
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil cu regim de înălţime P+ÎE, 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 ”

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.20197 9 7

Având în vedere:
-Expunerea de motive nr. 36364/CP/22.0L2019 a Primarului Sectorului 3; 
-Raportul de specialitate nr. 132/17.12.2018 al Arhitectului Şef;
-Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de 

Urbanism;
A

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 Şef nr. D/LP/53/17.12.2018;
-Raportul informării şi consultării publicului nr. 130/17.12.2018;
-Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 131/17.12.2018; 
-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,

H 0T  ĂRĂŞTE!

Art.L Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil 
cu regim de înălţime P+1E, ca 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 ’\  
proprietate privată persoană fizică, cu suprafaţa de 445 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. 130/17.12.2018,

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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
9 9 9
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TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabinetprifnar@primarie3.ro 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, w w w.prim arie3.r0

EXPUNERE DE M O TIV E
priv in d  ap ro b area  P lanu lu i U rban is tic  de D e ta liu  

„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"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr. 132/17.12.2018 al A rh itec tu lu i Şef,
- Avizul A rh itectu lu i Şef nr. D /LP/53/17.12.2018;
- Raportul in fo rm ării şi consultării publicului nr. 130/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Docum entaţii de Urbanism nr. 131/17.12.2018;
Cu priv ire  la docum entaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ 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> lo t 6), sector 3", 
proprie ta te  privată persoană fizică.

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorulu i 3 este un 
ob iectiv p rio rita r al adm in istra ţie i locale,

în baza prevederilo r art,63 alin .(5) lit. f) din Legea adm in istra ţie i publice locale 
nr.215/2001 , republicată, cu m odificările şi com pletările  u lte rioare, po triv it 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 proiectu l de hotărâre 
privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „ Imobil cu regim de înălţime P+ÎE, cu 
funcţiunea de locuinţe cuplate -  tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca 
Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, fot 6), 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 legai 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:cabinetprifnar@primarie3.ro
http://www.primarie3.r0
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TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism®primarie3.r0 
Caiea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.r0

R O M A N IA
1918-2018 ISĂRSATOSfM ÎMPREUNĂ Nr.132/ 17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“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”

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 amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare şi 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. 
Pianul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "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” în baza Certificatului de 
urbanism nr. 365/15.02.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/LP/53/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren 
(pentru P+1E), Hconişă / atic -  7,00 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, retras min. 3,00 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii, retras min. 3,00 m faţă 
de limita stângă a proprietăţii, retras min. 3,00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii, conform planului de reglementări 
(planşa nr. 2.0) pentru funcţiunea de imobil cu două locuinţe cuplate -  tip duplex, având RHPropus= 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 şt 
arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor a rt 81, alin. (2) 
litera i), prima teză, coroborat cu ari. 45 alin. (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, altn.(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 Pianului Urbanistic de Detaliu “imobil cu regim de înălţime P+1 E, 
cu funcţiunea de locuinţe cuplate -  tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, 
lot6), sector 3”

întocmit: arh. Adrian Rachîeru

Datele du mnea voastre personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în cohfonnitaie cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţron 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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TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.f0 
Calea Dudeştî nr. 193, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.ro

Ca urmare a cererii adresate de PÎRLITU VASILiCĂ, cu domiciliul în Municipiul Brăila., ' . . . * i,
teiefon/fax......... e-maii.........., înregistrată la nr. 206317/03.10.2018 şi completată cu nr. 261059/27.11.2018.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi compietărite 
ulterioare, se emite următorul:

A V IZ
Nr. D /LP /53/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Imobil cu regim de înălţime P+1E, cu funcţiunea de locuinţe cuplate 
i -  tip duplex,

v generat de imobilul4* situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3, Bucureşti. 
Iniţiator: PÎRLITU VASILICĂ 
Proiectant: S.C. ARHECO S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Radu Matei M.D. Cocheci, RUR -  A B D D3 Dzo E.
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  la Nord B-du! Theodor Pallady, la Vest B-dul 
Nicotae Grigorescu, la Sud Splaiul Unirii, la Est Strada Nicolae Teciu şi este format din teren curţi construcţii cu 
suprafaţă de 445 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 şi 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;

