
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

x i r r r  ă d â  d  i?

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, 

RHpWpus = P+IE+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 ”

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 28.03.2019> 9 7

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 36370/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 135/17.12.2018 al Arhitectului Şef;
- Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de 

Urbanism;
/v
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/M/51/17.12.2018;
~ Raportul informării şi consultării publicului nr, 133/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 134/17,12.2018;
- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice;



A
In 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 „Două 
imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, RHpropits = P+1E+M, pe 
un teren situat în Strada Malva nr.îOO, 102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 
1, sector 3 ”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafaţa de 861 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. 133/17.12.2018.

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
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1916-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Doua imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, 
RHProPus= P+ÎE+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 

(lot 3/6, lot 3/5, tot 3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr. 135/17,12.2018 ai Arhitectului Şef,
- Avizul Arhitectului Şef nr. D /M /51/17.12.2018;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 133/17.12.2018;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 134/17.12.2018;
Cu privire la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Doua imobile

în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, RHProPus= P+1E+M, pe un teren 
situat în Strada Maiva nr. 100,102,104,106 (fot 3/6, lo t 3/5, lo t 3/7, lo t 3/8), lo t 1, 
sector 3", proprietate privată persoane fizice.

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

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) iit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
"primarul asigura 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 „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 (iot 3/6, lo t 3/5, lot 3/7, lo t 3/8), io t 1, 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. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute în

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

mailto:cabinetprimar@pfimarie3.r0
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Nr.135/17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 

“Două Imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, 
RHpr0pus= P+1E+M, pe un teren situat In Strada Malva nr, 100,102,104,106 

(lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 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 amenajarea 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 “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" în baza Certificatului de urbanism nr. 330/14.02.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub 
nr. D/M/51/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 45%, CUTmax = 1,17 mp.ADC/mp.teren 
(pentru P+1E+M), Hconişă/maxim = 7,00 m /10,00 m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri şi aliniamente:
- corp C1 -  retas min. 33,45 m fată de aiiniamentul propus (strada Malva), retras min. 3,00 m fată de limita sudică (cu 
balcoane retrase min. 2.00 m), retras min. 4,00 m fată de limita estică (min. 3.50 m ia niveiul etajului şi mansardei), retras 
min. 6,00 m fată de corpul C2, retras min. 6,00 m fată de limita vestică a proprietăţii (aliniament existent -  drum de acces) / 
min. 2,50 m faţă de aliniamentul propus (min. 2.00 m la nivelul etajului şi mansardei);
- corp C2 -  retas min. 31,70 m fată de aiiniamentul propus (strada Malva), retras min. 3,00 m fată de limita nordică (cu 
balcoane retrase min. 2.00 m), retras min. 4,00 m fată de limita estică (min. 3.50 m la nivelui etajului şi mansardei), retras 
min. 6,00 m fată de corpul C1, retras min. 6,00 m fată de limita vestică a proprietăţii (aliniament existent -  drum de acces) / 
min. 2,50 m faţă de aliniamentul propus (min. 2.00 m la niveiul etajului şi mansardei);
conform planului de reglementări (planşa nr. 04) pentru funcţiunea de locuinţe, având RHpropus = P+1E+M.

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.

Pianul 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, alin. (2) 
litera i), prima teză, coroborat cu art. 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 ai Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, aiin.(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 "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, 
iot 3/5, iot 3/7, iot 3/8), iot 1, sector 3”.

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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Ca urmare ? p re rii de BRÂNZOl ALEXANDRU şi BRÂNZO! MARIA, cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, sector 3,. •
or. :T tefefon/fax........, e-maîl .......... . înregistrată la nr. 198558/25.09.2018 si completată cu nr, 228504/23,10.2018,
nr. 237149/01.11.2018 şi nr. ^6697/04.12.2018.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite 
următorul:

