
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Locuinţă unifamilială - R H pr0pus = P+IE, pe un teren situate în 
Drumul Gura Calif ei nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3 ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.20195 * 7

Având în vedere:
-Expunerea de motive nr, 36352/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
-Raportul de specialitate nr. 126/17.12.2018 al Arhitectului Şef;
-Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de 

Urbanism;
In conformitate cu prevederile:

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

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

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

-Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 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, nr. 341/14.06.2018 şi nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:
-Avizul Arhitectului Sefnr. D/GC/49/17.12.2018;
-Raportul informării şi consultării publicului nr. 124/17.12.2018;
-Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 125/17.12.2018;
-Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice;



în temeiul prevederilor art 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit, i) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă 
unifamiliaîă - RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost 
Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3 ”, proprietate privată persoană fizică, 
cu suprafaţa de 272 mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând 
Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 124/17.12.2018.

Art.3. Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă 
dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei 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 
Bucureşti documentaţia specifică prevăzută în norme,

Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentaţii de Urbanism, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul 
Documentaţii de Urbanism.
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TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 
Calea Dud eşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.prtn1arie3.ro

19Î8-2G18 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

EXPUNERE DE MOTIVE
p^vind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„ Locuinţa unifamilialâ  -  RHproPus= P+1E, pe un teren situat în 
Drumul Gura Caiiţei nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lo t 4 /2 /1 ) , sector 3"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr. 126/17.12.2018 al Arhitectului Şef,
- Avizul Arhitectului Şef nr. D/GC/49/17.12.2018;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 124/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 125/17.12.2018; 
Cu privire la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă

unifamilialâ - RHproPus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost 
Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lo t 4/2/1), sector 3", proprietate privată persoană

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un 
obiectiv prioritar ai administraţiei locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lît. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
"primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune 
aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora", 

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă unifamilialâ - RHpr0Pus = P+ÎE, 
pe un teren situat în Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, 
lo t 4/2/1), sector 3".

fizică.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucmte de Primăria Sec toni Iui 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în

Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

mailto:cabinetprimar@primarie3.r0
http://www.prtn1arie3.ro
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r a p o r t  d e  s p e c ia l it a t e
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 

“Locuinţă unifamîlială - RHpr0pUS -  P+1E, pe un teren situat în 
Drumul Gura Caliţei nr 80B 

(fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3“

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează 
obligaţia administraţiei publice locale de a elibera autorizaţiile de construire pe baza documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, aprobate conform legii.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amendarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare si a PUG Municipiului Bucureşti 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, nr,341/14.06.2018 şi nr.877/12.12.2018. 
Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Locuinţă unifamîlială - RHpropus -  P+1E, pe un teren situat în 
Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3” în baza Certificatului de urbanism 
nr. 1404/14.06.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/GC/49/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax- 0,9 mp.ADC/mp.teren 
(pentru P+1 E), / maxim — 7,00’m / 10,00 m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri şi aliniamente: 
retas min, 5,00 m faţă de aliniamentul existent (drum de acces), retras min. 1,00 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii, retras 
mîn. 4,50 m faţă de limita stângă a proprietăţii, retras min. 3,00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii, conform planului de 
reglementări (planşa nr.U4) pentru funcţiunea de locuinţă unifamiliaiă, având RHpropuŝ  P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare pentru noile construcţii si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Bucureşti, aprobate cu H.C.G.M.B. 
nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 
arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, aiin. (2) 
litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 aiin. (2) litera e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale se emite prezentul raport de 
specialitate în vederea promovării documentaţiei spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ce stipulează că primarul 
“asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru 
respectarea prevederilor acestora",
vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţă unifamiliaiă - R H Propu$ = 
P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sef^pruiui 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teiţi în bq|ă unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbamsm@primarie3.ro 
Cafea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.r0

