
M UNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PRO IECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil cu funcţiunea de birouri şi locuinţe -  R H pr0pus = S+P+3E, 
p e  un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B 
(fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), Sector 3 ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului 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. 305274/CP/21.02.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 15/14.02.2019 al Arhitectului Şef;
- Adresa nr. 301527/19.02.2019 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de 

Urbanism;
In conformitate cu prevederile:

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

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

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

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 
269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17. i 1.2010, 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 Ş ef nr. D/M B/43/2018/14.02.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 13/14.02.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 14/14.02.2019;
- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice;
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:

A rt.l. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu 
funcţiunea de birouri şi locuinţe - RHpropus ~ S+P+3E, p e  un teren situat în Strada Matei 
Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3 ”, proprietate privată 
persoană juridică, cu suprafaţa de 155 mp conform acte de proprietate (156 mp conform  
măsurătorilor cadastrale), în conformitate cu anexele 1 şi 2, reprezentând Avizul 
Arhitectului Ş ef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 13/14.02.2019.

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 Pianului Urbanistic de Detaliu 

„Im obil cu funcţiunea de birouri şi locuinţe - RHpmpus = S+P+3E, pe un teren situat 
în Strada M a te i Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3"

Luând în  considerare:
-  Raportul de specialitate nr. 1 5 /1 4 .0 2 .2 0 1 9  al A rh itectu lu i Şef,
-  Avizul A rh itectu lu i Şef nr. D /M B /4 3 /2 0 1 8 /1 4 .0 2 .2 0 1 9 ;
- Raportul in fo rm ării şi consultării publicului nr. 1 3 /1 4 .0 2 .2 0 1 9 ;
- Punctul de vedere al Serviciului D ocum entaţii de Urbanism  nr. 1 4 /1 4 .0 2 .2 0 1 9 ; 
Cu privire la docum entaţia de urbanism  Plan Urbanistic de D etaliu  „ Imobil cu

funcţiunea de birouri şi locuinţe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada M atei 
Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3", p ro p rie ta te  privată  
persoană ju rid ică .

şi considerând că reg lem entarea dezvo ltării urbanistice a sectorului 3 este un 
obiectiv p rio rita r al adm in istraţie i locale,

în  baza p revederilo r a rt. 63 a lin . (5 ) lit. f) din Legea adm in istraţie i publice locale nr. 
2 1 5 /2 0 0 1  , repub licată, cu m odificările  şi com pletările  u lte rio are , p o triv it cărora  
"primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune 
aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora", 

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectoru lu i 3 proiectul de ho tărâre  privind  
aprobarea Plan Urbanistic de D etaliu  „Imobil cu funcţiunea de birouri şi locuinţe - 
RHpmpus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada M atei Basarab nr. 20B (fostă Strada 
Clucerul Udricani nr. 29), 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 temei 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 

“Imobil cu funcţiunea de birouri şi locuinţe - RHpn>pUS = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab
nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), 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 am enajare a 
teritoriului şi de urbanism, aprobate conform legii.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind am enajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare şi a PUG Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB  
nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 şi nr.877/12.12.2018. 
Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “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” în  baza Certificatelor de 
urbanism nr. 74/22.01.2015 şi nr. 1628/27.07.2017, em ise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub 
nr. D /M B /43/2018/14.02.2019.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POT max = 60% , CU Tmax = 2,5  
mp.ADC/m p.teren, Hma*im = aliniere la cornişa /  aticul clădirii învecinate (pentru RHpn)pus = S+P+3E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determ inat de următoarele retrageri şi aliniamente: 
pe aliniament, calcan pe limita dreaptă a proprietăţii, calcan pe limita stângă a proprietăţii, calcan /  retras min. 3,20 m -  
5,00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr. 2) pentru funcţiunea de birouri şi 
locuire, având RHpropus = S+P+3E.

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

Planul Urbanistic de Detaliu îm preună 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 em ite prezentul raport de 
specialitate în  vederea promovării documentaţiei spre aprobare în  plenul Consiliului Local ai Sectorului 3.