AVIZ
Nr. D/M/51/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, 
RHpropus = P+1 E+M,
generat de imobilul4* situat în Strada Matva nr. 100, 102, 104, 106 (iot 3/6, iot 3/5, lot 3/7, iot 3/8), iot 1, 
sector 3, Bucureşti.
Iniţiator: BRÂNZOl ALEXANDRU şi BRÂNZOl MARIA 
Proiectant: S.C, PRO SIGN DESIGN S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Sorina A. Tache, RUR -  DE.
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului 
Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  ia Nord B-dui Theodor Pailady, ia Vest B-dul Nicoiae Grigorescu, 
ia Sud Spiaiui Unirii, la Est Strada Vitioara şi este format din teren curţi construcţii cu suprafaţă de 861 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: iocuinţe 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;
- H max = înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivei 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), în cazul mansardelor, se admite o depăşire a CUT proporţional cu 
suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;
- 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 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 fa mai puţin de 100m 
faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatui de urbanism nr. 330/14.02.2018 emis de 
Primăria Sector 3.

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 la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de Ia prevederile prezentului 
regulament sunt admise în condiţiile legii.

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 ba2a unui temei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primar1e3.ro
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Conform Legii 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, art.32 - alin. (1) In 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: I ii d) să solicite elaborarea 
unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), l it  b) prin Pianul 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:
Corn C1:
- retrageri minime faţă de limitele laterale = retras 3,00 m faţă de limita sudică (cu balcoane retrase la 2.00 m), retras

4.00 m faţă de limita estică (3.50 m la nivelul etajului şi mansardei), retras 6,00 m fată de corpul C2:
- retrageri minime faţă de limita posterioară = retras 6,00 m faţă de limita vestică a proprietăţii (aliniament existent -  

drum de acces) / 2,50 m faţă de aliniamentul propus (2.00 m la nivelul etajului şi mansardei);
Coro C2:
- retrageri minime faţă de limitele laterale = retras 3,00 m fată de limita nordică (cu balcoane retrase Sa 2.00 m), retras

4.00 m fată de limita estică (3.50 m la nivelul etajului şt mansardei), retras 6,00 m fată de coroul C1:
- retrageri minime faţă de limita posterioară = retras 6,00 m fată de limita vestică a proprietăţii (aliniament existent -  

drum de acces) / 2,50 m faţă de aliniamentul propus (2.00 m la nivelul etajului şi mansardei);
- POTmax ~ 45%;
- CUTmax= 1.17 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E+M);
- Hconişă/ maxim = 7,00 m /10,00 m;
- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edifîcabil 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. 11181/18.09.2018-1635495/27.07.2018 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-edUitară: 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. In căzui 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 edificabifu! 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.

Eiaboratorui 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.

Prezentuf aviz este un aviz tehnic şt poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A. O.) 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, 330/14.02.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu

Arhltec
Arh. R

întocmit: arh. Adrian Rachieru
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PLAN URBANISTIC DE DETALIU
AMExi , /L

CONSTRUIRE DOUA LOCUINŢE TIP  DUPLEX, 
CU REGIM ÎNĂLŢIM E P+1+M, 

REFACERE ÎM PREJM UIRE
3 0 0  5 0 0

Mun. BUCUREŞTI, sector 34 0 0

.... >3 Limita teren studiat
Subzona locuinţe ind
Clădire-locuinţe colic

] Subzona locuinţe ind vi 
Clădire- locuinţe indi/i
Subzona circulaţii antn - rnnf .Rli?

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3

v dua le  ANEXĂ LA AVIZUL
URBANISM

ive DE A M P L A S A R E

. Irf f iv ' ţ p / 5 \ ...din.Nl- .  A - .... 20..VQ
tiu a ie  Arh

scc-t. j rtfi curs de avizare
Subzona circulaţii pietonale - conf. n JZ  coordonator sect.3, in curs de avizare 
Subzona spatii verzi aferente circulaţiilor publice 
Alee carosabila acces auto/pietonal 
Platforma parcare privata 4x2locuri
Terasa locuinţa 
Acces auto/pietonal lot, din 
Acces locuinţa