. I - H max = înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul 
w  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 ale 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 lim itele 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 ia o distanţă egală cu jumătate din înălţimea 
la 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 ia mai puţin de 
100m faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatul de urbanism 
nr. 365/15.02.2018 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 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:urbanism@primarie3.f0
http://www.primarie3.ro
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Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, 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, Titlul I- 
Prescripţii Generale, punctul 4.Derogări de ia prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la 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 ia 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: Iit. d) să solicite 
elaborarea unui pian urbanistic de detaliu; alin (5), Iit. 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 arhitecturaî-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designai 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 3,00 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii, retras 3,00 m faţă 

de limita stângă a proprietăţii;
- retrageri minime faţă de limita posterioară -  retras 3,00 m faţă de limita de proprietăţii;
” P O T m a x  =  4 5 % ;

- CUTmax- 0,90 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E);
~ Hconişă /  a tic=  7 , 0 0  m ;

- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edificabiî 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. 13090/26.09.2018-1644381/09.08.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea 
normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate 
pe teritoriul municipiului Bucureşti, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

- echipare tehnico-ediiitară: toate clădirile noi vor ft 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.

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

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre 
neschimbare şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în 
P.U.D. care face obiectuiprezentului aviz, în conformitate cu art. 63 afin. (2) iit  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 şale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de 

urbanism nr. 365/15.02.2018 emis de Primăria Sector 3>

2
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ANEXĂ LA AVIZUL
URBANISM 

ÂMRLASÂRE E203 56

IE213088

Bilanţ teritorial
Suprafaţă parcelă = 445 mp

EXISTENT PROPUS

POT 0.00% 45.00%

CUT 0.00 0.90

Arie constr. 0 mp 200 mp

Aed 0 mp 400 mp

% Sp. verde - 30.00%

H maxim - P + l (7 m)

Circulaţiile propuse au caracter orientativ.fiind 
necesară detalierea la nivel zonal (PUZ)

L1c - locuinţe Individuale şl colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau 
enclave neconstruite
POTmax = 45 %
CUTmax = 0.9 (pentru P+1)

Se va avea în vedere asigurarea a minim 30 % spaţii verzi pe parcelă (din care minim 20 % pe sol natural). 

Număr unităţi locative: 1. Număr locuri de parcare asigurate pe parcelă: 2.

OCPI Bucs
Data
întocmit

Schiţă plan sc. 1:2000 (imagine Google Earth)

LEGENDA
h  —  H  Limita zonei de studiu

—  — | Limita parcelei care a generat PUD 
(conform CF nr. 210193)
Limita edificabil propus

----------- Limita edificabil propus (caracter
orientativ)
Clădiri existente
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DESENAT urb. Matei COCH Ei

PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Dr. Lunca Prutului nr. 14-16, sector 3 
Municipiul Bucureşti

VERIFICAT praf. dr. arh. DJM M  GOCHK3 CONTRACT nr. 5 /  08.06.2018

Septembrie 2018 REGLEMENTARI URBANISTICE

NUMĂR
PLANŞA:

SCARA: 1:500
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P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I 3 A R H IT E C T  ŞEF

S E R V IC IU L  D O C U M E N T A Ţ I I  DE  U R B A N IS M

• •® ■
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAfL urbanism@pr1tnarie3.ro 

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarte3.ro

i s t a  2 0 1 8 1 s ă r b ă t o r im  îm p r e u n a Nr.131/ 17.12,2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM
Cu privire !a PUD '‘Im obil cu regim  de înălţim e P+1E, cu fu ncţiu nea de locuinţe cup late -  

tip  dup lex, pe un teren  s itu a t în  Drum ul Lunca P rutu lu i nr, 14-16  
{fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sec to r 3”

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: retas min. 5,00 m faţă de aliniamentul existent, retras min. 3,00 m faţă de lim ita 
dreaptă a proprietăţii, retras min. 3,00 m faţă de limita stângă a proprietăţii, retras min. 3,00 m faţă de lim ita 
posterioară a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr. 2.0) pentru funcţiunea de imobil cu 
două locuinţe cuplate ~ tip duplex, 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/atic = 7,00 m.

