
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus =  S+P+1E, 
pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, 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 16.04.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 305284/CP/21.02.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 12/14.02.2019 al Arhitectului Şef;
- Adresa nr. 301527/19.02.2019 a Arhitectului Sef - Serviciul Documentarii 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 şinr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Şef nr. D/GS/58/2018/14.02.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 10/14.02.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 11/14.02.2019;
- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Bazin de 
înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropm — S+P+1E, pe un teren 
situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3 ”, proprietate privată persoană juridică, cu 
suprafaţa de 2.000,00 mp conform acte (1.999,00 mp conform măsurătorilor cadastrale), 
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. 10/14.02.2019.

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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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Bazin de înot acoperit, saiă de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpmpUs= S+P+1E, 
pe un teren situat în Drum ul Gura Siriului nr. 91, sector 3"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr. 12/14.02.2019 al Arhitectului Şef,
- Avizul Arhitectului Şef nr. D /GS/58/2018/14.02.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 10/14.02.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 11/14.02.2019; 
Cu privire la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Bazin de înot

acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în 
Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

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

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

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „ Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi 
spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, 
sector 3".

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui ternei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în
Drumul Gura Siriului nr. 91, 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 locaie 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 “Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus = 
S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 1936/29.08.2018 
şi nr. 53/14.01.2019, emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/GS/58/2018/14.02.2019.

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

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edifîcabil maxim determinat de următoarele retrageri şi aliniamente: 
retras min. 28,70 m faţă de aliniamentul propus (min. 31,40 faţă de aliniamentul existent), retras min. 4,50 m faţă de 
limita dreaptă a proprietăţii (min. 3,00 m la nivelul etajului), retras min. 1,00 m faţă de limita stângă a proprietăţii, retras 
min. 5,00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr. A.05) pentru funcţiunea de 
bazin de înot, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, având RHPropus= S+P+1E.

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

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 
arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, 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 al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ce stipulează că primarul 
“asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru 
respectarea prevederilor acestora",
vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bazin de înot acoperit, sală de 
gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”

ian Rachieru

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

mailto:urbani.sm@primarie3.ro
http://www.primarie3.r0
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Ca urmare a cererii adresate de S.C. GFM VENTURES S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucureşti,
' teiefon/fax......... e-mail.............înregistrată ia nr. 268819/05.12.2018 şi completată cu nr. 277790/13.12.2018,

nr. £Ht 1^5/20.12.2018 şi nr. 33393/21.01.2019.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/GS/58/2018/14.02.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3’ Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, 
RHpropus = S+P+1E,
generat de imobilul4’ situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3, Bucureşti.
Iniţiator: S.C. GFM VENTURES S.R.L.
Proiectant: S.C. ART ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Aurora Elena C. JELEA, RUR -  B C D E Fe- 
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  la Nord Şoseaua Industriilor, la Vest B-dul 
1 Decembrie 1918, la Sud B-dul Theodor Pallady, la Est Drumul între Tarlale şi este format din teren curţi 
construcţii cu suprafaţă de 2.000,00 mp conform acte (1.999,00 mp conform măsurătorilor cadastrale).

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;
- 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;
- H max = înălţimea maximă a clădirilor va fl P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul 
acoperişului, în suprafaţa de maxim 60% din aria construită;
- POT™* = 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 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 
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 la mai puţin de 100m 
faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatele de urbanism nr. 1936/29.08.2018
si nr. 53/14.01.2019 emise 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 uuor 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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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 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 la prevederile documentaţiilor de urbanism 
aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de 
investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite 
elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), l i t  b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări 
cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, desîgnul 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 4,50 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii {retras 3,00 m la 

nivelul etajului), retras 1,00 m faţă de limita stângă a proprietăţii;
- retrageri minime faţă de limita posterioară = retras 5,00 m faţă de limita de proprietate;
- POTmsx = 45%;
- CUTmax = 0,90 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);
- HComrşă= 7,00 m (pentru RHpropus = S+P) şi Hatic= 10,00 m (pentru RHproPus = S+P+1E);
- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu 

