
 

JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                     Avizat                                                                                                
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERIŞANI 

 
PROIECT DE HOTĂRĂRE  NR. 16 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-pentru ridicare interdicție de construire  prin 
sistematizare verticală cu extracție de agregate minerale și reglementare urbanistică în vederea 

construirii, sat Crâmpotani, pct. ,,Dealul Albului”, comuna Merișani, județul Argeș 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERIŞANI, JUDEŢUL ARGEŞ; 

 Având în vedere: 
o Solicitările SC PROFESIONAL AUTO 2003 SRL nr.73/16.05.2022, 

înregistrată la primăria Merișani sub nr. 2765 din data de 16.05.2022 și SC 
HIDRO CONSTRUCȚIA ARGEȘ SA nr.393 din 16.05.2022, înregistrată la 
primăria Merișani sub nr.2785 din data de 16.05.2022; 

o Proiectul nr.0108/2021 elaborat de S.C A.F Planning SRL-Master urbanist 
Smaranda Iulia Daniela însoțit de : Ridicări topografice, Studiu geotehnic 
întocmit de Geotesting Studii și Inginerie SRL,  Decizie etapei de încadrare 
nr.196 din 18.04.2022, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș,   Aviz 
de Gospodărire a apelor nr.50 din 28.03.2022, Aviz Distribuție Oltenia 
nr.5875/17.12.2021, Aviz Drumuri comunale eliberat de primăria Merișani 
nr.800/04.02.2021, Certificat de Urbanism nr.56/30.08.2021, eliberat de primăria 
Merișani, Aviz ANIF nr.2171/22.09.2021,  Aviz CFR nr. 72/2/117/09.03.2022,  
Adresă Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș nr.9423 din data de 
02.09.2021, Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Argeș nr.813 din 08.11.2021,  
Adresă Agenția Națională pentru Reurse Minerale nr.878 din 20.12.2021, Aviz 
PUZ emis de Consiliul Județean Argeș cu nr.13/11.05.2022 ; 

o Planul Urbanistic General al UAT Merișani aprobat în anul 1999; 
o prevederile art.25 alin (1), art. 32 alin (1) , art.47  art.56  alin (4) și (6) din 

Legea  nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;   
o prevederile art.2 alin (2) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată ; 
o prevederile art.32 alin (3) lit.a) din Ordinul Ministrul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  nr. 839 din 12 octombrie 2009,  pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ; 
 În temeiul  art.129, alin. (6) lit.e), art.133 alin (1), art.139 alin (3) lit.e) si ale 
art.196, alin.(1), lit.(a)  din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - ,, RIDICARE INTERDICȚIE 
DE CONSTRUIRE  PRIN SISTEMATIZARE VERTICALĂ CU EXTRACȚIE DE 
AGREGATE MINERALE ȘI REGLEMENTARE URBANISTICĂ ÎN VEDEREA 
CONSTRUIRII, SAT CRÂMPOTANI, PCT. ,,DEALUL ALBULUI”, COMUNA 
MERIȘANI, JUDEȚUL ARGEȘ”, pentru imobilul teren situat în comuna 
Merișani, sat Crâmpotani, punct ,,Dealul Albului”,  județul Argeș, în suprafață  
totală de 95.180 mp, compus din suprafața de 79.923 mp, categoria de folosință 
neproductiv, intravilan și suprafața de 15.257 mp, categoria de folosință 
neproductiv, extravilan, identificat cu număr cadastral 82743, înscris în Cartea 
Funciară nr.82743 a localității Merișani, imobil proprietate publică, în condițiile 
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reglementărilor cuprinse în Proiectul 0108/2021 elaborat de S.C A.F Planning 
SRL-Master urbanist Smaranda Iulia Daniela, inițiator SC Profesional Auto 2003 
SRL și SC Hidro Construcția Argeș SA, proiect anexat care împreună cu studiile, 
avizele și acordurile aferente acestuia fac parte integrantă din hotărâre.  
 Art.2 (1) Punerea în aplicare a prevederilor hotărârii se vor realiza în 
condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin PUZ respectiv: 