R O M A N IA
1918201B | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Ca urmare a cererii adresate de COSTEA MĂDĂLIN, cu domiciliul în municipiu! Bucureşti,. ■ ■ - 9. -
* .-* sector 3, telefon/fax.........e-mail.......... , înregistrată la nr. 182880/06.09.2018 si completată cu nr. is y o w  14.09.2018,
nr. 24352//07.11.2018 şi nr. 264166/29.11.2018.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/GC/49/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Locuinţă unifamilială - RHpr0pus = P+1E,
generat de imobilul4* situat în Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost Drumul Gura Caiiţei nr. 78-80, lot 4/2/1), 
sector 3, Bucureşti.
Iniţiator: COSTEA MĂDĂLIN 
Proiectant: S.C. ECOARCH S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Dan P. Ujeuca, RUR - E.
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  la Nord Şos. Industriilor, ia Vest B-dul 1 Decembrie 
1918, la Sud B-dul Theodor Pallady, la Est Drumul între Tarlale şi este format din teren curţi construcţii cu suprafaţă 
de 272 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, 
nr.241/2011, nr,232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 şi nr.877/12.12.2018;
- imobilul este situat în intravilanul municipiului Bucureşti şi se încadrează zona L respectiv L1c ~ locuinţe 
individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în  enclavele neconstruite, 
prevăzute a fi realizate prin viitoare operaţiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înşiruit) sau 
discontinuu (cuplat, izolat):
- funcţiuni predominante: locuinţe individuale şî colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire 
continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidenţiale, scuaruri 
publice;
- H max = înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul 
acoperişului, în suprafaţa de maxim 60% din aria construită;
- POTmax = 45%;
- CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);
- retragerea minimă faţă de aliniament = clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage faţă de 
aliniament la o distanţă de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua maşini în faţa 
garajului şi pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de faţadă fără riscul deteriorării 
gardurilor şi a trotuarelor de protecţie a le clădirilor; în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere 
a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie, cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de 
maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului anterior lucrărilor de terasament;
- retrageri minime faţă de limitele laterale -  clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu 
cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3,00 metri;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea 
ia cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 şi nu se află la mai puţin de 
100m faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatul de urbanism 
nr. 1404/14.06.2018 emis de Primăria Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/20Î6, printr-o cerere scrisă, semnată şi datata transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Conform P.U.G, - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B, nr. 269/2000, prelungit prin HCGM B nr.324/17.11.2010, 
nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 şi nr.877/12.12,2018, Titlul I- 
Prescripţii Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de ia prevederile 
prezentului regulament sunt admise în condiţiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, art.32 - alin. (1) 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: lit. d) să solicite 
elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se  stabilesc reglementări 
cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, 
reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:
- retrageri minime faţă de limitele laterale = retras 1,00 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii, retras 4,50 m faţă ( 

de limita stângă a proprietăţii;
- retrageri minime fată de limita posterioară = retras 3,00 m fată de limita de proprietăţii;
- POTmax = 45%;
- CUTmax= 0,90 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E);
“ Hconişă / maxim = 7,00 m / 10,00 m;
- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu 

excepţia împrejmuirilor, acceselor şi teraselor ridicate cu cel puţin 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia 
anterioară lucrărilor de terasament şi a elementelor cuprinse în planşa de reglementări urbanistice anexată şi 
vizată spre neschimbare;

- circulaţii şi accese: conform Aviz nr. 11701/06.08.2018-1637736/19.07.2018 al PM B-DT-CTC cu respectarea 
normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate 
pe teritoriu! municipiului Bucureşti, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

- echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico edilitare. Se vor respecta 
condiţiile impuse prin avizele de utilităţi prezentate la dosar, obţinute conform certificatului de urbanism. în cazul 
în care din avizele de utilităţi reiese faptul că nu există reţele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru faza 
D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 
cu modificările şi completările ulterioare.

în urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism se avizează favorabil Planul ţ 
urbanistic ’de detaliu, cu următoarele condiţii5*: construcţia se va încadra în edificabilul maxim 
reglementat prin PUD,

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre 
neschimbare şi poate ft folosit numai în scopul aprobării PU.D,

Elaboratorul şi beneficiarul P U D . răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în 
P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit  g) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D,
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai 

după aprobarea P.U.D. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de 

urbanism nr. 1404/14.06.2018 emis de Primăria Sşptor 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu
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ANEXĂ LA AVIZUL

°72.C V

AMPLASARE

IE 229160
Dr.Gura Calitel.nr. 78-80IE 225376 072 3s

IE 225379

IE  228905

o 7278

IE 229161
o7237 O IE 228907

IE 231231

IE 227017
IE 227018

P72J9

IE 227023

IE  227842

1230

IE 231232

o 73 J 2

11136

P.U.D.
Bucureşti, Sector 3, Str. Gura Calitei, nr. 78-80

IE 224922

Bilanţ teritorial pe parcela studiata
Existent Prevederi P.U.G. Propus Total existent 

+propus
Suprafaţa teren 
(acte/masuratori)

272 mp 272mp

Suprafaţa construita 
(SC)

- 52,5mp

Suprafaţa
Desfasurata (SDC)