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

- circulaţii şi accese: conform Aviz circulaţii nr. 20601/16.11.2018-1680306/15.11.2018 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-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico edilitare. Se vor respecta 
condiţiile impuse prin avizele de utilităţi prezentate la dosar, obţinute conform certificatelor de urbanism. în cazul 
în care din avizele de utilităţi reiese faptul că nu există reţele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru 
faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. 
nr. 525/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

în urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism se avizează favorabil Planul 
urbanistic de detaliu, cu următoarele condiţii51: construcţia se va încadra în edificabilul maxim 
reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil num ai împreună cu planşa de reglem entări urbanistice anexată ş i vizată spre 
neschimbare ş i poate f i folosit num ai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul ş i beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor ş i veridicitatea înscrisurilor cuprinse în 
P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conform itate cu art. 63 afin. (2) l it  g) din Legea nr. 350/2001 privind  
amenajarea teritoriu lu i ş i urbanismul, cu m odificările ş i completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic ş i poate f i fo losit num ai în scopul aprobării P. U.D.
Documentapa tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A. C.) se poate întocm i numai 

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

urbanism nr. 53/14.01.2019 emis de Primăria Sector 3.
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GFM VENTURES S.R.L.
reprezentata prin NITA FLORIÂN

Titlu proiect PLAN URBANISTIC DE DETALIU  
BAZIN DE ÎNOT ACOPERTT,
SALA GIMNASTICA SI SPATII AUXILIARE S+P+1E 

Adresa: Drumul Gura Sinului, nr 91, Sector 3 , Bucureşti

Titlu planşa:
PLAN REGLEMENTARI

Proiect nr. 
26/2018

Faza
P.U.D.

Planşa nr: 
A.05
O’d
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A R H ITEC T ŞEF

S E R VIC IU L D O C U M E N T A Ţ II DE U R B A N IS M

TELEFON (004 021) 318.03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primafie3.r0 
Calea Dud eşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.ro

Nr. 11/14.02.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus =  

S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: retras min. 28,70 m faţă de aliniamentul propus (min. 31,40 faţă de aliniamentul 
existent), retras min. 4,50 m faţă de lim ita dreaptă a proprietăţii (min. 3,00 m la nivelul etajului), retras 
min. 1,00 m faţă de lim ita stângă a proprietăţii, retras min. 5,00 m faţă de lim ita posterioară a proprietăţii, 
conform planului de reglementări (planşa nr. A.05) pentru funcţiunea de bazin de înot, sală de gimnastică şi 
spaţii auxiliare, având RHpropjs= S+P+1E.

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

Conform P.U.G. -  Municipiul Bucureşti aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. 
nr. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015, 341/2018 şi 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona 
L respectiv L1c -  locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în 
enclavele neconstruite, 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. 10/14.02.2019, privind documentaţia PUD - “Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, 
RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare şi consultare cu publicul, nu au fost depuse observaţii sau 
reclamaţii cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în 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 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 ii dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita diepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:urbanism@primafie3.r0
http://www.primarie3.ro
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TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL 1irbanism@primarie3.ro 
Calea Ducteşti nr. >91, sector3, 031084, Bucureşti, www.primarle3.F0

Nr. 10/14.02.2019

Raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe un 

teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”

B enefic ia ru l docum enta ţie i: S.C. GFM VENTURES S.R.L.
A rh itec t: A u ro ra  Elena C. JELEA 
P ro iect nr.: 26/2018.

Datele p riv in d  te h n ic ile  ş i m etodele u tiliza te  de s o lic ita n t pentru a in fo rm a ş i a consu lta  pub licu l, 
in c lus iv :

1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
- Serviciul Documentaţii de Urbanism, parter, în fiecare z i de marţi ş i jo i, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc 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: 14.12.2018;
•  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 14.12.2018;
• pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 

începând cu perioada: 19.11.2018.
- anunţ în ziare locale:

•  Adevărul, pag. 6, din data de 26.11.2018;
•  România Liberă, pag. 7, din data de 26.11.2018.

