scopul reducerii traficului rutier cu autoturisme și
reducerii emisiilor de CO2 în Municipiul Alexandria și inființarea unui coridor de mobilitate integrat, complementar
„coridorului verde” ce se  realizează prin proiectul Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin
adoptarea unui transport public ecologic, cod SMIS 128167.

Luând în considerare faptul că dezvoltarea în perspectivă a municipiului Alexandria presupune și necesitatea
îmbunătățirii condițiilor calității vieții, cu atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului, prin modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii rutiere și prin realizarea unor căi de comunicație moderne, este necesară modernizarea
și reabilitarea drumurilor de interes local din municipiul Alexandria, în ceea ce privește circulația nemotorizată și
realizarea  unor  construcții  verzi,  sustenabile,  cu  funcțiunea  de  parcări  supraterane-  soluție  adoptată  pentru
fluidizarea traficului urban.

Prin PUZ se vor stabili reglementări privind condițiile de realizare a unei construcții în limita amplasamentului
studiat și amenajări aferente acesteia, asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate din punct de vedere funcțional,
în  concordanță  cu  valorile  și  aspirațiile  locuitorilor;  asigurarea  acceselor  auto  și  pietonale,  aliniere,  înălțime,
volumetrie;  asigurarea  accesului  la  infrastructura  tehnico-edilitară;  utilizarea  eficientă  a  terenului  și  stabilirea
condițiilor  de  amplasare  a  construcției  în  funcție  de  destinația  acesteia;  stabilirea  subzonei  funcționale  și  a
utilizărilor funcționale admise; stabilirea valorilor maxime ale indicatorilor urbanistici POT și CUT, precum și pentru
respectarea Codului Civil privind vecinătățile și asigurarea însoririi.

Oportunitatea investiției este dată de contextual urban favorabil, adică existența unui teren folosit în present
ca  și  parcare auto,  deși  într-un  mod inefficient.  Imobilul  teren se  află  în  proprietatea municipiului  Alexandria,
conform extras de CF nr. 25494. 

Conform PUG Alexandria   avizat  MLPAT la   nr.  1079/2000  prelungit  prin  HCL  259/20181999  terenul
analizat, aferent zonei bl. M9 este situat in intravilanul municipiului Alexandria in UTR 2; LI-  zona  rezidentiala  cu
cladiri mai mult de 3 niveluri, avand:

 functiunea  dominanta  a  zonei este  locuirea  compusa  din  locuinte  colective  cu  regim  de
inaltime cuprins intre P+3 - P+10;

 functiuni complementare admise ale zonei: institutii si servicii publice; spatii verzi amenajate;
accese pietonale, carosabile, parcaje;

 utilizari permise: 
- locuinte colective in subzonele li care au deja detalii vechi de sistematizare aprobate si a

caror finalizare a ramas in faza de executie;
- locuinte colective in zona LI pe terenuri la care au fost facute exproprierile si actualmente

ele se afla in proprietatea primariei; 
- constructii  necesare  functiunilor  complementare  locuintelor:  afectarea  unor  spatii  la  

parterul locuintelor  sau amenajarea unor spatii  independente pentru comert si  servicii  
necesare pentru satisfacerea cerintelor zilnice ale locuitorilor;

- activitati nepoluante si cu volum mic de transporturi;



OBIECTUL PUZ-ului – reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenurilor care au generat PUZ-ul
(nr.cad. 25494), în suprafață totală de 3532,00 mp, cu privire la zonificarea teritoriului – Parcări etajate, în vederea
asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru
dezvoltarea urbanistică a municipiului Alexandria.

Încadrarea în localitate: Amplasamentul se află situat în intravilanul municipiul Alexandria.
Căi de comunicaţie: Accesul pe amplasament se face din strada Doctor Stâncă.

Echiparea edilitară
Alimentarea cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrică, telefonizarea, alimentarea cu gaze naturale

se vor realiza prin racordare și bransare la rețelele existente în zonă.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

-Suprafaţa  terenului PUZ = 3532,00 mp 
Investiția propusă se încadrează în zonă prin funcțiunea propusă, rezolvând o problemă importantă și de

actualitate, înlocuind o parcare la sol neamenajată cu o parcare etajată, cu un număr mai mare de locuri de
parcare, iar prin aspectul arhitectural completează zona cu o construcție verde, sustenabilă. Designul modern al
clădirii optimizează utilizarea energiei, proiectarea acoperișului urmărind stimularea ventilației naturale, anvelopa
fiind tratată astfel încât să creeeze o legătură puternică cu peisajul, contribuind astfel la obținerea unui spațiu
sănătos, durabil, non-toxic.

Clădirea  propusă  va avea  în  compoziție  materiale  sustenabile,  crând  un mediu  sănătos  cu minimul  de
poluare, reducând consumul de apă prin sisteme speciale de folosire rațională a resurselor, precum și prin
alegerea unor specii de plante care nu au nevoie de îngrijire specială sau de o udare excesivă. 

In zona se prevăd următoarele valori ale indicatorilor:
- funcțiunea dominantă a zonei – locuirea compusă din locuințe colective cu regim de înălțime cuprins

între P+3 – P+10 se completează  cu o nouă funcțiune – parcări etajate (constructii etajate pentru parcarea
autovehiculelor)

- funcțiuni complementare admise ale zonei: instituții și servicii publice; spații verzi amenajate; accese
pietonale, carosabile, parcaje.

- zonă locuințe și funcțiuni complementare: Regim de înălțime maxim = P+3 – P+10; POTmax = 24%; 
CUTmax = 2,60

          - retragerea minimă faţă de blocul M9        = 15,00 m (blocul M9 din fața amplasamentului);
- retrageri minime faţă de limitele laterale = 15,00m faţă de blocul M9 din lateralul amplasamentului;

            = 15,00 m față de locuințe str. Potcoavei;
Retragerile sunt necesare pentru asigurarea iluminării și însoririi clădirilor învecinate.

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

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

În 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: regimul de
construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de
ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare
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 cu privire la aproparea Planului
Urbanistic  Zonal  (P.U.Z.)  pentru  „CONSTRUIRE  PARCARE  ETAJATĂ  –  CONSTRUCȚIE  VERDE



SUSTENABILĂ”, strada Dr. Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, care împreună cu
întreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

        ARHITECT ŞEF,           DIRECȚIA PATRIMONIU
Arh. Anne Marie GACICHEVICI                        DIRECTOR EXECUTIV

                                 Dumitru OPREA

BIROU ARHITECTURĂ URBANĂ SI AMENAJAREA     
    TERITORIULUI, DOCUMENTAȚII URBANISM ȘI AUTORIZĂRI

         ȘEF BIROU 
                                         Ing. Daniela EPURE

               Întocmit,
COMPARTIMENT URBANISM

              Consilier Cătălin Mihai LINCAN
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