- 125mp

P.O.T. - 45% 23%
C.U.T. - 0.9 0,46
R.H. max - P+l E
H. max (m) 
-Cornisa/maxim

- 5,8m cornişa / 
lOm maxim

Spatii verzi (m/%) - 30% 115,4mp(42%)
Nr. Unitati locative - 1
Nr. Locuri de 
parcare

- 2

Suprafaţa de teren 
afectata de 
supralargire stradala

0

IE  227019

IE 207514 «  216635
f>x

L lt
ş l . , exemplarul din arhiva 0,0 PI •

INDICI:

Rh P+IE
S teren = 272.00 mp
S constr. propusa = 62.5 mp 
S desf. propusa = I25 mp 
Locuinţa unifamiliala P+IE >l00mp 
2 locuri parcare in incinta 
S alei troruare = 94.1 mp 
S spatii verzi = 115.4 mp (42%)

POT propus = 23%
CUT =0.46

U  ■ ■ m  Terenul care a generat P.U.D. 

— -  -  —i Edificabil Propus

Teren Construcţii Individuale 

Construcţie propusa P+l E 

Circulaţii carosabile 

Circulaţii pietonale 

Spatii Verzi 

Terase

Loc de parcare

RUR

OCPJ Bucureşti, Bd.ln*r nc n/>4n izltlel, nr.lA, sector 1, ROMANI

Daţi P. 
UJEUCA 
arhitect

SC ECOARCH SRL
Proiectat: cond. arh. Balan Marian 

cond. arh. Balan Marian 
Verificat: arh. Ujeuca P. Dan

Adresa: Bucuresti.Sector 3, Drumul Gura Calitei, nr. 78-80, lot 4/2/1, nr. cad.229160 
Beneficiari: Costea Madalin 
Proiect: promovare PUD, si autorizare de construire

Scara
1:500

ianuarie 
8 ' 2018

PLANŞA
REGLEMENTARI

P.U.D.

Proiect:
....B5.../20U



P R I MĂR I A

SECTORULUI
BUCU REST)

ARHITECT ŞEF
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

R o m â n i a

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbafiism@primane3.r0 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.ro

1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA Nr,125/17,12.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM
Cu privire la PUD “Locuinţă unifamilială - RHpropus= P+1E, pe un teren situat în

Drumul Gura Caliţei nr. 80B 
(fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edificabi! maxim determinat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: retas min. 5,00 m faţă de aliniamentul existent (drum de acces), retras min. 1,00 m 
faţă de limita dreaptă a proprietăţii, retras min. 4,50 m faţă de limita stângă a proprietăţii, retras min. 3,00 m 
faţă de limita posterioară a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr.U4) pentru funcţiunea 
de locuinţă unifamilială, având RHpropUs = P+1E.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax= 0,9 mp. 
ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hconişă / maxim = 7,00 m /10,00 m.

Conform P.U.G. -  Municipiul Bucureşti aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. 
nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 şi 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona 
L respectiv L1c -  locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în 
enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operaţiuni urbanistice, în regim de construire 
continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat), POTmax ~ 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren 
(pentru P+1E).
Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, procedura a fost parcursă aşa cum reiese din Raportul informării şi consultării publicului 
nr. 124/17.12.2018, privind documentaţia PUD - “Locuinţă unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situat 
în Drumul Gura Caliţei nr. 80B (fost Drumui Gura Caliţei nr. 78-80, iot 4/2/1), sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare şi consultare cu publicul, nu au fost depuse observaţii sau 
reclamaţii cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislaţia, normele şi 
reglementările specifice urbanismului a respectat soluţiile funcţionale, gradul de însorire al construcţiilor 
învecinate şi normele privind asigurarea spaţiilor verzi.

Faţă de cete prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerinţele Ordinului M.D.R.T. 
nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului şi a H.C.L.S.3 
nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism -  PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. 
nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însuşirea raportului şi aprobarea documentaţiei.

întocmit: arh. Adrian Rachieru

Datele dumneavoastră peraonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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ARHITECT ŞEF
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

R O M Â N IA
1916 2016 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanisfi1@primane3.ro 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarîe3,ro

Nr.124/17.12.2018

Raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“Locuinţă unifamilială - RHPropus= P+1E, pe un teren situat In 

Drumul Gura Caliţei nr. 80B 
(fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”

Beneficiarul documentaţiei: COSTEA MĂDĂLIN 
Arhitect: DAN P. UJEUCA 
Proiect nr.: B5/2018.