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

- notificare Primăria Municipiului Bucureşti - Nord -  Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47;
- notificare/acord S.C. INSIGNIA PRDPFRTIES S.R.L. - V est-S trada Poştaşului nr. 31, nr. cad. 232806;
- notificare/acord 1 , Vest -  Strada Poştaşului nr. 31, nr. cad. 232806;
- notificare/acord ~ - Sud -  Drumul Gura Siriului nr. 85-89 (fostă Strada Poştaşului nr. 35-43),
nr. cad. 206196.

4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:
- Primăria Municipiului Bucureşti - Nord -  Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47;
- S.C. INSIGNIA PROPERTIES S.R.L. - V est-S trada  Poştaşului nr. 31, nr. cad. 232806;

• - Vest -  Strada Poştaşului nr. 31, nr. cad. 232806;
- Sud -  Drumul Gura Siriului nr. 85-89 (fostă Strada Poştaşului nr. 35-43), nr. cad. 206196.

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 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

mailto:1irbanism@primarie3.ro
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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 nepreluarea propunerilor:

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

- referitor la propunerea soluţiei de reglementare a circulaţiei au fost respectate cerinţele din avizul 
de circulaţii nr. 20601/16.11.2018-1680306/15.11.2018 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 nr. 13554/SON/15.06.2016 şi adresa MM-ANPM nr. 20186/15.10.2018.

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 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



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

ROMAN IA
iSTţiatg i sArsAtorjm împreună

Nr. intrare PMB: 1661522/18.09.2018
Nr. ieşire PMB: 1 6 6 1 5 2 2 /1 3 7 6 /7 0 3 N /...,£ k l0 .2 0 1 8

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulaţie nr. 703N/££.10,2018 
Categoria A2 - “zonă urbană”, tio 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant: S.C. GFM VENTURES S.R.L.
Bucureşti, sector 2, Str.
Se solicită ridicarea avizului de la Registratura PMB.

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti 
Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti nr. 191

Amplasament: Bucureşti, sector 3, Drumul Gura Sinului nr. 91 (NC 206520)

1. Situaţia existentă
Terenul cu adresa poştală în Bucureşti, Sector 3, Drumul Gura Siriului nr. 91 INC 206520)
care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanţă prelim inară de circulaţie, 
delim itat/marcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU este 
adiacent Drumului Gura Siriului. Artera de circulaţie la care raportăm analiza de trafic 
solicitată prezintă următoarele caracteristici (conform planului topo-cadastral scara 1:500 
vizat de OCPI, anexat cererii dumneavoastră):
•  Drumul Gura Siriului este o arteră de circulaţie care are, în dreptul terenului analizat, o 

lăţime variabilă, cuprinsă între 6,00-7,50mjăţime.
i

2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referinţă conform 
documentaţiilor existente/aorobate V .

•  Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului General 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 avizare, 
conform informaţiilor de pe site PMB fwww.pmb.ro) Ia rubrica Urbanism;

3. Prevederi generale şi detalii de reglementare__________________________________

•  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 
deserviri a oraşului, în acord cu structura spaţial -  compoziţională a diferitelor zone 
întregului sistem urban.

Bd, Regina Sisabsta nr. 47, cod poş)nl 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tet 021.305.55.00, inL 30363037
http^Twww.pmlj.ro

http://www.pmb.ro
http://www.pmlj.ro


•  Pentru teritoriul de referinţă în care este situat terenul în cauză nu există aprobate 
reglementări de dezvoltare urbană altele decât cele de ordin general prevăzute prin PUG; în 
această documentaţie nu sunt detaliate profilele arterelor de circulaţie din această zonă.

•  “PUZ Coordonator Sector 3” prevede pentru Drumul Gura Siriului un prospect de 
12,OQffiv lăţime, compus din carosabil de 7,00m şi trotuare de câte 1,50m despărţite de 
carosabil prin zone verzi de câte 1,00m lăţime (conform planşei de circulaţie).