Conform P.U.G. -  Municipiu! 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 L 1 c - 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. 130/17.12.2018, privind documentaţia PUD - “ Imobil cu regim de înălţim e 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”.

Pe parcursul procesului de informare şi consultare cu publicul, nu au fost depuse observaţii sau 
reclamaţii cu privire ia PUD-ul descris mai sus, PUD care în conform itate 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 cele 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 art11 si 12 din ordinul M.D.R.T. 
nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însuşirea raportului şi aprobarea documentaţiei.

A rh itect Sef.

r

întocmit arh. Adrian Rachieru

Datele dumneavoastră peraonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/203 6 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai 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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f Ţ f  SECTORULUI
SL./ BUCUREŞTIB U C U  R E S T i

PRi  MARI  A A R H IT E C T  ŞEF

S E R V IC IU L  D O C U M E N T A T ! !  DE  U R B A N IS M

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04E-MML urbanism@pfimarie3.r0 
Calea Dudeştî nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarîej.ro

R O M A N IA
la ie  am a  | s ă r b ă t o r im  îm p r e u n ă

Nr.130/ 17 .12.2018

R aportu l in form ări! şi consu ltării pub liculu i privind  docum entaţia  
“Im obil cu regim  de în ă lţim e P+1E, cu funcţiunea de locu in ţe cup late  -  tip  duplex, pe 

teren s itu a t în  Drum ul Lunca Prutulu i n r /l4 -1 6  (fo s t nr. 2 -18 , 20-24, lo t 6), sec to r 3”

Beneficiarul documentaţiei: PÎRLITU VASlLiCĂ 
Urbanist: RADU MATEI M.D. COCHECi 
Proiect nr.: 5/2018.

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

1. Dateie şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:

- Serviciul Documentaţii de Urbanism, parter, în fiecare zi de marţi şi joi, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent ia intemperii, amplasat în ioc vizibil ia 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:
* la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 01.11,2018;
* pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 01,11.2018;
• pe panou rezistent la intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 

începând cu perioada: 16.07.2018.

- anunţ în ziare locale:
9 www.anuntui.ro, pag.67, din data de 20.07.2018;
• Evenimentul Zilei, pag,10, din data de 20.07.2018.

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

- notificare/acord Cristache Raui-Dan -  Nord -  Drumul Lunca Priporului nr. 109-115;
- notiiîcare/acord Ţugui Gabriel şi Ţugui Raluca-Dana -  Est -  Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, nr. cad. 207979;
- notificare/acord Cristache Constantin -  Vest-Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, nr. cad. 210191.

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

- Cristache Raul-Dan -  Nord -  Drumul Lunca Priporului nr. 109-115;
- Ţugui Gabriei şi Ţugui Raluca-Dana -  Est-Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, nr. cad. 207979;
- Cristache Constantin- Vest -  Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, nr. cad. 210191.

în perioada desfăşurării informării şi consultării nu au fost înregistrate ia 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.

1
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A R H IT E C T  ŞEF

S E R V IC IU L  U R B A N I S M  Şl A M E N A J A R E A  T E R IT O R IU LU I

P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

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 aite 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 Ia propunerea soluţiei de reglementare a circulaţiei au fost respectate cerinţele din avizul 
nr. 13090/26.09.2018-1644381/09.08.2018 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 1/3118/1G/09.11.2016.

în conformitate cu art.43 şi 44 dîh 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.