Datele privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, 
inclusiv:

1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
- Serviciu/ Documentaţii de Urbanism, parter, în fiecare zi de marţi şi jo i, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent ia intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD.

2. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, 
buletine informative şi alte publicaţii:

- planşa de reglementări s-a afişat:
• ia sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 08.11.2018;
• pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 08.11.2018;
• pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 

începând cu perioada: 01.08.2018 şi 03.10.2018.

- anunţ în ziare locale:
• www.anuntui.ro, pag.66, din data de 01.08.2018;
• www.anuntul.ro, pag.67, din data de 30.07.2018.

3. Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau 
alte materiale scrise:

- notificare/acord Cafogrea Andrei şi Calogrea Mihaela - vecin dreapta - Drumul Gura Caliţei nr. SOC 
(fost nr. 78-80, iot 4/2/2), nr. cad. 229161;

- notificare Minea Aiexandra-Monica - vecin stânga - Drumul Gura Caliţei nr. 80A;
- notificare Dinu Floricei Cristian - vecin spate -  nr. cad. 229240.

4. Lista persoanelor care au participat ia dezbaterea publică a proiectului:

- Calogrea Andrei şi Calogrea Mihaela - vecin dreapta - Drumul Gura Caliţei nr. SOC (fost nr. 78-80, iot 4/2/2), 
nr. cad. 229161;

- Minea Aiexandra-Monica - vecin stânga - Drumul Gura Caliţei nr. 80A;
- Dinu Floricel-Cristian - vecin spate -  nr. cad. 229240.

In perioada desfăşurării informării şi consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea 
publicului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U  REŞTÎ

ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM Şi AMENAJAREA TERITORIULUI

Un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de 
informare şi consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenţionează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observaţiile şi rezervele 
exprimate de public:

Nu este cazul.

2. Probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate 
sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivaţia acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor: {

- referitor la propunerea soluţiei tehnice de amplasare a construcţiei au fost respectate prevederile PUG- RLU 
aprobat, legislaţia, normele şi reglementările în vigoare;

~ referitor la propunerea soluţiei de reglementare a circulaţiei au fost respectate cerinţele din avizul 
nr. 11701/06.08,2018-1637736/19.07.2018 al PMB-DT-CTC cu condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu 
prevederile HCGMB nr. 66/2006;

- referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidenţa HG 
nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiţii menţionate în Anexa 1 sau Anexa 
2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1 G/09.11.2016.

în conformitate cu art.43 şi 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentaţia 
supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi consultării publicului, respectiv informaţiile cuprinse în PUD 
ce reprezintă informaţii de interes public, vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii 
nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia şi cerinţele Ordinului şi propunem 
Consiliului Local Sector 3 însuşirea prezentului raport.
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R O M Â N IA
MUNICIPIUL B U C U R E Ş T I 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
D .U .A .T .

C E R T IF IC A T  D E  U R B A N IS M
Nr. £% $£  din O fa. 2018

ÎN  SCOPUL : pentru promovare P.U.D. şi pentru elaborarea docum entaţie i în vederea 
autorizării lucrărilo r de constru ire

Ca urmare a cererii adresate de CO STEA  M ĂD ĂLIN  -  CNP i.: ' '‘f* \ u ' i  , cu domiciliul 
în Municipiul Bucureşti, sectorul 3, . i - ' . , * ■-.* \ rt 4. . _ j
înregistrată ia nr. 8 7232  din 11 .05 ,2018 .

Pentru imobilul * teren şi/sau construcţii - situat în judeţul /  Municipiul Bucureşti sectorul 3, 
DRUMUL GURA CALITEI/ NR. 78-80 , Lo t 4 / 2 / 1  sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 şi 1/2000.

In temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, 
HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012 şi HCGMB nr. 224/2015.

In conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se

CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:
Terenul (lot 4/2/1) situat în intravilan, în suprafaţă de 272 mp., având nr. cadastral 229160, împreună cu cotă 
indiviză în suprafaţă de 49,20 mp., având număr cadastral 225379 şi cotă indiviză de 35,90 mp., având număr 
cadastral 228907, reprezentând drum de acces, sunt proprietatea domnului COSTEA MĂDĂLIN conform 
C.V.C. nr. 408/04.04.2018, autentificat de N.P. Afin Cîobanu şi a extrasului de carte funciară pentru informare 
nr. 229160, emis de ANCPI în baza cererii nr. 33645/07.05.2018.
Terenul nu are înscrieri privitoare ia sarcini şi nu se afiă în aria de protecţie a monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: teren liber de construcţii.
Destinaţia: Conform RLU aferent PUG - Municipiul Bucureşti aprobat, terenui se află în UTR Llc - locuinţe 
individuale şi colective mici cu maxim P-f2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, 
prevăzute a fi realizate prin viitoare operaţiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înşiruit) 
sau discontinuu (cuplat, izolat).
Terenul este cuprins în zona fiscală „O" a Municipiului Bucureşti,
Propunere; construire LOCUINŢĂ UNJFAMILALĂ - R H propus -  P+TE, împrejmuire teren şi organizare 
de execuţie.