4. Concluzii şi recomandări_____ ______________________________________________

• Certificatul de Urbanism nr. 1936 din 29.08.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 a 
fost emis în s.copul elaborării documentaţiei pentru obţinerea avizului de oportunitate 
în vederea' întocmirii PUD şi pentru autorizarea lucrărilor de construire. 
Documentaţiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de 
Circulaţie a PMB.
•  Informaţii exacte şi detaliate se pot obţine numai după aprobarea în C.G.M.B. a PUZ 
“PUZ Coordonator Sector 3”.
•  Datele conţinute în prezentul Aviz tehnic de consultanţă preliminară a DGUAT-SPU, au un 1 
caracter in form ativ, fiin d  necesare core lă rii la scara te rito riu lu i m unicipa l a ac ţiun ilo r
de rea lizare  a o b ie c tive lo r de u tilita te  publică, conform HCGMB nr. 136 din 
30.05.2002; informaţiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a 
documentaţiei tehnice de specialitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prezentul Aviz 
tehnic de consultanţă prelim inară, nu înlocuieşte avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie a 
Primăriei Municipiului Bucureşti.
•  Informaţii suplimentare se pot obţine de la direcţiile şi serviciile de urbanism ale Primăriei 
Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 3.
•  Avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie a fost achitat cu chitanţa Seria A 07, 
nr. 208265 din 18.09.2018, în valoare de 60,00 lei.

întocmit în 3 (trei) exemplare: Arh. Andreea ASANACHE
M 4 —

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna 
Tal: 021.30555.00, im 30360037
http:tftrww.pmb.ro
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. ROMÂNIA
M UNICIPIUL BUCUREŞTI 

„ PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
S.U.A.T.

CERTIFjCAT DE URBANISM
Nr.__din

ÎN  SCOPUL: elaborării documentaţiei pentru obţinerea avizului' de oportunitate în vederea 
întocmirii PUD şi pentru autorizarea lucrărilor de construire *

Ca urm are a cererii adresate de GFM VENTURES S.R.L. -  CUT438681651, prin reprezentant 
NIŢĂ FLORIAN cu domiciliul în m unicip iu l Bucureşti, sectorul 2, : 
i înregistrată cu nr. 282270 din 17.12.2018.

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -  s ituat în judeţul /  Municipiul Bucureşti, sectorul 3, 
Drumul Gura Siriului nr. 91 sau identificat prin planuri cadastrale 1 /5 0 0  şi 1 /2 0 0 0 .

în temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, 
HCGMB rtr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr. 224/2015 şl HCGMB nr. 341/2018.

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

CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Im obilul situat în intravilan, compus din teren în suprafaţă de 2 .0 0 0 ,0 0  mp. având num ărul 
cadastral 206520, este proprietatea GFM VENTURES SRL, conform Contractului de vânzare - 
cum părare nr. 2 1 7 0 /1 1 .0 6 .2 0 1 7 , autentificat de NP -  şi a extrasului de Carte
Funciară pentru informare nr. 206 52 0 , emis de ANCPI în baza cererii nr. 9 1 1 2 4 /2 9 .1 1 .2 0 1 8 .

Im obilul nu are înscrieri privitoare ia sarcini. Im obilu l nu se află în aria de protecţie a monumentelor 
istorice, în L.M .I -  actualizată în 2015, în P.U.Z. zone construite, protejate -  Municipiul Bucureşti.

2 . REGIMUL ECONOMIC:
■: Folosinţa actuală: teren liber de construcţii.
\  Destinaţia: Conform RLU aferent PUG - Municipiul Bucureşti aprobat, terenul este încadrat în UTR L lc  - 

locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave 
neconstruite; POT maxim = 45% ; CUT maxim pentru înălţim i P+2 = 1,3 mp. ADC/m p. Teren.
Terenul este cuprins în zona fiscală „C " a Municipiului Bucureşti.

• Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 a emis C.U. nr. 1936/29.08.2018, pentru construirea unui bazin de înot 
acoperit, a unei săli gimnastică şi a unor spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, în termen de valabHitate.
Propunere: se solicită construirea unui BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, a unei SĂLI DE GIMNASTICĂ şi a 

unor SPAŢII AUXILIARE, RHpropuş j  S+P+1E, împrejmuire teren şi organizare de execuţie;

Ş. REGIMUL TEHNIC:
V I ÎH  vederea construirii unui BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, a unei SĂLI DE GIMNASTICĂ şi a unor SPATII 

AUXILIARE, RHpropus = S+P+1E ; este necesară realizarea unei documentaţii de urbanism P.U.D., 
:.V  aprobată conform legislaţiei în vigoare. Conform Planului Urbanistic General al Muncipiului Bucureşti 

t aprobat, pentru subzona L lc  sunt avizaţi următorii indicatori urbanistici: POTmax. =  45% , CUTmax. (p t. 
t- F + 2  niveluri) = 1,3 ADC/m p.teren şi R H max. =  P+2 niveluri (lOmetri).