2



/RO M ÂNIA, 
f  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
D.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ...M îz .......dîn .. ...........
în  scopul: elaborării P lanului Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.) 

obţinerii autorizaţiei de construire.

Urmare cererii adresate de PÎRLITU VASILICĂcu dom iciliul In judeţul Brăila, municipiul Brăila, 
str. i -v . •" • ..înregistrată la n r 110536din 05.12.2017,
pentru imobilul - teren si/sau construcţii situat în 

m unicipiul BUCUREŞTI, Sectorul 3, Drumul Lunca Prutului nr.2~18, 20-24, respectiv lot 6, 
sau identificat prin plan scara 1:500 şi plan scara 1:2000, n r  cad.210193,
în temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 i 2000, 
prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
1. REGIMUL JURIDIC:
Imobiul compus din teren în suprafaţă de 445mp, situat în intravilanul municipiului Bucureşti, se află în 

/" 'oprietatea dlui Pîrlîtu Vasîlică conform contractului de vânzare nr.932 din 07.09.2017 em is de N.P, 
* .larinescu Cristina Georgeta.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PU2 zonă protejata,.în raza de protecţie a monumentelor 
istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.84770/28.11.2017 partea Hi. Sarcini, imobilul-este liberde sarcini.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală : terenul este libe r de construcţii;
Destinaţia stabilită : conform HCGMB n r 143/2003 terenul se află în zona fiscală D, în conformitate cu 
PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se afla în subzona 
LJc- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau 
enclave neconstruite;
Propunere: construire imobil cu regim  de înălţime P+1E cu funcţiunea de locuinţă duplex, amenajare 
împrejmuire, * - -- -------- -

3. REGIMUL TEHNIC:
Pe terenul de ia adresa sus-menţionatâ se pot realiza lucrări de construire im obil cu regim de înălţim e 
P+1E cu funcţiunea de locuinţă duplex, amenajare împrejmuire, în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, 
care va stabili 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.
calculul P.O.T. şi la măsurarea distanţei minime de retragere faţă de lim ita te re n u ri se va avea în 

vedere proiecţia balcoanelor, a teraselor superioare şi. a etajelor superioare.
Pentru nerespectarea retragerilor m inime prevăzute în  PUG Bucureşti, respectiv 3m-dreapta, 3m-stânga, 
5m-spate este necesară elaborarea şi avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentaţia Tehnica 
pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.
Zona de reglementare L1c- locuinţe individuale sPvolective mici cu maxim P+2 niveluri situate în 
noile extinderi sau enclave neconstruite; Regim de înălţime prevăzut maxim P+2 (10 m ia comisă). 
L1c -  POT maxim  =  45%; L1c -  CUT maxim pentru înălţim i P+1 =  0,9 mp. ADC/mp. teren;
- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren.
împrejmuirile spre stradă vor avea înălţim ea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 şi o 
parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre lim itele separative ale parcelelor vor fi opace cu 
înălţim i de maxim 2.50 metri. Conform Codului Civil: „ Art. 615. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanţe de 
cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, 
balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.m
Sistemul constructiv şi materialele de construcţie folosite vor asigura rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor în timp. 
Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător, conform cerinţelor urbanistice actuale. 
Organizarea de şantier se va rezolva în incinta proprietăţii. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în 
incinta proprietăţii. Proiectul va fi întocm it de proiectanţi autorizaţi. In incintă trebuie asigurat numărul de locuri de 
parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopui declarat pentru elaborare P.U.D. şi obţinere autorizaţie de
construire._________________________ ___________________________' ________v ___________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRU1RE/DESFHNTARE SI NU CONFERĂ
DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII



4. O B U G A pt ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construire /  desfiinţare, solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru prot 

mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului B ucureşti, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1 , sector €, Bucureşti. *
în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EtA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată pri 

Directiva Consiliului 97 /11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 20Q3/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri şi 
programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/C EE şi a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul 
de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, 
încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în 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. In vederea satisfacerii cerinţelor cu privire ia procedura de emitere a 
acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi ai 
formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta ta autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma 
evaluării iniţiale se va emite actul adm inistrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra 
mediului, solicitantul are abligaţia 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, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţi 
administraţiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIJNŢARE va fi însoţită de următoarele documente: 
aţ certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi şi 

extrasul de carte funciară de informare actualizat ta zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) Documentaţia tehnica -  D .T., după caz (2 exemplare originale):.