3. REGIMUL TEHNIC:
Se permite edificarea unei locuinţe unifamilaie cu regim de înălţime P+1E, realizarea lucrărilor de împrejmuire 
a terenului şi respectiv organizarea de execuţie a lucrărilor, lucrări ce se pot realiza în baza unei documentaţii 
de urbanism P.U.D., aprobată conform legislaţiei.în vigoare. Se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a 
Codului Civii. u

Conform P.U.G. al Muncipiului Bucureşti, amplasamentul este cuprins în subzona L lc ,  pentru care 
sunt avizaţi următorii indicatori urbanistici: P.O,T.MAx. “  45 °/o , C.U.T.max, (P+ l) = 0,9 mp. 
ADC/mp. teren şi HMax. “  7 metri*.
Edificabiiuf/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se 
rea Uza numai după aprobarea documentaţiei P.U.D. şi în conformitate cu prevederile acesteia.
Parcarea/gararea şi organizarea de şantier se vor rezolva în incinta proprietăţii. Porţile de acces se vor deschide spre interiorul proprietăţii,
Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la focurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.
împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de max. 2.00 m din care un soclu opac de 0.60 m şi o parte transparentă dublată cu gard viu. 
Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de max. 2.50 m .
Amplasament conform planuri anexă. Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.
Sistemul constructiv şi materiaiele de construcţie admise vor 0 cele care să asigure rezistenţa şi stabilitatea construcţiei în timp. Scurgerea apelor 
pluviale se va face în incinta proprietăţii şi se va racorda ia reţeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect 
corespunzător cerinţelor urbanistice actuaie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare PUD pentru obţinerea 
Autorizaţiei de Construire.
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE 

ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Formular F.6 -  Red. 2 ex. 33.05.2018 nao-ina 1 2



4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI C ER TIFIC A TU LU I DE URBANISM:
In scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desfiinţare, solicitantul se va adresa autorităţii 

competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Str, Aleea tacul Morii nr. l ,  sector 6, Bucureşti.
în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIAJ privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 

modificată prin Directiva Consiliului 97/1 t/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ia 
elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şl modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul ia justiţie, a Directivei 
85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin Certlficatui de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu 
pentru ca aceasta să analizeze ş i să decidă, după caz, încadrsrea/neîncadrarea proiectului investiţiei pubtice/private în lista proiectelor supuse evaluării 
impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară 
după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice competente. în vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi a! formulării unui punct de vedere
oficial cu privire ia realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice, în aceste condiţii:____________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta ia autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului în vederea evaluării iniţiate a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. 
In urma evaluării iniţiate se va emite actul administrativ ai autorităţii competente pentru protecţia mediului.

în  situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra 
mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

în situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei 
asupra mediului, solicitantuf renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii 
administraţiei publice competente._________________________________________________________ _________________________

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE 
URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) Certificatui de urbanism;
bţ Dovada titlului asupra Imobilului, teren şi/sau construcţii (copie legalizata - intabulat), sau după caz extrasul de plan 

cadastral actualizat la zi şi extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; 
f x 1 Act de proprietate constituire drum de servitufe/acces cu profil de min.4,00 m.
c) Documentaţia tehnică - D.T. după caz (2 ex. originale), verificată tehnic şi însoţită de evaluare lucrări

L |  D.T.A.D,

j _ | telefonizare 
j _ | transport urban

| _ | sănătatea populaţiei

| x | D.T.A.C. | JD.T.O.E.
d) Avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism  

d. 1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
o  | x | alimentare cu apă j x j alimentare cu energie electrică

j x | canalizare | __ j alimentare cu energie termică
J  j x j gaze naturale j x j salubritate

d.2. Avize şi acorduri privind:
j _  j securitatea la incendiu j „  1 protecţie civilă

d.3. A lte acorduri/dec lara ţii:
j x j Declaraţie notarială pe proprie răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe 

rolul unei Instanţe judecătoreşti.
d.4. Avizele si acordurile  specifice ale adm inistraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x J Certificat de rol D.GJ.T.L. Sector 3 - în original | x |Aviz circulaţii DGJSP-PMB 1 x j Aviz Brjga/ţa Poliţiei Rutiere,
j x j Atribuire Nr. posta 1-PMB.