• Terenul aflat în intravilan – (79.923mp) 
- ID–activităţi industriale (extractive) şi depozitare (etapa I) / ID-
industrie și depozitare cu funcțiuni complementare-teren intravilan 
restituit, în forma sistematizată plană, nivelată și în terasă-acolo unde 
este cazul, în domeniul public al U.A.T. Merișani pentru utilizări publice 
ulterioare conform zonei funcționale (etapa II);  
- regim de construire: DISCONTINUU;  
- funcţiuni predominante: exploatare de agregate minerale (etapa I) / 
industrie și depozitare cu funcțiuni complementare (etapa II); 
- Rh max = 7,00m la cornișă (etapa I)/ Hmax. – D+P+2E ,  Rhmax. – 12,00m 
la cornișă (etapa II); 
- POT max = 10% (etapa I) / 60% (etapa II);  
- CUT max = 0,2 (etapa I) / 1,20 (etapa II);  
- retragerile minime față de limitele de proprietate  (etapa I) :minim 
7,00m față de terenurile învecinate, drumul de exploatare și cursul de apă, 
minim 50,00m, față de rambleul Căii Ferate Rm. Vâlcea-Vâlcele, minim 12,00m 
de o parte și de alta a axului liniei LEA 20kV ce traversează terenul pe limitele 
NE-SE (conform pilierilor de siguranță stabiliți prin Avizul de gospodărire a 
Apelor nr.50/28.03.2022 emis de ABA Argeș-Vedea) . Se va respecta culoarul de 
siguranță al Căii Ferate Rm. Vâlce-Vâlcele pe o distanță de 20,0m de o parte și 
de alta a axului infrastructurii feroviare situate pe limita din partea nord-estică; 
- retragerile minime față de limitele de proprietate  (etapa II) =minim 
1/2, din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m, cu respectarea 
culoarului de siguranță al LEA 20Kv pe o distanță de 12,00m de o parte și de alta 
a axului liniei ce traversează terenul pe limitele NE-SE, precum și a culuarului 
de siguranță al Căii Ferate Rm. Vâlcea-Vâlcele pe o distanță de 20,00 m de o 
parte și de alta a axului infrastructurii feroviare situate pe limita din partea 
nord-estică, inclusiv în cazul unor eventuale propuneri de dezmembrare ale 
acestuia (profile de drumuri noi, după caz). 

• Terenul neproductiv aflat în extravilan (15.257 mp)  
- Zonă destinată activităților extractive (etapa I)/aducerea la starea 
inițială și restituirea terenului în domeniul public al U.A.T. Merișani 
(etapa II); 
- regim de construire: DISCONTINUU;  
- funcţiuni predominante: activități extractive conform prevederilor 
legale(etapa I) / aducerea la starea inițială și restituirea terenului în 
domeniul public al U.A.T Merișani (etapa II); 
- retragerile minime față de limitele de proprietate  (etapa I) =minim 
7,00m, față de terenurile învecinate, drumul de exploatare și cursul de apă, 
minim 50,00 m față de rambleul Căii Ferate Rm. Vâlcea-Vâlcele, minim 12,00m 
de o parte și de alta a axului liniei LEA 20kV ce traversează terenul pe limitele 
NE-SE (conform pilierilor de siguranță stabiliți prin Avizul de gospodărire a 
Apelor nr. 50/28.03.2022 ,emis de ABA Argeș-Vedea) 



- circulații și accesuri: Accesul se va realiza fie prin drumul public 
necadastrat situat pe limita de nord-vest dinspre UAT Băiculești, ce traversează 
terenul și coboară spre Valea Radului făcând legătura cu DC 286, fie din drumul 
de exploatare necadastrat situat  pe limita nord-estică, paralel cu Valea Radului, 
ce face legătura cu DJ 704H, fie din DC 286 situat pe limita nord-estică, printr-
un vad peste Valea Radului. Parcajele se vor realiza în interiorul parcelei, cu 
asigurarea necesarului de locuri conform funcțiunii propuse, se interzice 
utilizarea domeniului public pentru parcare. 
- echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apă potabilă, în perioada de 
exploatare (etapa I) se va asigura din comerț, în etapa a II-a de dezvoltare   
alimentarea cu apă în scop potabil  se va realiza din comerț, iar pentru alte 
tipuri de utilitate publică ulterioare ce necesită asigurarea alimentării cu apă se 
va executa un puț forat. Pe perioada exploatării se vor monta WC ecologice, 
vidanjate periodic, iar în etapa a II –a apele uzate menajere vor  fi  evacuate  
într-un bazin vidanjabil. În etapa I nu este necesară asigurarea energiei electrice, 
iar în etapa a II a alimentarea cu energie electrică se va asigura prin panouri 
fotovoltaice, iar ca sursă secundară clădirile vor fi branșate la rețeaua electrică 
națională, aflată în zonă. 

