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RAPORT DE SPECIALITATE  

al Proiectului de Hotărâre privind introducerea în intravilan şi reglementare urbanistică în 

vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă individuală“,  

com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului nr. 839/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 

modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice şi în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Prin documentaţia elaborată de către S.C. URBAIS & CO S.R.L. şi însuşită de urb. Dipl. 

Suciu Ioan Augustin, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu privire la introducerea în 

intravilan şi reglementarea urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă 

individuală“, com. Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş- Comuna Miceşti, generat de imobilul cu 

nr. cad. 83464 înscris în CF Miceşti nr. cad. 83464. 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în PUZ: Suprafaţa totală a teritoriului 

studiat şi reglementat prin Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism este de 811,00 

mp, reprezentând suprafaţa terenului cu nr. cad. 83464, ce a generat PUZ, situat în extravilanul 

comunei Miceşti, la care se adaugă suprafeţele terenurilor adiacente/învecinate acestuia, teritoriul 

fiind delimitat la nord de limita nordică a terenului proprietate privată – nr. cad. 83460, la est de 

limita estică a a terenului proprietate privată – nr. cad. 83466, la vest de limita vestică a terenurilor 

proprietate private- nr. cad. 83460, 83461, 83462 şi la sud de limita sudică a imobilelor situate în 

frontal opus al drumului de acces, respective terenurile proprietate private – nr. cad. 83473, 83474, 

83475, 83476. 

Se reglementează introducerea în intravilan a terenului care a generat PUZ în suprafaţa de 

11,00 mp.  
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Prevederi P.U.G. – R.L.R. aprobate anterior:  

- Teren situat în extravilanul comunei Miceşti;  

- Regim de construire: - ; 

- Hmax = - ; 

- POTmax = - , CUTmax - ; 

- Retragerea minima faţă de aliniament =  - ; 

-  Retrageri minime faţă de limitele laterale =  - ;  

- Retrageri minime faţă de limita posterioară =  - . 

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. care se aprobă: 

-  Lm – subzonă locuinţe individuale cu regim mic de înălţime de maxim P+2E şi funcţiuni 

coplementare;  

- Regim de construire: DISCONTINUU; 

- Funcţiuni predominante: locuire; 

-  Hmax = P+2E, max  10,00 m la cornişă; 

- POTmax = 30 %; 

- CUTmax = 0,9; 

- Retragerea minima faţă de aliniament = minim 6,00m faţă de limita de proprieteate, 

respectiv minim 5,00m faţă de limita de proprieteate rezultată ca urmare a modernizării 

drumului de acces la un prospect de 9,00m;   

- Retrageri minime faţă de limitele laterale =  minim H/2 nu mai puţin de 3,00m;  

- Retrageri minime faţă de limita posterioară = minim H/2 nu mai puţin de 5,00m; 

- Circulaţii şi accesuri: accesul carosabil se realizează pe drumul public cu nr. cad. 83469 aflat 

în partea de sud, cu ieşire la drumul de exploatare DE 197, ce asigură legătura cu drumul 

communal DC227A. Circulaţiile auto şi pietonale în interiorul zonei vor fi realizate conform 

normeloc, pentru a permite accesul autospecialelor de pompieri. Parcajele se vor realiza în 

incintă, cu asigurarea necesarului de locuri conform funcţiunii propuse; 

- Echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apă în scop potabil şi în scop igientico- sanitar se 

realizează din reţeaua publică centralizată a comunei Miceşti. Evacuarea apelor uzate 

menajare se va face către o fosă septică proprie. Alimentarea cu energie electrică se va 

realiza prin extinderea reţelei existente în zonă. Alimentarea cu energie termicăse va face cu 

ajutorul unei central termice. Alimentarea cu gaze natural se va realiza prin extinderea 

reţelei existente în zonă. 
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Faţă de cele precizate mai sus propunem:  

- Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu privire la introducerea în intravilan şi 

reglementarea urbanistică în vederea realizării investiţiei „Construire locuinţă individuală“, com. 

Miceşti, sat Miceşti, nr. 37, jud. Argeş- Comuna Miceşti, generat de imobilul cu nr. cad. 83464 

înscris în CF Miceşti nr. cad. 83464. 

- Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării acestuia. 

 

 

Întocmit, 

Responsabil urbanism, arhitect, Maria UDUDEC 

 