BILANŢ TERITORIAL

3.50 1.0 0 '-1.50-
12.00

NC 231216

'ind ic i si suprafeţe Existent Reglementat PUG (maxim) Propus PUD

Supratafa teren (mp) 861.00

(Suprafaţa construita (mp) 0,00 387,45 244,00

Suprafaţa constru ita  desfasurata (mp) 0,00 1007,89 666.00
POT (%) 0,00 45.00 28.34

c u r 0,00 1,17 1,17

Regim maxim înălţim e (n ive lo /m ) 0,00 P + l+ M /7m P+l+M , 7m cornisa/lO.OOm coama

Spaţiu p lantat incinta (mp/% ) 0,00 ln rbo re /lO O m p, 30% conf.HCGMB 347/2008 298.67 (34.69), 9 arbori

Locuri parcare (nr) 0,00 2 lo cu ri/u n itn tc  locativa 8 locuri parcare

Nr,
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi
laturi

D(i,i+1)X [m] Y[m]

1 323272.559 593024.170 22.709
2 323272.390 593046.878 16.189
3 323256.252 593045.589 30.847
4 323255.413 593076.425 1.320
5 323254.179 593076.894 3.220
6 323251.168 593078.035 32.756
7 323252.059 593045.291 5.147
8 323246.912 593045.291 6.804
9 323240.108 593045.291 23.650

10 323241.285 593021.670 14.526
11 323255.765 593022.828 16.848

Profil str. Mal va; S = 861 mp

S.C. Pro S ign DeSîgn S.R.L.
Sos. O lte n iţe i, n r .2 3 2 , b l.2 3 , s c .2 , 
a p .47 , s e c to r 4, BUCUREŞTI 
J40  /  1 1 89 6  /  2 0 0 5  
RO 1 7 7 5 5 4 2 0  v

scara Beneficiar: Consiliul Local Sector 3 Bucureşti pr. nr.

1:500 Iniţiatori: Branzoi Alexandru si Branzoi Maria 55/2018

data Proiect: faza

03.2018
C onstru ire  d o u a locuinţe  lip  dup lex, cu  regim  de Înă lţim e P + 1 +M , 

re fa ce re  îm p re jm u ire , str. Molva, nr. 1 0 0 - 1 0 2 -1 0 4 - 1 0 6 ,  loturi 1, 

3 / 6 ,  3 / 5 ,  3 / 7 ,  3 / 8 ,  sector 3, BUCUREŞTI

P.U.D.

sef proiect urb. Sorina TACHE
suprafaţa Planşa Arhitectura: pl. nr.

proiectat
A3 REGLEMENTARI URBANISTICE 04desenat arh. Alexandru ERNEST
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Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.r0

1918-2018 I SARBÂTORfM ÎMPREUNA N M  3 4 /1 7 .1 2 .2 0 1 8

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM

Cu privire la PUD “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”
Documentaţia propune amplasarea a două imobile într-un ediftoabil maxim determinat de următoarele retrageri 

şi aliniamente:
- corp C1 -  retas min. 33,45 m fată de aliniamentul propus (strada Malva), retras min. 3,00 m fată de limita sudică (cu 
balcoane retrase min. 2.00 m), retras min. 4,00 m fată de limita estică (min. 3.50 m la nivelul etajului şi mansardei), 
retras min. 6,00 m fată de corpul C2, retras min. 6,00 m fată de limita vestică a proprietăţii (aliniament existent -  drum 
de acces) / min. 2,50 m faţă de aliniamentul propus (min. 2.00 m la nivelul etajului şi mansardei);
- corn C2 -  retas min. 31,70 m fată de aliniamentul propus (strada Malva), retras min. 3,00 m fată de limita nordică (cu 
balcoane retrase min. 2.00 m), retras min. 4,00 m fată de limita estică (min. 3.50 m la nivelul etajului şi mansardei), 
retras min. 6,00 m faţă de corpul C1. retras min. 6,00 m fată de limita vestică a proprietăţii (aliniament existent -  drum 
de acces) /m in. 2,50 m faţă de aliniamentul propus (min. 2.00 m la nivelul etajului şi mansardei);
conform planului de reglementări (planşa nr. 04) pentru funcţiunea de locuinţe, având RHpropus= P+1E+M.

indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax -  1,17 mp. 
ADC/mp.teren (pentru P+1E+M), Hconisă / maxim = 7,00 m / 10,00 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), în cazul mansardelor, se admite 
o depăşire a CUT proporţional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

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. 133/17.12.2018, privind documentaţia 
PUD - “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, RHProPus= P+1 E+M, pe un teren situat în 
Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, iot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 1, 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 conformitate cu legislaţia, normele şi reglementările specifice 
urbanismului a respectat soluţiile funcţionale, gradul de însorîre 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 art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însuşirea 
raportului şi aprobarea documentaţiei.