. ; BăOcaMul/amplasamentul 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.

V  în care avizele/acordurile/studiile de speciaiitate/documentatia de urbanism obpnute in baza Certificatului de
i nr. 1936/29.08.2018. se încadrează în termenul de valabilitate si în soluţia tehnică pentru care au fost solicitate, 

is e o o t utiliza la documentaţia tehnică. în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
şi organizarea de şantier se vor rezolva în incinta proprietăţii. Porţile de acces se vor deschide spre 

I proprietăţii. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi 
tîn incintă.

|;ÂU * uuM' va fi întocmit de proiectant autorizat.
spre stradă vor avea înălţimea de max. 2.00 m din care un soclu opac de 0.60 m şi o parte 

5, dublată cu gard viu. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de max.

Certificat de urbanism poate fi u tilizat pentru promovare PUD şi obţinerea autorizaţiei de

iTUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE 
Ş I NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII____________

« • & J S -A J X  19-12-2018



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

competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuri tl, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti.
în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şl private asupra 

mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şl prin Directiva Consiliului şl Parlamentului European 2003/35/CE privind 
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şl programe tn legătură cu mediul şi modificarea, cu privire ia participarea publicului şl 
accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE 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 şl să decidă, după caz, fncadrarea/neîncadrarea proiectului 
Investiţiei publlce/private Tn 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 la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul 
asigurării consultării publice, centralizărll opţlunllor publicului şl al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiţiei în 
acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiţii:

După prim irea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului în vederea evaluării In iţiale a Investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra 
m ediului, in  urma evaluării iniţiale se va em ite actul adm inistrativ al autorităţii competente pentru protecţia m ediului.

tn  sltuatla In care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor Investiţiei 
asupra m ediului, solicitantul are abllgaţla de a notifica acest fap t autorităţii adm inistraţiei publice com petente cu privire la 
m enţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

In  sltuatla în care, după em iterea 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 
fap t au to rităţii adm inistraţiei publice competente.________________________________________________________________________

5 . CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA F I 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 ta zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) Documentaţia tehnică - D.T. , după caz (2 ex. originale)

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

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

1/
d.2.

d.3.

| x j alimentare cu energie termică 
j x | salubritate -  SDG -  PS3

| x | sănătatea populaţiei

| _  | tel efoni zare 
j _  | transport urban

I securitatea Ia incendiu

| x  | canalizare L 
| x  | gaze naturale

Avize şi acorduri privind:
| x  | protecţie c iv ili 

Alte acorduri/declaraţii:
| x | Declaraţie notarială pe proprie răspundere a proprietarilor din care să rezulte că unobilnl nu face obiectul unui litigiu aflat pe 

rolul uniri instanţe judecătoreşti
| s | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectaţi pentru lucrări la limita de proprietate, dacă lucrările executate 

impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (suimdiri, consotidăiri, c it)  şi dacă prin proiect 
se menţine această obligativitate

| x | Declaraţie notarială pe proprie răspundere a proprietarilor , conform KGR nr. 525/1996 privind Regulamentul Local de 
Urbanism, art. 27, alin. 3, prin care vă obligaţi ca p in i la data finalizării construcţiei, să racordaţi construcţia la reţeaua 
centralizată publici.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
| x | Certificat de rol PS3 - în original I x'| Aviz cuminţii - PMB ş |x ]  Aviz Brigada Rutieră

d.5. Studii de specialitate: | x {Documentaţie cadasţrală | x | Studia Geotehnie j x  j Calea] “G ”
j x j PUD aprobat conform legii, inclusiv planşă reglementări (color) ^

e) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - AP.M.B. (Aleea Lacul Morii N r .l, 5.6yBucureşti)
f) D ovada privind achitarea taxelor ilegale (copii) : taxă AC şi taxă timbru O AR. /  '* '■

NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUXRf/DESFIINŢARE 
PTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUI

Uitate de 24 luni de la data emiterii.

