
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 SPĂLĂTORIE AUTO”,
str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 8969 / 24.04.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 8970 / 24.04.2020 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 Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”,
str. 1 Mai, nr. 138, 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 SPĂLĂTORIE AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, 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 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. 124/ 29 aprilie 2020



JUDETUL  TELEORMAN
PRIMARIA   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA
NR. 8969 DIN 24.04.2019

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”,
str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

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.

SC SPALATORIECUJET SRL în calitate de beneficiar, solicită aprobarea documentaţiei faza P.U.Z. 
pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, în 
vederea stabilirii de reglementări din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat PUZ-ul, în suprafață de 
1.500mp, cu privire la zonificarea teritoriului – zonă pentru instituţii publice şi servicii de interes general (IS).

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 SPĂLĂTORIE 
AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, 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.  8970 DIN 24.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”,
str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

Prezentul RAPORT DE SPECIALITATE este întocmit ca urmare a REFERATULUI DE APROBARE nr.8969
din 24.04.2020, 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 SPĂLĂTORIE 
AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, proiect nr. A004/2019, elaborat de SC MBA 
URBAN DESIGN SRL, mun. Slobozia, jud. Ialomita.

În baza Cererii nr. 6826/2020 pentru supunerea spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, 
a P.U.Z. pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, întocmit pe baza Certificatului de 
urbanism nr. 410 din 21.10.2019, cu titular SC SPALATORIECUJET SRL, compartimentul Urbanism 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. 26287, cu suprafața de 1500,00 mp, aflat în administrarea SC 
SPALATORIECUJET SRL, conform Conventiei de Constituire a Dreptului de Superficie nr. 2013 din 19.09.2019,
cu scopul elaborării și solicitării aprobării P.U.Z. și R.L.U. aferent, pentru reglementări asupra zonei situată în 
mun. Alexandria, str. 1 Mai, nr. 138.

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

- Procesul verbal de recepție a Planului topografic suport P.U.Z. nr. 11/2020 al O.C.P.I. Alexandria;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 1575/10.03.2020 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman;
- Adresa nr. 10/06.01.2020 - SC Apa Serv SA;
- Declaratia nr. 48/16.01.2020 - Iotu Stefana; 
- Aviz de amplasament nr. 682/20.02.2020 - Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, Sistemul de 

Gospodarire a Apelor Teleorman;
- Aviz de amplasament nr. 2600041341/08.11.2019 – Distribuție Energie Oltenia;
- Aviz nr. 152/19.11.2019 – SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL;
- Notificare nr. 568/11.12.2019 – Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman;
- Aviz de salubritate nr. 4770/31.10.2019 – SC Polaris M Holding SRL;
- HCL nr. 1929/31.10.2019 – atribuire numar postal;
- Acord Directia Patrimoniu nr. 24677/06.11.2019;
- Aviz de oportunitate nr.1 din 10.12.2019 – Primăria municipiului Alexandria;
- Raportul informarii si consultarii publicului nr.5062/27.02.2020;
- Aviz arhitect șef nr. 2 din 24.04.2020 - Comisia Tehincă de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a 

municipiului Alexandria;
- Acord nr. 188.138 din 27.11.2019 – Poliția Municipiului Alexandria.

P.U.Z. pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, 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 Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE 
AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138.



BENEFICIAR: SC SPALATORIECUJET SRL,  cu sediul în municipiul Alexandria, str. Aleea Matei Basarab,  
nr. 1, jud. Teleorman..

OBIECTUL PUZ-ului – reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului care a generat PUZ-ul
(nr.cad. 26287), în suprafață totală de 1.500,00 mp, cu privire la zonificarea teritoriului - Zonă pentru instituţii 
publice şi servicii de interes general (IS).

STADIUL ACTUAL AL ZONEI
Încadrarea în localitate 
Amplasamentul se află situat în intravilanul municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. 138.
Căi de comunicaţie
Accesul pe amplasament se va realiza din str. 1 Mai.
Echiparea edilitară
Alimentarea cu apa se va realiza la reteaua de alimentare cu apa existenta in vecinatate si care este in 

proprietate privata a vecinului – Iotu Stefana conform Declaratiei nr. 48/16.01.2020.
Canalizarea menajera va fi racordata la reteaua existenta in vecinatate si care este in proprietate privata a 

vecinului – Iotu Stefana conform Declaratiei nr. 48/16.01.2020. Canalizarea pluviala se va realiza prin racord la 
reteaua existenta pe str. 1 Mai.

Accesul la energie electrică se poate realiza prin racordare la reteaua subterana existenta pe str. 1 Mai.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
-Suprafaţa  terenului PUZ = 1500 mp
In zona se prevăd următoarele valori ale indicatorilor:
- IS - zonă pentru instituţii publice şi servicii de interes general (IS). Funcţiunea propusă zonei studiate 

va fi comerţ şi servicii.
- Regim de inaltime maxim = P+1E
- POT max = 50 % - pentru constructii
- CUT max = 1,00
- retragerea minimă faţă de aliniament = 10 m;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = conf. Codului Civil;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = conf. Codului Civil.

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: 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.

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

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 SPĂLĂTORIE AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, 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 Zonal (P.U.Z.) pentru
„CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”,

str. 1 Mai, nr. 138

Anexa nr. 1 la
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PLAN REGLEMENTĂRI 
URBANISTICE

NR.01

Amplasament propus

St = 1500,00 mp
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