în  baza prevederilor art.63, alin .(5), iit. 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 “Imobil cu fiincpunea de birouri şi 
locuinţe - RHpropus = S+P+3E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), 
secta' 3 ”.

Datele dumneavoastm personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Ca urmare a cererii adresate de S.C. INTER COMPLEX S.R.L., cu sediul în Municipiul Slatina, Strada Cazărmii, bl. 13B, et. 2, ap. 9, judeţul
Oft, teiefon/fax............ e-m ail............. înregistrată la nr. 162192/09.08.2018 şi completată cu nr. 204803/02.10.2018, nr. 271676/07.12.2018
şi nr. 43263/29.01.2019.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se 
emite următorul:

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Imobil cu funcţiunea de birouri şi locuinţe - RHprapiJS = S+P+3E, 
generat de imobilul4* situat în Strada Matei Basarab nr. 20B (fostă Strada Clucerul Udricani nr. 29), sector 3, 
Bucureşti.
Iniţiator: S.C. INTER COMPLEX S.R.L.
Proiectant: S.C. IDAINTERSECTION DESZIGN & ARHITECTURA S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Cristian Şt. BALAN - D E .
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  la Nord B-dul Corneliu Coposu, la Vest Piaţa 
Unirii, la Sud B-dul Unirii, la Est B-dul Mircea Vodă şi este format din teren curţi construcţii cu suprafaţă de 155 
mp conform acte de proprietate (156 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 CA respectiv CA2 -  subzonă 
centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, mare şi cu accente de peste 45 m, cu regim de 
construire continuu sau discontinuu;
- funcţiuni predominante: sedii de companii şi firme în clădiri specializate pentru birouri, servicii financiar-bancare 
şi de asigurări, servicii autonome avansate, servicii pentru cercetare-dezvoltare, servicii de formare-informare, 
biblioteci, mediateci, poşta şi telecomunicaţii, edituri, centre media, activităţi asociative diverse, hoteluri pentru 
turismul de afaceri şi alte spaţii de recepţie, expoziţii, centre şi galerii de artă, servicii profesionale, colective şi 
personale, servicii pentru comerţ şi transporturi, agenţii diverse, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase, 
centre comerciale, magazine, galerii comerciale, comerţ cu obiecte de artă, cazinou, dancing, cinema, cetre de 
recreere şi sport în spaţii acoperite, mici unităţi productive manufacturiere, locuinţe cu partiu special avand incluse 
spaţii pentru profesiuni liberale, parcaje multietajate;
- H max = înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul 
sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc 
de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;
- POTmax (pt. clădiri sub 6 niveluri) = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri 
cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale, săli de spectacole etc.;
- CUTmax (pt. clădiri sub 6 niveluri) = 2,5 mp.ADC/mp.teren;
- retragerea minimă faţă de aliniament = în zonele constituite dispunerea clădirilor faţă de aliniament va respecta 
caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii: în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse 
pe aliniament sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate; în cazul în care 
parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcţie 
în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectura retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe 
aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenţia un calcan;

AVIZ
Nr. D/MB/43/2018/14.02.2019

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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- retrageri minime faţă de limitele laterale = clădirile care adăpostesc funcţiuni de interes general şi locuinţe vor 
alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor 
până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire 
care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire 
retrasă de limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina 
naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă 
egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 4.00 metri;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de 
cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri; se interzice construirea 
pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua 
construcţie se limitează la acoperirea acestuia.
Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015, dar se află în zona de protecţie 
de 100 m faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatele de urbanism 
nr. 74/22.01.2015 şi nr. 1628/27.07.2017, emise de Primăria Sector 3. Pentru faza P.U.D. s-a obţinut obţinut 
avizul favorabil nr. 686/ZP/14.05.2018 emis de M.C. -  Direcţia pentru Cultură a Municipiul Bucureşti.