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

Nr,133/17.12.2018

Raportul Informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, RHpropu$= P+1E+M, 

pe un teren situat în Strada Maiva nr. 100,102,104,106 
(lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, iot 3/8), lot 1, sector 3”

Beneficiarul documentaţiei: BRÂNZO) ALEXANDRU şi BRÂNZOI MARIA 
Urbanist: SORINA A. TACHE 
Proiect nr.: 55/2018.

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:

- Serviciul Documentaţii de Urbanism, parter, în fiecare zi de marţi şi joi, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent la intemperii, amplasat în toc 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:
• la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 05.11.2018;
• pe slte-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 05.11.2018;
• pe panou rezistent fa intemperii, ampiasat în foc vizibil ia parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 

începând cu perioada: 25.09.2018.

- anunţ în ziare locale:
• www.nationai.ro, pag. 13, din data de 25.09.2018;
• Libertatea, pag. 18, din data de 25.09.2018.

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

~ notificare Marian Pătru -  Nord -  Strada Malva nr. 98-98A, nr. cad. 222315;
- notificare Atecu loan Cristian -  Sud -  Strada Maiva nr. 108-110, nr. cad. 229026;
- notificare Lăzărescu ioan Gabriel -  Sud -  Strada Maiva nr. 112-116, nr. cad. 207154.

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

- Marian Pătru -  Nord -  Strada Maiva nr. 98-98A, nr. cad. 222315;
-Alecu loan Cristian -  Sud -  Strada Maiva nr. 108-110, nr. cad. 229026;
- Lăzărescu loan Gabriel -  Sud -  Strada Maiva nr. 112-116, nr. cad. 207154.

în 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 confonnitate 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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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 nepreiuarea propunerilor:

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

- referitor fa propunerea soluţiei de reglementare a circulaţiei au fost respectate cerinţele din avizul 
nr. 11181/18.09.2018-1635495/27.07.2018 al PMB-DT-CTC cu condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu 
prevederile HCGMB nr. 66/2006;

- referitor ia 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 şi adresei MM-ÂNPM nr. 14041/20.06.2018.

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 fr 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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CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. _ 3Şţ) din Jh . £'£. 2018

I n  s c o p u l  : elaborării documentarei de urbanism -  P.U.D. şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construire

Ca urmare a cererii adresate de BRÂNZOI ALEXANDRU şi BRÂNZOI MARXA, prin împuternicit 
BRÂNZOI DUMITRU cu sediul în municipiuI Bucureşti', sectorui 3, strada " ■ vâ ’ . nr. bl.
' "  v sc. : et. - ap. ^  înregistrată cu nr, 4841 din 11.01,2018,

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul /  Municipiul Bucureşti, sectorui 3, 
STRADA MALVA Nr. 100-102-104-106, lot 3 /6 , lot 3 /5 , lot 3 /7 , lot 3 /8 , lot 1 sau identificat 
prin planuri cadastrale 1/500 şi 1/2000.

în  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.

în  conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi comp/etăriie ulterioare, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se

CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC; .  ^
Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafaţă def 86ţ?mp. din acte $î 861 mp. din 
măsurătorile cadastrale, având nr. cadastral 231216 „este proprietatea soţilor Brânzoi Alexandru şi 
Brânzoi Mana, conform Actului de dezlipire nr. 3097/22.12.2017, autentificat de S.P.N. „ Aristotel şi 
asociaţii " -  notar public Costache Mihaela Camelia şi a Extrasului de Carte Funciară nr. 231216, emis de 
A.N.C.P.I. în baza cererii nr. 92373/27.12.2017.
Imobilul are înscrieri privitoare la sarcini, ipotecă in favoarea Piraeus Bank România S.A. Imobilul nu se 
află în aria de protecţie a monumentelor istorice, în L.M.J -  actualizată în 2015, în P.U.Z. zone construite, 
protejate -  Municipiul Bucureşti.