. _  arh .
întocmit Dumitrescu Andreia
Achitat taxa de: 24 le i , conform chitanţei nr. 5011826 din 17.12.2918.
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /  prin poştă la data d e __ ___________
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi  completările ulterioare, privind aul 
construcţii,

:ecutării lucrărilor de

deladalfl.de , __ . ______ până la data de

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

PRIMAR,
Negriţi Robert Sorin

SECRETAR, 
M ihiiţi Marii»

ARHITECT ŞEF 
arh. B iţca Robert M itul

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 lei, conform chitanţei nr................... d in___ . ___. ______
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,.i Documentaţii cadastrale avfzerte 
. Construcţii înregistrat* în sistemul 

Integrat de cadastru ţ! carte funciarii

OCPI Bucureşti, Bd. Expoziţiei, Nr. 1A, Sector 1, ROMÂNIA 
Data: 08.08.2010 
întocmit Adrian Păun





— R O M Â N IA
M U N IC IP IU L  BUCUREŞTI 
P R IM Ă R IA  SECTORULUI 3
s . u .a .t .

CERTIFICAT DE URBANISM
N r . J 9 %  d in  * 9 .  Q & . 2018

ÎN  SCOPUL: elaborării documentaţiei pentru obţinerea avizului de oportunitate în vederea 
întocmirii PUD şi pentru autorizarea lucrărilor de construire

Ca urm are a cererii adresate de GFM VENTURES S.R.L. -  C U I 3 8 6 8 1 6 5 1 , prin reprezentant 
N IŢ Ă  FLORIAN cu domiciliul în  m un ic ip iu l B ucu re ş tise c to ru l 2, 

înregistrată cu nr. 168135  din 2 1 .0 8 .2 0 1 8 .
Pentru imobilul -  teren şi/sau construcţii -  s ituat îp judeţu l /  Municipiul B ucureşti, sectorul 3, 

D rum ul Gura Sfriului nr. 91  sau identificat prin planuri cadastrale 1 /5 0 0  şi 1 /2 0 0 0 .
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, HCGMB nr. 224/2015 şi HCGMB nr. 341/2018.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

^itorizarea executării lucrărilor de construcţii, se

CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC:
Im obilul situat în intravilan', compus din teren în suprafaţă de 2 .0 0 0 ,0 0  m p. având num ărul 
cadastral 206520, este proprietatea GFM VENTURES SRL, conform Contractului de vânzare -  
cum părare nr. 2 1 7 0 /1 1 .0 6 .2 0 1 7 , autentificat de NP -  şi a extrasului de Carte
Funciară pentru inform are nr. 2 0 6 5 2 0 , em is de ANCPI în baza cererii nr. 5 9 6 1 7 /0 3 .0 8 .2 0 1 8 .
Imobilul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015; în perimetrele protejate conform PUZ 
- zone construite -  protejate - MB; în raza de protecţie a monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: teren liber de construcţii.
Destinaţia: Conform RLU aferent PUG - Municipiul Bucureşti aprobat, terenul este încadrat în UTR L lc  - 
locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave 
neconstruite; POT maxim =  45% ; CUT m axim  pentru înălţim i P+2 = 1,3 mp. ADC/m p. Teren.
Terenul este cuprins în zona fiscăiă „ C a  Municipiului Bucureşti. ~
Propunere: se solicită construirea unui cu BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT, SALĂ GIMNASTICĂ şi SPAŢII 

AUXILIARE, RH =  P+1E;

3. REGIMUL TEHNIC:
în vederea construirii unui BAZIN DE ÎNO T ACOPERIT, SALĂ GIMNASTICĂ .şi SPAŢII AUXILIARE, RH =  
P+1E ; este necesară realizarea unei docum entaţii de urbanism P.U.D., aprobaţa confprm legislaţiei în 
vigoare. Conform Planului Urbanistic Generai al Muncipiului Bucureşti aprobat, ^entrti subzona L lc  sunt 
avizaţi următorii indicatori urbanistici: POThax. =  45% , CUThax. (p t. P+2 niveluri) =  1,3 
ADC/m p-teren şi RH max. =  P+2 niveluri (lOmetri).
Edificabilul/ampiasamentul v ă ii defin itiva t prin P.U.D. întocm irea D.T.A.C. se recomandă a se realiza 
numai după aprobarea documentaţiei P. U.D. şi în conform itate 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.
împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de max. 2.00 m din care un soclu opac de 0.60 m şi o parte 
transparentă, dublată cu gard viu. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de max.
2.50 m .