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), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări 
cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conformarea arhitecturai-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, 
reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:
- retrageri minime faţă de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietăţii, calcan pe limita stângă a 

proprietăţii;
- retrageri minime faţă de limita posterioară = calcan /  retras 3,20 m -  5,00 m faţă de limita de proprietate; 
-PO T™  = 60%;
- CUTmax= 2,50 mp. ADC/mp.teren;
- Hmaxim = aliniere la cornişa /  aticul clădirii învecinate (pentru RHpropus = S+P+3E);
- 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, vizata spre 
neschimbare, anexată prezentului aviz;

- circulaţii şi accese: conform Aviz circulaţii nr. 2086/16.05.2016-1397192/07.04.2016 ai PMB-DGISP-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 condiţii5); construcţia se va încadra în edificabilul maxim 
reglementat prin PUD.

2
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Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre 
neschimbare şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

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

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

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

urbanism nr. 1628/27.07.2017 emis de Primăria Sector 3.

F8 - A viz P lan u rban istic de  deta liu
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S te M M E I BASARAB NR. 20B 
OSTACllUCERU OURICANI NR 29)

\ p r o Fil  s t r a d a l  a -a x

IE 221940

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

ANEXĂ LA AVIZULK g ^O P U sIT Ă P R O B A T
Matei Basai ut

STRADA(ClRCUNL A T J ^ ^ ^ g A M PLA SAR E

Bilanţ teritorial pa parcela studiată __________

: îTS S r1: p«*u*
Suprafaţa teren 
(acte/măaurătorl) J 156 m p | 156 m p

Suprafaţă construita (Sc) ■ 93,60 m p

Suprafaţă desfăşurata (Sdc) 390 m p

P.O.T, 60%

C.U.T. 2,50

R.H.max P+3
Afle construcţie 

vednă P+3H.max (m)

Spaţii verzi (mp/%) 46.B0 mp / 30%
Nr. unităţi locative

Nr. locuri de parcare

Suprafaţa da teren afectată 
da suDraiăralre stradă

■
3,20■<y W ţ  

\  \
\\
\

'n 7a'

'3.54

(Of Slmda « A T e l BASARAB 
CUKJEHLf UORfCAWI Î J 1. f*c

'!<•

ŞEF PROIECT 
arh. Tavaszi Zollân

OU

S C
ÎNTOCMIT 
arh. Bâlan Cristf 
arh. Tavaszi ZoHârr 
arh. Bobonate Silvia

NUMĂR
PROIECT

A252 / 2014

FAZA: P.U.0.
;

PIAN URBANISTIC DE DETALIU
STRADA MATEI BASARAB NR. 20B (FOSTA CLUCERU UDRICANI NR 29) 

COD POŞTAL 030674, SECTOR 3, BUCUREŞTI

ZONA STUDIATĂ

E ■  ■  LIMITA DE STUDIU

LIMITA PUD (156,00 mp)

CIRCULAŢIE CAROSABILĂ 

CIRCUL. CAROSABILĂ OCAZIONALĂ  

CIRCULAŢIE PIETONALĂ |

BORDURA COBORÂTĂ PT ACCES  
AUTO PESTE CIRCUL. PIETONALĂ, 
Ca2
SU B ZO N A  C EN TR A LĂ  CU FU N C T  
C O M P LE X E , CU C LĂ D IR I DE  
ÎN Ă LŢ IM E  M ED IE , M ARE Şl CU  
A C C E N TE  P ESTE 45 M ETR I,
CU R E G IM  DE C O N S T R U IR E  
C O N T IN U U  SAU D IS C O N T IN U U . 
PO T max = 60% /  C U T  max = 2,5
ALINIERE (RETRAGEREA MINIMA  
DE LA ALINIAMENT)
RETRAGERI FATĂ DE LIMITE LOT