2. REGIMUL ECONOMIC;
Folosinţa actuală: teren, liber de construcţii.
D estinaţia : Conform RLU aferent PUG - Municipiul Bucureşti aprobat, amplasamentul se află în L ic  - 
locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave 
neconstruite;
Imobilul este cuprins în zona fiscală „C " a Municipiului Bucureşti.
Propunere: construirea a 2 imobile în regim cuplat cu funcţiune de LOCUINŢE cu regim de înălţime 

P+1E+ M, refacere împrejmuire teren şt organizare de execuţie.

3. REGIMUL TEHNIC:
Lucrările solicitate privind realizarea a 2 imobile în regim cuplat cu funcţiunea de locuinţe cu regim de 
înălţime propus P+1E +M, se pot realiza în baza unei documentaţii de urbanism P.U.D., aprobată conform 
legislaţiei în vigoare. Conform P.U.G. - Muncîpiul Bucureşti, amplasamentul este cuprins în s u b z o n a ilc  
pentru care sunt avizaţi următorii indicatori urbanistici: POThajc. = 45% , CUTmax. (pentru P+2) st 1,3 
mp. ADC/m p. teren şi HMax.= IO  m. (pentru P+2).
Edificabilui/ampiasamentut va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza 
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 locurile de parcare, care vor fi 
asigurate strict în incintă.
Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.
îm prejmuirea spre stradă va 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 înălţim i de max. 2.50 m .
Prezentul certificat de urbanism poate f i u tiliz a t pentru elaborarea documentaţiei de urbanism -  P.U.D. 
şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Formular F.6 -  Red. 2 ex. A.D. riamna 1 ffîn 1



CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DES FIINŢARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA 
________________________________ LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII_________________________ ___________________________________

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire /  desfiinţare, solicitantul se va adresa autorităţii competente p&îtru 

protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti.
în aplicarea Directivei Consiliului 65/337/CEE (Directiva EÎAj privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin 

Directiva Consiliului 97/1 l/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri şi 
programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire ia participarea publicului şt accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/6l/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 puWlce/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. în 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 al
formulării urmi punct de vedere ofitial 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 In vederea evaluării Iniţiale a investiţiei şl stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării iniţiale se va 
emite actul administrativ ai autorităţii competente pentru protecţia mediului,

în situaţia in 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.

In  situaţia in 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 autorităţii administraţiei publice 
competente.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

cadastral actualizat la zi şi extrasul de Carte Funciară de informare actualizat ia zi, In cazul In care legea nu dispune altfel;
c) Documentaţia tehnică - D.T.. după caz (2 ex. originale) 

M D .T .A .C  L i D.T.O.E. j j  D.T.A.D.
d) Avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
^  1 x | alimentare ca apă ^  j x | alimentare cu energie electrică j _ | teîefonizare

j x j canalizare f __j alimentare cu energie termică | _ i transport urban
M J x | gaze naturale | x 

d.2. Avize şi acorduri privind:
| __ | securitatea la incendiu [ _

t salubritate

j protecţie civilă iXi sănătatea populaţiei
d.3. Alte acorduri/declaraţii;

j x | Declaraţie notariali pe proprif răspundere a proprietarilor dîn care s i rezulte c i imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe 
rolul unei instanţe judecătoreşti

d.4. Avizele sî acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
, j x | Certificat de rol P.S3 -  în original | x ! Aviz consultanţi circulaţie - D.G.D.U. -  D.U. -  P.M.B.
,\i x j Aviz circulaţii D.G.I.S.P. - P.M.B. \ x j Atribuire număr poştal -  P,M,B.

d.5. Studii de specialitate : | x j Studiu Geotehnic | x j Calcul **G” /
1 x j P.U.D. aprobat conform legii, inclusiv planşă reglementări (color)

e) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.i, S.6, Bucureşti)
f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): tocă AC şi taxă timbru OAR.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 
Ş I m jXftNFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Prezentul C valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