1 X | D T.A C. j _ | D.T.O.E. | _  | D.T.A.D.
d) avizele şi acordurile dş amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: 

d;1) avize şî acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

IX

X | alimentarejîu'e'bergie electrică
j X | alimentare cu energie termică 
j X j salubritate x

| X ţ^elefonizare
j _ | transport urban

sănătatea populaţiei

^alimentare cu apă 
canalizare 
gaze1 naturale

d.2) avize şi acorduri privind:
j __ | securitatea la incendiu j _  î protecţie civilă

d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)
- Declaraţie notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul 
unui litigiu aflat pe roiul unei instanţe judecătoreşti- original;
- Certificat atestare fiscala D.i.T.L. S 3 -  original;
- Certificat de număr poştal- PMB;
-  Aviz tehnic de consultare preliminară de trafic DGDU-PMB, /
- PUD elaborat şi aprobat conform legislaţiei în vigoare. /
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): Documentaţie cadastrală-copie ; Studiu Geotehnic ; Calcul “G” ;

e) Actul adm inistrativ al autorităţi competente pentru protecţia mediului - A.P.M.B. (copie) |
f) Dovada privind achitarea taxelor legale (cop ii): taxă R.U.R, taxă A.C, taxă timbru arhitectul 

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DES FIINŢARE Şl NU CONFERĂ
_____CONSTRUCŢII

J .D E A E X E C U T A  LUCRĂRTDE

rbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

* & 9 . u i i
Urb. Dipfm. C.R.Ţăpligâ 1 \

Achitat taxa de: 8 ron , conform ch ita re i seria 179169/2017 nr,4753241/ 05.12.2017 
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă-la-data de
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu m odificările ş i completările ulterioare, pryfind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 

de la data de ................................până la data d e .................................
PRIMAR, SECRETAR,

Robert Sorin Negoiţă Marius Mihăiţă

ARHITECT ŞEF 
Arh. ştefan Dumitraşcu

întocm it..............................................
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicita ntuî urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt Certificat de urbanism. 
Data prelungirii valabilităţii:.......................................
Achitat taxa d e :...............................ron lei, conform chitanţei nr.................. d in*...............................







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului
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Nr. intrare PMB:1677010/02.112018 completat 1681192/15.11.2018 completat 1689419/12.12.2018 
Nr. ieşire PMB:1677010/1681192/1689419/1758/1854/1159N/1033N/979N J.T . 12.2018

A viz tehnic de consultantă prelim inară de circulaţie nr. 1033N/1&12.2018  
Categoria A l - “lot parcelă”, tio 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Spre ştifntă:

Amplasament

S.C ARHECO ARHITECTURA ECONOMICA SRL 
Pentru Domnul PÎRLITU Vasilică
Bucureşti, Sector2, ^ *3 m  /«s*... - ...

Prim ăria Sectorului 3 a M unicipiului Bucureşti 
Direcfia de Urbanism ş i Am enajarea Teritoriului
Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti nr. 191

Bucureşti, Sector 3, Drumul Lunca Prutului nr. 2-18 (NC 210193)