d,5. Studii de specialitate: J x j Documentaţie cadastrală | x | Studiu geotehnic j x [ Calcul “<
| x j F.U.D, aprobat conform legii

e) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Mo/f N r.l, S.6, Bucureşti)
f) Dovada privind achitarea taxelor legale (c o p ii) : taxă A.C şi taxă tim bru O.A.R. " '

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRU 
__________ ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONST~

'DESFIINŢARE
CI

urbanism  are valabilitate de 12 luni de  la data emiterii,

lup. Ramona Cârlan

Achitat taxa de: 8,00 le i , conform C.F. nr. 4941474 din 11.05.2018.
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /  prin-pe ţtă Ia data de _____ .
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea ex 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data d e __ . ___, ______ până la data d e___ . ___ . ______ .

PRIMAR,
Robert Sorin Negoiţă

SECRETAR, 
M ari us Mihăiţă

ARHITECT ŞEF 
arh. Ştefan C. Dumîtraşcu

întocmit: ................................................................
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt Certificat de urbanism. 
Data prelungirii valabilităţii:__ . ___ , ______
Achitai taxa d e :............................... ron lei, conform chitanţei nr................... din _  _ . ___ . ______
Formular F.6 -  Red. 2 ex. 31.05.2018 pagina 2 din 2
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Direcţia Transporturi
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ROMAN1A

COMISIA TEfINICA DE CIRCULAŢIE
Nn 11701/ .0JW)a 1637736
Iul 1914

Către
Domnul COS TEA MĂDĂLIN

Aleea ' • > - a - * , n * v ; • r - " C '  sectorul3 ,Bucureşti

în şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 19.07.2018 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D. -  Drumul Gura Caliţei nr. 78-80 Lot 4/2/1, 
sectorul 3, Bucureşti”, conform Certificatului de Urbanism nr. 1404/14.06.2018 şi 
planului anexat la aviz, cu condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu 
prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veţi reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), 
după aprobarea documentaţiei P.U.D.

Redactat: B.M. -  2 exemplare -  30.07.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. A7, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021305.55.00 
http://www.pmb. ro

V
U K A SMAKAGţMEKT

tsp «KM ; SO l«01 001

http://www.pmb


INDICI:

RhP+lE
S teren =272,00 mp
S constr. propusa = 68.15 mp 
S desf. propusa = 140.00 mp 
Locuinţa unifamiliala P+1E >100mp

POT propus = 25%
CUT =0.51

Edificabil Propus P+1E 

Circulaţii carosabile

Circulaţii pietonale 

Spatii Verzi
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SC ECOARCH SRL
Proiectat: cond. arh. Balan Marian 7 W

cond. arh. Balan Mariaiy Â h -
Verificat: arh. Olivia D. Simon

Xdresa: Bucureşti, Sector 3, Drumul Gura Calitei, nr. 78-80, lot 4/2/1, nr. cad.229160
Beneficiari: Costea Madalin
Proiect: promovare PUD, si autorizare de construire

DTAC

Scara
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1910-2016! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 30895/17.01.2019

Către,
Cabinet Primar 0?7ft

f  )
Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înain' 

Consiliului Local Sector 3:

- “Imobil cu regim de înălţime P+1E, cu funcţiunea de locuinţe cuplate -  tip duplex, pe 
un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), 
sector 3”;

- ’ “Locuinţă unifamiliaiă - RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliţei
nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”;

- “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, RHpropus = 
P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 
3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3”;

- “Spaţiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei 
nr. 16, lot 16-30, sector 3”;

-  “Consolidare, extindere şi supraetajare spaţiu comercial existent -  RHexîstent = 
S+P+1E, rezultând o construcţie cu funcţiunea de spaţiu comercial RHpropus = 
S+P+3E+4Ereiras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 şi terenul 
adiacent acestuia, propus spre concesionare”;

- “Imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamiliaiă, rezultat prin extinderea corpului existent, 
rezultând astfel un corp nou cu RHpropus - S+P+1E+M, pe terenul propus spre 
concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviştei nr. 46, sector 3”.

Vă mulţumim pentru colaborare.

întocmit: arh Adrian Rachteru - 2 ex.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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