
 
 

 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Planului  Urbanistic de Detaliu 
 “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter 

RHpropus=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3” 
 

 
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,  

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 
 administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,  

întrunit în ședință ordinară, azi 27.09.2019 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 162523/CP/10.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 
- Raportul de specialitate nr. 81/06.07.2018 al Arhitectului Șef;  
- Adresa nr. 157749/06.08.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de 

Urbanism; 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
urbanistice,  

- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 
269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, 
nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 341/14.06.2018. 

Luând în considerare: 
- Avizul Arhitectului Șef nr. D/AP/26/06.07.2018; 
- Raportul informării și consultării publicului nr. 79/06.07.2018; 
- Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 80/06.07.2018; 
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și 

arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice; 
     În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  



 
 

 
 
 
                                             HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Imobil 

locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHpropus= Ds+P+3-4Er 
pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, sector 3” proprietate privată persoană 
juridică, cu suprafaţa de 752,00mp conform acte (744,00mp conform măsurătorilor 
cadastrale), în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și 
Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 79/06.07.2018. 
 
Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă 

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire. 
 
Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, 

prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
București documentaţia specifică prevăzută în norme. 

 
Art.5.  Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani. 
 
Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 












