Prezentul Certificat de urbanism poate fi u tiliza t pentru promovare PUD şi obţinerea autorizaţiei de 
construire.
CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢIN E LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 
____________ Ş I 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 pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti.
în  aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şl prin Directiva Consiliului şl Parlamentului European 2003/35/CE privind 
participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri şf programe tn legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi 
accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE 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 şf să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului 
investiţiei publice/prlvate în iista 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 la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul 
asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şl ai formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiţiei în
acord cu rezultatele consultării publice. în  aceste condiţii:______________________ ____________________ ______________

După primirea prezentului C ertificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta Ia autoritatea com petenţi 
pentru protecţia mediului In vederea evaluării In iţia le  a Investiţiei şl stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra 
m ediului. în  urma evaluării in iţia le  se va em ite actul adm inistrativ a l au torităţii com petente pentru protecţia m ediului.

în  situaţia în care autoritatea com petentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor Investiţiei 
asupra m ediului, solicitantul are abligaţla de a notifica acest fap t au to rităţii adm inistraţiei publice competente cu privire la 
m enţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

în  sltuatfa tn care, după em iterea C ertificatului de urbanism ori pe parcursul deru lării procedurii de evaluare a efectelor 
Investiţiei asupra m ediului, solicitantul renunţă la Intenţia de realizare a Investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest 
fap t au torităţii adm inistraţiei publice com petente. _______ ._______________ ___________ ,________ ______________ ■

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

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

[ x | D.T.A.C. LID.T.O.E. |_ |  D.T.AD.
Avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism
d .l. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

| x | alimentare cu apă |1 x | alimentare cu energie electrică |_|telefanizare
| x | canalizare | x j alimentare cu energie termică |_  j transport urban
| x | gaze naturale | x | salubritate

d.2. Avize şi acorduri privind:
|_|protecţie civilă | x | sănătatea populaţiei | x | securitatea Ia incendiu

d.3. Alte acorduri/declaraţii:
| x | Declaraţie notariali pe proprie răspundere a proprietarilor din care s l  rezulte c i imobilul nu face obiectul unei litigiu aflat pe 

rolul unei instanţe judecătoreşti
| x j Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectaţi pentru lucrări la limita de proprietate, dacă lucrările executate 

impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subtfdiri, consolidări, etc) şi dacă prin proiect 
se menţine această obligativitate

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
| x |  Certificat de rol PS3 -  în original ] x | Aviz circulaţii DGISP-PMB

d.5. Studii de specialitate: | x  [ Documentaţie cadastrală ] x | Studiu Geotehnic | x  | Calcul “G”
| x  j PUD aprobat conform legii, inclusiv planşă reglementări (color) 

e) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - A.P.M .B. (Aleea Lacul Morii Nr.l, S.6, Bucureşti)
f) Dovada privim taxelor legale (copii): taxă AC şi taxă timbru O AR.

7 )

ANISM NU ŢIN E LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 
ERĂ DREPTUL PE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII____________

are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

Redactat A I  tmjjeseu

Achitat taxa"ae: 24 ic i, conform chitanţei nr. 4971879 din 21.08.2018.
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /  prin poştă la data de

------
arh^ t Mihai Başca

- 7  :
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările ţ i  completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI P E  URBANISM

de la data d e __ .__ . _____ pSni Ia data de „

SECRETAR, 
Mărim Mălhiffi

V.
ARHITECT ŞEF 

arh. Robert Mihai Baţci

întocmii: ... ........................................ ..
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul unnândsă ob ţin i In condiţiile legii, m  alt C alificat de urbanism. 
Dam prelungim valabilităţii: ______
Achitat taxa d e : ........................... . ion lei, conform chitanţei nr. _________ d in__ ___________