ZONĂ VERDE ÎN LUNGUL 
CIRCULAŢIILOR  
EDIFICABIL PROPUS  
pt. C O N S T R U C Ţ I^ ^ ^ ^ P U S Ă  
Hmax= aticul c o ^ n B 5 g tte c im P +3 
IMOBIL LOCUI 
corp clădire S 
POTmax= 60,00 o)

ACCES CAROSAI 
DE PARCARE ÎN INCIN  

IETONAL
ARHITECTURA St URBANISM 
lA -IN T E R S E C T IO N  

& A R H IT E C T U R A  S R L

ITER COMPLEX S.R.L

număr plw şA

SCARA
1:500

DENUMIRE PLANŞA REGLEMENTARI URB.
ZONIFICARE FUNCŢIONALA 
CIRCULAŢII Şl RESTRICŢII
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m m m NUMĂR
PROIECT

A252F20t4

FAZAiPĂU),

PLAN IBBANISTIC BE DETALIU
STRADA MATEI BASARABNR. 206 (FOSTA aUCERUUDRICANI NR29) 

COOPOŞm 030674, SECTOR 3, BUCUREŞTI

ZONA STUDIATĂ

LIMITA DE STUDIU

I I LIMITA PUD (156,00 mp)

_____ n C|RCULAJ |E CAROSABILĂ

CIRCUL CAROSABILĂ OCAZIONALĂ  

CIRCULAŢIE PIETONALĂ

BORDURA COBORÂTĂ PT ACCES 
AUTO PESTE CIRCUL PIETONALĂ,Hm caz
SUBZONA CENTRALĂ CU FUNCŢ. 
COMPLEXE, CU CLĂDIRI DE 
ÎNĂLŢIME MEDIE, MARE Şl CU 
ACCENTE PESTE 45 METRI,
CU REGIM DE CONSTRUIRE 
CONTINUU SAU DISCONTINUU.
POT max = 70% /  CUT max = 3,0
ALINIERE (RETRAGEREA MINIMA 
DE LA ALINIAMENT)

3,20 RETRAGERI FAŢĂ DE LIMITE LOT
M fg«ai ZONĂ VERDE ÎN  LUNGUL 

CIRCULAŢIILOR 
EDIFICABIL PROPUS 
p t CONSTRUCŢIA NOU PROPUSĂ 
H = 16,00 m SASi

corp clădire S + 1 - - __ -  ,  ,
PO T_= 70,00 « jfjb U Ţ a ^ a r - %%

%  Kt-um sa
ACCES CAROSABIL (4:fc©CUP/v  
DE PARCARE ÎN INCINTĂf 
ACCES PIETONAL

PRoeraMt BIROU DE ARHITECTURA SI URBAMSM 
SC U>-A - INTERSECTION 

DESZ1GN ft ARHITECTURA SRL
* * * * * *  S.C. INTER COMPLEX S.R.L

NUUARP1ANŞ*

SCARA1:301)

DBWURE PLANŞA REGLEMENTĂRI URB. 
ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ 
CIRCULAŢII Şl RESTRICŢII
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TELEFON (004 02T) 318 03 23 - zS FAX {004 021) 31803 04 E-MAIL urbanism@primarie3.rt) 

Calea Dudeşti nr. 19 1, sector 3, 031084, Bucureşti, www.pri1narie3.ro

ARHITECT ŞEF
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

1918  ZOI 6 I SĂRBĂTO RIM  ÎM P R E U N A Nr. 14/14.02.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM

Cu privire la PUD “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”

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determ inat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: pe aliniament, calcan pe lim ita dreaptă a proprietăţii, calcan pe lim ita stângă a 
proprietăţii, calcan /  retras min. 3,20 m -  5,00 m faţă de lim ita posterioare a proprietăţii, conform planului de 
reglementări (planşa nr. 2) pentru funcţiunea de birouri şi locuire, având RHpropUs= S+P+3E.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 60%, CUTmax = 2,5 
mp.ADC/mp.teren, HmaXim = aliniere ia cornişa / aticul clădirii învecinate (pentru RHpropus = S+P+3E).