/ I

MariuşMihărţă

arh.
întocmit: ADumitrescu

Achitai taxa de: 12 l e i , conform chitanţei nr. 4782929 din 11.01.2018.
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /  prin-peştă la data d e __ . ___. ______ .
în conformitate cu prevederile Legii nr: 50/J99J, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind auli 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

executării lucrărilor de

de la data d e __ . ___ . ______ până ia data de

PRIMAR,
Robert Sorin Negoiţă

SECRETAR, 
Marius MihSiţS

ARHITECT ŞEF 
arh. Ştefan C. Dumitraşcu

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: ______
Achitat taxa d e : ................................. ron Iei, conform chitanţei n r.....................dîn _ _ . ___ . ______

formular P.6 - Red. 2 cx. A.D. pajiîna 2 din 2







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului
Serviciul Proiecte Urbane

ROMÂNIA
’ W i  j(> 1> i v iu W  B S i l  iT-tW  t t i - .

Nr. intrare PMB : 1635492/21.06.2018 
Nr. ieşire PMB: 1635492/759/. /& .0 7 .2 0 1 8

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulaţie nr, 406W ,lfco7.2Q18 
Categoria At - “tot/parcelă”. tip 4 -  analiza prospectivă de tra fic

Solicitant: Domnul BRÂNZO! ALEXANDRU
Bucureşti* sector3 , Str. • v - v  ■

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti
D irecta de Urbanism şi Amenajarea T erito riu lu i 
Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti nr. 191

Amplasament: Bucureşti, sector 3, Strada Malva nr. 103402-104-406 (lot 1-NC 231216)

1. Situaţia existentă
Terenul cu adresa poştală în Bucureşti, Sector 3, Strada MaSva nr. 1004 024 64-108 (lot 1-, 
NC 231216} care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanţă preliminară de 
circulare, deiimitat/marcat pe planurile topo-cadastraîe anexate cererii adresate DGUAT - 
SPU este adiacent Străzii Malva la £  şi uniri drum privat de servitute la ¥  (NC 202504). 
Arterele de circulaţie la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele 
caracteristici:
® Strada Mafva este o arteră de circulaţie nemodemizată şi nesistematizată, de o iăţime 

variabilă, care are în zona terenului analizat circa „6,00in lăţime, între limitele de 
proprietate.

• Drum privat de servitute (NC 202504) are circa 4,50m lăţime în dreptul terenului analizat,
. conform planului topo-cadastral scara 1:5G0 ataşat documentaţiei.

2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane In teritoriul de referinţă conform  
documentaţiilor existente/aprobate

Planul Urbanistic General (PtIG) al Municipiului Bucureşti, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti HCGMB nr. 269/2000 şi 
prelungit prin HCGMB nr. 224/15.12.2015;

® Planul Urbanistic Zonal “PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de elaborare a 
propunerilor, conform informaţiilor de pe site PMB (www.omb.ro) la rubrica 
Urbanism;
•  Planul Urbanistic Zonal -  “PUZ Ansamblu de locuinţe colective D+P+4E+5R, Bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 117421, sector 3, Bucureşti”, aprobat prin HCGMB nr. 21 din 
30.01.2012, cu termenul de valabilitate expirat;
•  “Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile 
construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi a 
prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Bd. Regina Efcabeta nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5, Bucure^!, Ronîârta 
TeJ; 021.305.55.00, «ni 303&3037 
hfîpo’Aww.pmb. ro

http://www.omb.ro


3. Prevederi generale şl detalii de reglementare__________________________
•  Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulaţie, 
obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum şi coreiarea/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,
•  Pentru teritoriul de referinţă în care este situat terenul în cauză nu există aprobate 
reglementări de dezvoltare urbană altele decât cefe de ordin general prevăzute prin PUG; în 
aceasta documentaţie nu sunt detaliate profilate arterelor de circulaţie din aceasta zonă.