PRIMAR,
Robert Sorin N egaţi







PLA N  U R B A N I S T I C  D E  D E T A L I U

LEGENDA
»  .  -  _  LIMITA ZONEI STUDIATE 
- - - - -  LIMITA PUD

LIMITE DE PROPRIETATE

EDIFICABIL PROPUS 

SPAŢIU VERDE

CIRCULAŢII PIETONALE INCINTA 

CIRCULAŢII, PARCARI AUTO INCINTA 

TROTUARE 

CIRCULAŢII AUTO

TEREN AFECTAT DE LĂRGIREA STRĂZI

COMISIA TF f̂J 
AMUNR

' : CIRCULAŢIE 
« CUREŞTI

S p r e  i i e s f  c tJ ţjio rm  a v iz
nr. c.T.C.
td in

mnătura l

M U r f  T  T E R IT O R IA L  P.ROPUS
S. totala teren 2000mo /1999) 1

S. afectata de circulaţii 23.50mp
S. teren ramasa 1976.50mD 100%
S.construjta. 674.80mp 44%
S.desfasurata
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S. circulaţii si parcari j k z z gfeji
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> jj 
20%

POT max 44% f f j
CUTm ax 0.60
H max=35m /J ty k 'l r r  *L.V &

__________________________ L

J 40 /  3496 /  05.03.2004 
CU116207208

NUME

0726801667
www.art-pFogect.ro
info@art-pioiect.ro

arh. A Jelea

CTAT arh. M.Spranceana
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prh. M.Stancu

GFM VENTURES S.R.L 
reprezentata prin NITA FLORIAN 

Titlu proiect: RLAN URBANISTIC DE DETA1JU 
BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT,
SALA GIMNASTICA SI SPATII AUXILIARE S+P+1E 

Adresa: Drumul Gaia Sinului, nr 91, Sector 3 , Bucureşti

Titlu planşa:
PIA N  n iR n iJ IA T ll

Planşa nr:

http://www.art-pFogect.ro
mailto:info@art-pioiect.ro
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m  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Transporturi
131B-Z01S1 SĂRBĂTORIM îm p r e u n ă

COMISIA 
Nr. 20601/. 
Nov 1508

CĂ DE CIRCULAŢIE
1680306

Către
S.C. GFM VENTURES S.R.L. prin.

Str. sectorul , Bucureşti

în şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 15.11.2018 s-a dat acordul
de principiu, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere şi pietonale, 
pentru documentaţia „P.U.D. -  Drumul Gura Sinului nr. 91, sectorul 3, Bucureşti”, 
conform Certificatului de Urbanism nr. 1936/29.08.2018 şi planului anexat la aviz, cu 
condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB 
nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veţi reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), 
după aprobarea documentaţiei P.U.D. şi obţinerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3
Bucureşti.

VICEPREŞEDINTE COMISIE

R e d a c f --------- -------  ' 16. 11.201S

Bd. Regina Ellsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tei: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

J

http://www.pmb.ro


P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

u - r - ' x r y .

! I
Ro m â n ia
1918 201 a 1 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA

A R H ITE C T  ŞEF

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

TELEFON (004 ° 21) 3'8  °3 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.r0

Nr. 301527/19.02.2019

Către,
Cabinet Primar

( U ^ h /

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

- “Imobil cu funcţiunea de birouri şi locuinţe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în 
Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3”;

- “Desfiinţare parţială anexe-locuinţă, consolidare, extindere şi supraetajare construcţie 
existentă rezultând un imobil cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Intrarea Grigore 
Gănescu nr. 7, sector 3";

- "Bazin de înot acoperit, sală de gimnastică şi spaţii auxiliare, RHpropus = S+P+1E, pe 
un teren situat în Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3”;

- “Imobil locuinţe colective cu RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în Strada 
Vulcan Judeţul nr. 20-26 , lot 2, sector 3”;

- “Imobil locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, 
pe un teren situat în Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26 , lot 1, sector 3"

Vă mulţumim pentru colaborare.

Datele duinneavoastiă personale suni 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 justificai. 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.r0
http://www.primarie3.r0