1. Situaţia existentă
Terenul cu adresă poştală Bucureşti, Sector 3, Drumul Lunca Prutului nr. 2-18 
(NC 210193, aşa cu este figurat pe planurile sc. 1:500 şi sc. 1:2000 anexate cereii), 
care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie, 
delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcţiei Generale 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - SPU, este adiacent Drumului Lunca Prutului. Artera 
de circulaţie fa care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:
» Drum ul Lunca Prutului are, în dreptul terenului analizat, un prospect de circa 5,00m, 
între limitele de proprietate (conform planului cadastral sc. 1:500, anexat cererii 
dumneavoastră).
2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referinţă conform 
documentaţiilor existente/aorobate
•  Planul Urbanistic General (PUG) al M unicipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti (HCGMB) nr. 269/2000, prelungit cu 
HCGMB nr.224/15.12.2015;
•  Planul Urbanistic Zonal „PUZ Sector 3”, aflat In etapa de avizare a proiectului, 
conform  inform aţiilor de pe site PMB (www.pm b.ro) la rubrica Urbanism;
•  „Norm ele privind asigurarea num ărului minim de locuri de parcare pentru noile
construcţii şi am enajări autorizate pe teritoriul M unicipiului Bucureşti şi a 
prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie pe teritoriul 
M unicipiului Bucureşti”, aprobate prin HCGMB nr.66/06.04.2006. t  i

Bd. Regina Eiisafaeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021305.55.00 int 3036/3037 Q //&
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3, Prevederi generale si detalii de reglem entare
•  Prin reglementările PUG/PUZ sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulaţie, 
obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum şi corelarea/corectarea 
profilelor funcţionale ale arterelor de circulaţie, în scopul fluidizării traficului urban şi a unei 
corecte deserviri a oraşului, în acord cu structura spaţial -  compoziţională a diferitelor zone 
şi a întregului sistem urban.
•  Reglementările de circulaţie cuprinse în „PUZ Sector 3”, aflat în etapa de avizare 
prevăd următoarele:
- încadrarea Drumului Lunca Prutului în  sistem ul arterelor de circulaţie de categoria a 
Hl-a şi realizarea unui prospect de 12,00m lăţime, compus din carosabil de 7,00m şi 
trotuare de 1,50m fiecare, separate de carosabil prin zone verzi de 1,00m fiecare.

4. Concluzii si recomandări
® Certificatul de Urbanism Nr. 365 din 15.02,2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, a 
fost emis pentru elaborare PUD şi obţinerea autorizaţiei de construire. Documentaţiile 
care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulaţie a PMB.
© Datele conţinute în prezentul Aviz tehnic de consultanţă preliminară a DGUAT-SPU au un 
caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acţiunilor de 
realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; 
inform aţiile sunt necesare In  etapa prelim inară de elaborare a documentaţiei tehnice de 
specialitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanţă 
preliminară nu înlocuieşte avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie a Prim ăriei 
Municipiului Bucureşti.
•  In fo rm aţii exacte privind reg lem entările  de c ircu la ţie  propuse prin  „PUZ 
Sector 3, Bucureşti” se pot o b ţine num ai după aprobarea în  CGM B a 
docum entaţiei.
© Informaţii suplimentare se pot obţine de fa direcţiile şi serviciile de urbanism ale Prim ăriei 
Municipiului Bucureşti şi ale Prim ăriei Sectorului 3.
® Avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie a fost achitat cu chitanţa Seria A  07, 
nr. 211619 din 02.11.2018, în  valoare de 41,00 lei.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Transporturi
R O M A N IA
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COMISIA TEHNICA DE CIRCULAŢIE
Nr. 13090/ ..Ă(c:.UL J J  - 164438!

Aug. 0954

Către

S.C. ARHECO ARHITECTURĂ ECONOMICĂ S.R.L.
Şos. Colentina v- ■. V a . aF A*, sector 2, Bucureşti,

în şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 09.08.2018 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D, str. Drumul Lunca Prutului nr, 14-16, sector 
3, Bucureşti”, conform Certificatului de Urbanism nr. 365/15,02.2018 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, după 
aprobarea documentaţiei P.U.D.