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 
CA respectiv CA2 -  subzonă centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, mare şi cu accente 
de peste 45 m, cu regim de construire continuu sau discontinuu, POTmax = 60% (pentru clădiri sub 6 niveluri), 
cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru 
activităţi comerciale, săli de spectacole etc., CUTmax = 2,5 mp.ADC/mp.teren. (pentru clădiri sub 6 niveluri). 
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. 13/14.02.2019, privind documentaţia PUD - “ 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".

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

Faţă de 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 oonformitate 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 peisonale 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.

I
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P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

ROMÂNIA
1918-20181SAB6ATORIM ÎMPREUNA

ARHITECT ŞEF
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbantsm@lprimarie3.r0 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.r0

Nr. 13/14.02.2019

Raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“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”
Beneficiarul documentaţiei: S.C. INTER COMPLEX S.R.L.
Arhitect: Cristian Şt. BALAN 
Proiect nr.: A252/2014.

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

1. D atele  şi locurile tuturor în tâln irilor 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 loc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD.

2 . Conţinutul, d atele  de transm itere prin poştă şi num ărul trim iterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii Ia întâlniri, 
buletine inform ative 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 ia parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 

începând cu perioada: 09.08.2018.
- anunţ în ziare locale:

• Evenimentul Zilei, pag. 16, din data de 09.08.2018;
• Jurnalul Cotidian Naţional, pag. 2, din data de 09.08.2018.

3. Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au prim it notificări, buletine inform ative sau 
alte m ateriale scrise:

- notificare Fundaţia Universitară Română de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea - Nord -  Strada Matei Basarab 
nr. 18bis, nr. cad. 204187;
- notificare S.C. Perini Properties & Investments S.R.L - Nord şi Est -  Strada Matei Basarab nr. 20, 
nr. cad. 200950;
- notificare S.C. Eurasia Properties S.R.L. -  Est -  Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;
- notificare ■ -  Est -  Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;
- notificare P.M.8. - Vest -  Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti.

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

- Fundaţia Universitară Română de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea - Nord -  Strada Matei Basarab nr. 18bis, 
nr. cad. 204187;
- S.C. Perini Properties & Investments S.R.L. - Nord şi Est -  Strada Matei Basarab nr. 20, nr. cad. 200950;
- S C. Eurad» Prnnarfiftf, S.R.L. -  Est -  Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;
- - ■- -  Est -  Strada Matei Basarab nr. 20A, nr. cad. 200344;
- P.M.B. - Vest -  Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă pute|i 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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ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM Şl AMENAJAREA TERITORIULUI

PRI  M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

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

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 căzui

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 ia 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. 2086/16.05.2016-1397192/07.04.2016 al DGISP-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. 15003/22.08.2016.

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

Faţă de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia şi cerinţele Ordinului şi propunem 
Consiliului Local Sector 3 însuşirea prezentului raport.
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ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
OUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.
în scopul: întocmire documentaţie de umanism şi autorizaţie de construire

Ca urmare a Cererii adresate de S C  IN T E R  COMPLEX SRL
cu domta'liiJf/ssdiuJ*), tn judeţul ......OS....................... .muniapiutforaşul/comuna Slatina,
sectorul............cod poştal.................Strada Cazărmii, b l 13B-.., sc ..... et. 2 ,.., ap. 8.
tetefcn/fax.............. .........em a il.... ................................. înregistrată la m. 3372/16.01.2017,22367/16.03.2017.

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii situat In municipiul BUCUREŞTI sectorul 3, cod poştal
STRADA MATEI BASARAB NR.20B (fosta Strada CLUCERUL UDRICANI nr.29)
sau identificat prin .......................................................... ................. ........... ...............................
In temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 265/21.12.2000, HCGMB nr. 
324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015. 