 (2) De asemenea pentru autorizarea construcțiilor din etapa a II a se 
va obține avizul C.F.R 
 Art.3 Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local de urbanism aferent, 
modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona 
reglementata prin prezenta documentație și are o valabilitate de 7 ani  de la 
data aprobării acestuia, după cum urmează: 5 ani pentru etapa I și 2 ani pentru  
etapa II  de la data finalizării primei etape. 
 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a hotărârii se împuternicește primarul 
comunei, secretarul general al comunei și inspectorul cu atribuții de urbanism 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Merișani. 
             Art.3 Prezentul proiect de hotărâre se afișează pentru aducere la 
cunoștința publică. 

       
 DATA: 16.05.2022  

 
PRIMAR 

IONESCU MARIUS-LUIGI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL ARGEȘ 
PRIMĂRIA MERIȘANI 
CUI 4122060 
NR.2787  DIN 16.05.2022 

 
RAPORT 

 Având în vedere: 
o Solicitările SC PROFESIONAL AUTO 2003 SRL nr.73/16.05.2022, înregistrată la 

primăria Merișani sub nr. 2765 din data de 16.05.2022 și SC HIDRO CONSTRUCȚIA 
ARGEȘ SA nr.393 din 16.05.2022, înregistrată la primăria Merișani sub nr.2785 din data 
de 16.05.2022; 

o Proiectul nr.0108/2021 elaborat de S.C A.F Planning SRL-Master urbanist 
Smaranda Iulia Daniela însoțit de : Ridicări topografice, Studiu geotehnic întocmit de 
Geotesting Studii și Inginerie SRL,  Decizie etapei de încadrare nr.196 din 18.04.2022, 
emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș,   Aviz de Gospodărire a apelor nr.50 
din 28.03.2022, Aviz Distribuție Oltenia nr.5875/17.12.2021, Aviz Drumuri comunale 
eliberat de primăria Merișani nr.800/04.02.2021, Certificat de Urbanism 
nr.56/30.08.2021, eliberat de primăria Merișani, Aviz ANIF nr.2171/22.09.2021,  Aviz CFR 
nr. 72/2/117/09.03.2022,  Adresă Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș nr.9423 
din data de 02.09.2021, Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Argeș nr.813 din 
08.11.2021,  Adresă Agenția Națională pentru Reurse Minerale nr.878 din 20.12.2021, 
Aviz PUZ emis de Consiliul Județean Argeș cu nr.13/11.05.2022 prin care s-a avizat  
Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele condiții:  

Suprafață totală =95.180mp 
Pentru terenul aflat în intravilan – (79.923mp) 

ID–activităţi industriale (extractive) şi depozitare (etapa I) / ID-industrie și 
depozitare cu funcțiuni complementare-teren intravilan restituit, în forma 
sistematizată plană, nivelată și în terasă-acolo unde este cazul, în domeniul 
public al U.A.T. Merișani pentru utilizări publice ulterioare conform zonei 
funcționale (etapa II);  
Pentru terenul neproductiv aflat în extravilan (15.257 mp)  
Zonă destinată activităților extractive (etapa I)/aducerea la starea inițială și 
restituirea terenului în domeniul public al U.A.T. Merișani (etapa II); 

o prevederile art.25 alin (1) din Legea  nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, potrivit căruia: Consiliul local coordonează 
şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de 
dezvoltare urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. 
o prevederile art.32 alin (1)  din Legea  nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, potrivit căruia: în cazul în care prin cererea 
pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile 
documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile 
specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea 
publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: 
a)să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de 
urbanism aprobate; 
b)să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea 
publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal; 
c)să condiţioneze autorizarea investiţiei de aprobarea de către autoritatea publică 
competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice 
şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de 



structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat, după caz, conform 
competenţei:- de primarul localităţii (- 

o prevederile art.47 din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul potrivit căruia: 
   (1)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.  
 (2)Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: 
a)organizarea reţelei stradale; 
b)organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane; 
c)modul de utilizare a terenurilor; 
d)dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
e)statutul juridic şi circulaţia terenurilor; 
f)protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora. 
 (3)Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: 
a)zonelor centrale ale localităţilor; 
b)zonelor construite protejate şi de protecţie a monumentelor; 
c)zonelor de agrement şi turism; 
d)zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii; 
e)parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele; 
f)infrastructurii de transport;  
g)zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;  
h)altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii.  
 (31)Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care planurile urbanistice 
generale reglementează condiţiile de autorizare a investiţiilor din zonele menţionate, cu 
excepţia zonelor construite protejate. 
 (4)Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale 
obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general. 
 (5)Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, 
cultural istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări 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, caracteristicile 
arhitecturale ale clădirilor, materialele admise. 