•  In “PUZ Coordonator Sector 3” , la această etapă, nu sunt detaliate prospectele 
pentru arterele de circulaţie situate in Sectorul 3.
® PUZ “Ansamblu de locuinţe colective D+P+4E+5R, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 117-121, 
sector 3, Bucureşti”, documentare de urbanism cu termenul de valabilitate expirat,
reglementa profilu l transversal al Str. Malva, cu un profil de 12,00m lăţime, compus din 
carosabil de 7,00m şi trotuare de câîe t,50m despărţite de carosabil prin spaţii verzi de câte 
1 ,G0m lăţime. Dezvoltarea propusă se va face cu menţinerea axului existent.

© HCGMB nr. 66/2006 menţionează la punctul B, cap. I, a ri 1 că: “Prevederile prezentelor 
Norme privind asigurarea lăţimii profilelor transversale ale arterelor de circulaţie din reţeaua 
stradală a oraşului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor şi 
amenajărilor pe teritoriul Municipiului Bucureşti”.

4. Concluzii şi recomandări____________________________________________________

•  Certificatul de Urbanism nr. 330 drn 14.02.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 a 
fost emis în scopul elaborării unei documentaţii PUD şi obţinerii autorizaţiei de 
construire. Documentaţiile care se vor întocmi vor fi analizaiefavizate în Comisia
Tehnică de C ircu lare  a PMB.
•  Inform aţii exacte şi detaliate se pot obţine numai după aprobarea în C.G.M.B. a 
“ PUZ Coordonator Sector 3”.
•  Datele conţinute în prezentul Aviz tehnic de consultanţă preliminară a DGUAT-SPU, au un 
caracter inform ativ, fiind necesare corelării ia scara teritoriu lu i m unicipal a acţiunilor 
de realizare  a obiectivelor de u tilita te  publică, conform HCGMB n r. 136 din 
30.05.2002; in form aţiile  sunt necesare în etapa preliminară 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 C irculaţie a 
Primăriei Municipiului Bucureşti.
•  Informaţii suplimentare se pot obţine de la direcţiile şi serviciile de urbanism afe Primăriei 
Municipiului Bucureşti şt ale Primăriei Sectorului 3.
•  Avizul tehnic de consultanţă prelim inară de circulaţie a fost achitat cu chitanţa Seria 
A 07, nr. 202828 din 21.06.2018, m valoare de 41,00 lei.

Bd. Regina Eiisabeia nr, 47, cod poştal 050013, seetoî 5, Sucoreşii Româno 
Tei; 021.305.55.00, M  30350037 
http ://www,p mb. ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Transporturi
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COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAŢIE
Nr. 11181/ 1635495
Iul. 2724 '

Către

Str. uu- v
BRÂNZOI ALEXANDRU 
- c . cj Sector 3, Bucureşti

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 27.07,2018 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D. str. Mal va nr. 100-102-104-106, lot 3/6, lot 
3/5, lot 3/7, lot 3/8, lo 1, sector 3, Bucureşti”, conform Certificatului de Urbanism nr, 
330/14.02.2018 şi planului anexat la aviz, cu condiţia asigurării parcării in incintă, în 
conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veţi reveni Ia următoarea fază de proiectare, după 
aprobarea documentaţiei P.U.D.

R edactat

p. VICEPREŞEDINTE 
INSPECTOR SUPERIOR

Bd. Regina E&sabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Te!: 021305.55,00
http:Mww.pmb.ro
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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 II DE U R B A N IS M

1918-2018 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA

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

Către,
Cabinet Primar

Vă transmitem următorul 
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 unifamilială - R H propus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliţei
nr. 80B (fost Drumul Gura Caliţei nr. 78-80, iot 4/2/1), sector 3”;

- “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcţiunea de locuinţe, RH propus =  

P+1E*M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (tot 3/6, lot 3/5, lot 
3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3”;

- “Spaţiu comercial - RH propus = 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 -  RHexistent = 
S+P+1E, rezultând o construcţie cu funcţiunea de spaţiu comercial RHpropus = 
S+p+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 şi terenul 
adiacent acestuia, propus spre concesionare”;

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

Vă mulţumim pentru colaborare.

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 mior 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

mailto:urbanism@primarie3.ro
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