4 exemplare -  26.09.2018

p. VICEPREŞEDINTE 
INSPECTOR SUPERIOR

Pd, Regină Eiisaîjeis nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Te); 021.305,55.00 
titip://www pmb.ro



PLAN CADA

JE21018S

«£215108
«£203869

E 21019Î

!£208383

«Eâ6T@?g

•20FS81

IE2;07SS£
«£2130̂8

«£297983

I621I 6S0

OCHI Boc; 
Data 21 1, 
IrtocTtit

£3 Prutulu»

Profil stradal existent /  profil stradal propus: Dr. Lunca Prutului sc. 1:200

Suprafaţă parcelă = 445 mp
EXISTENT PROPUS

POT 0.00% 45.00%
CUT 0.00 0.90
Arie constr. Omp 200 mp
Aed Omp 400 mp
% Sp. verde - 30.00%
H maxim - P+l (7 m)

Circulaţiile propuse au caracter orientativ,fiind 
necesară detalierea la nivel zonal (PUZ)

‘ -  «H  Limita parcelei care a generat PUD 
(conform CF nr. 210193)

— H Limita edificabil propus

- ••

Schiţa plan sc. 1:2000 (imagine Googie Earth)

LEGENDA
h  ™  H Limita zonei de studiu

flEâf4651

Bilanţ teritorial

X n c S u i B i

; /  H k W I t

îsra
O

---------- I Limita edificabil propus (caracter
orientativ)
Clădiri existente

Urnită parcele existente (cf. plan topo)

Retragere faţă de aliniament conform 
RLU-PUG
Acces carosabil şi pfetonal parcelă

Locuire individuală 

[T I Depozitare

Circulaţie carosabilă propusă 

Circulaţie pietonală propusă 

Vegetaţie de aliniament propusă

Mobilare urbanistică
C __ J  Construcţie propusă

\ / / / \  Alei, terase, platforme propus 

V X / I  Spaţii verzi propuse pe parcelă

O  1 Loc staţionare autovi 

Vegetaţie înaltă prop
L lc  - locuinţe Individuale f l  colective m ld cu maxim P+2 niveluri situate In noile extinderi sau 
enclave neconstruite
POTmax = 45 %
CUTmax = 0.9 (pentru P+1)

Se va avea în vedere asigurarea a minim 30 % spaţii verzi pe parcelă (din care minim 20 % pe sol natural). 

Număr unităţi locative: 1. Număr locuri de parcare asigurate pe parcelă: 2.

8.C. ARHECO S J ll J4W168231991 BENEFICIAR; VASILE PfRLITU' > fo  ^

SEF PROIECT urb. M M aiOOCHe^N PLAN URBANBT1C DE DETALIU ~

Dr. Urnea Prutului nr. 14-16, sector 3

NUMĂR
PtANSA:

2.0PROIECTAT urb. Matei C0CHG^/h>

DESENAT urb. Matul COCHEflS-^
Muntopuii BUCurBfti

VERIFICAT p n fc *.« k D jM M i c o a n a CONTRACT nr. 5/08.06.2018 SCARA: 1500

August 2018 REGLEMENTARI URBAHST1CE FAZA: PUD



A R H IT E C T  Ş E F

SERVICIUL DO CU M ENTAŢII 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
1918-2018 i s ă r b ă t o r im  Îm p r e u n a

TELEFON {004 021) 318 03 23 * 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarle3.r0 
Calea Dudeştî nr. 191, sector %  031084, Bucureşti, www.primarie3.ro

Nr. 30895/17.01.2019

Către,
C abinet P rim ar

Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înain 
Consiliului Local Sector 3:

o m

probare

- “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 + 1  E , rezultând o construcţie cu funcţiunea de spaţiu comercial RHpropus = 
S + P + 3 E + 4 E re tra s , pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 2 0 A ,  sector 3  şi terenul 
adiacent acestuia, propus spre concesionare”;

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

Vă mulţumim pentru colaborare.

întocmit: arh Adrian Rachieru - 2 ex.

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, prinţr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

1

mailto:urbanism@primarle3.r0
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