o prevederile art.56  alin (4) și (6) din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul potrivit căruia: Perioada de valabilitate a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către 
autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în 
conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia. Documentaţiile de 
amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, care 
au avizele şi acordurile prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism, 
precum şi tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiştii care 
au elaborat documentaţiile, se promovează de către primar, în vederea aprobării prin 
hotărâre a consiliului local(--)  

o prevederile art.2 alin (2) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată potrivit căruia,, 
Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu 
respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.“ 
o prevederile art.32 alin (3) lit.a) din Ordinul Ministrul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  nr. 839 din 12 octombrie 2009,  pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
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executării lucrărilor de construcţii potrivit căruia,, în situaţii deosebite, în funcţie 
de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al 
teritoriului) şi/sau de importanţa şi complexitatea obiectivului de investiţii şi dacă 
prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate nu 
furnizează suficiente elemente necesare autorizării, ori dacă se solicită o derogare de la 
prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, 
emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism elaborarea, în condiţiile 
şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a unui plan urbanistic zonal 
(P.U.Z.) - numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit şi aprobat în 
condiţiile legii – (--) urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în 
cadrul P.U.G.(--)”. 
o În temeiul  art.129, alin. (6) lit.e), art.133 alin (1), art.139 alin (3) lit.e) si ale 

art.196, alin.(1), lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, proiectul de 
hotărâre privind  ridicare interdicție de construire  prin sistematizare verticală cu 
extracție de agregate minerale și reglementare urbanistică în vederea 
construirii, sat Crâmpotani, pct. ,,Dealul Albului”, comuna Merișani, județul 
Argeș, poate fi introdus pe ordinea de zi. 
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JUDEȚUL ARGEȘ 
PRIMĂRIA MERIȘANI 
CUI 4122060 
NR.2786 DIN 16.05.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-pentru ridicare interdicție de construire  prin sistematizare 

verticală cu extracție de agregate minerale și reglementare urbanistică în vederea construirii, sat 
Crâmpotani, pct. ,,Dealul Albului”, comuna Merișani, județul Argeș 

Având în vedere: 
o Solicitările SC PROFESIONAL AUTO 2003 SRL nr.73/16.05.2022, 

înregistrată la primăria Merișani sub nr. 2765 din data de 16.05.2022 și SC 
HIDRO CONSTRUCȚIA ARGEȘ SA nr.393 din 16.05.2022, înregistrată la 
primăria Merișani sub nr.2785 din data de 16.05.2022; 

o Proiectul nr.0108/2021 elaborat de S.C A.F Planning SRL-Master urbanist 
Smaranda Iulia Daniela însoțit de : Ridicări topografice, Studiu geotehnic 
întocmit de Geotesting Studii și Inginerie SRL,  Decizie etapei de încadrare 
nr.196 din 18.04.2022, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș,   Aviz 
de Gospodărire a apelor nr.50 din 28.03.2022, Aviz Distribuție Oltenia 
nr.5875/17.12.2021, Aviz Drumuri comunale eliberat de primăria Merișani 
nr.800/04.02.2021, Certificat de Urbanism nr.56/30.08.2021, eliberat de primăria 
Merișani, Aviz ANIF nr.2171/22.09.2021,  Aviz CFR nr. 72/2/117/09.03.2022,  
Adresă Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș nr.9423 din data de 
02.09.2021, Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Argeș nr.813 din 08.11.2021,  
Adresă Agenția Națională pentru Reurse Minerale nr.878 din 20.12.2021, Aviz 
PUZ emis de Consiliul Județean Argeș cu nr.13/11.05.2022 ; 

o Planul Urbanistic General al UAT Merișani aprobat în anul 1999; 
o prevederile art.25 alin (1), art. 32 alin (1) , art.47  art.56  alin (4) și (6) din 

Legea  nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;   
o prevederile art.2 alin (2) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată ; 
o prevederile art.32 alin (3) lit.a) din Ordinul Ministrul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei  nr. 839 din 12 octombrie 2009,  pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ; 
 În temeiul  art.129, alin. (6) lit.e), art.133 alin (1), art.139 alin (3) lit.e) si 
ale art.196, alin.(1), lit.(a)  din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, vă 
trimit spre aprobare proiectul de hotarâre privind  aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal-pentru ridicare interdicție de construire prin 
sistematizare  verticală cu extracție de agregate minerale și reglementare 
urbanistică în vederea construirii, sat Crâmpotani, pct. ,,Dealul Albului”, 
comuna Merișani, județul Argeș. 
 

PRIMAR 
IONESCU MARIUS-LUIGI 
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