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

I SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:
Terenul în suprafaţă de 155,00mp (156,00m p din măsurători cadastrale) se găseste Tn intravilanul 

oraşului, Strada Matei Basarab nr. 206 (foste Strada Clucerul Udrieani nr.29) şi este proprietatea SC 
INTER COMPLEX SRL conform contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1575/22.03.2007 de NP

imobilul este înscris în C F nr.208126 conform extras de carte funciară nr.515/06.01.2017.
Conform HCGMB nr.143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Imobilul nu este cuprins fii Liste 

Monumentelor istorice actualizată în 2015.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţă actuala: teren curţi construcţii.
Destinaţia; Conform PUG aprobat terenut se înscrie în CA2 subzona centrala cu funcţiuni complexe cu 
cfadiri de înălţime medie, mare si cu accente, cu regim de construire continuu sau discontinuu. POT=7Q%5 
CUT=3.
Propunere: se solicite realizarea unei construcţii S+P+3E cu funcţiunea de birouri si locuinţa, imprejmuire 
( în si organizare de şantier.

3, REGIMUL TEHNIC:
Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de construire birouri şi locuinţa cu regim de înălţime 

S+P+3E, lucrări de refacere împrejmuire, parcări, atei auto şi pîetonale, accese, spaţii verzi şi lucrări de 
amenajare organizare de şantier conform riormeior specifice în vigoare şi PUD avizat/aprobat conform 
legii, astfel: retras faţă de aliniament pe alinierea construcţiilor învecinate.

Pentru stabilirea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, modul de ocupare al 
parcelei, accese auto şi pietonale, conformarea arhitectural- volumetrică se va întocmi o documentaţie de 
jrbanism PUD. POT=70%, CUT=3.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentaţiei de urbanism.
Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului 

ninim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriul municipiului 
Jucureşţi, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentaţii 
itocmite în conformitate cu normativele şi legislaţia în vigoare. Organizarea de şantier se va executa în 
icintâ proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat fin scopul declarat pentru întocmirea documentaţiei 
e urbanism Plan Urbanistic de detaliu (PUD) şi pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii 
utorizaţiei de construire.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizaţie de construire/desfiintare si nu conferă 
reptui de a executa lucrări de construcţii.

Formular F.B/mt, 2 ex./TC Pag. 1 din 2



4. OBlMfitH M S  TITULARULUI CGRTSFJCATULl.il 0 6  URI SS
■ fn 'dopul ataborârli documentaţiei pentru Autorizarea executării lucrurilor de construcţii - de oorotrulra/cto desfiinţare - sofiotentul ss «a adrese autorisâţii competente 
pentru protecţia mediului Ai? tia N rin Protecţia W aiului B ucuraţi, 5tr. Atena Lecui Woriî nr. 1S1, sector 6, Bwourewfl 

in aplicarea Directivei Constliuiui 85/337/CEE (Directiva EtA) privind evaluarea efectelor anumitor proiect» pubfico ţi private asupra msdiului, mcdiScetă prin Direciîva 
Conejfiutui 97/11/CE ţi prin Directiva Consiliului ţi Parlamentului European 2003/35/CE privind pârtie ira ptiMtculw ta elaborarea anumitor clanuri st Dragrwe tn 
teflâturâ cu roadiul ţ i modificarea, cu privire la participarea publicului fii accesul la justiţie. 8 Directivei 85/337/CEE $i a Directivei 96/St/CE, prin certificatul «te uriMmsm 
se eonii ir-8 solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze ţi sâ decidă, după caz, fncadrarea/nefncadrarea 
proiectului investiţiei puWfce/private tn liste proiectelor supuse evaluării impactului asupra mşdkilui.

fn aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se d< Sţoarfi după emiterea certificatului de urbanism, 
anterior depunerii documentarei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea admirvatraţiei publice competente 

tn vederea satisfacem cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pantei protecţie mediului stabileşte mecanismul 
asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului ţi al formulării unui punct de vedere ofta cu privire la realizarea investiţiei fn acord cu rezultatele 
consultării publice. 

fn aceste condiţii:
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia da a se prezenta la autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului In vederea evaluării iniţiale a Investiţiei ţ l  stabilirii necesităţii evaluării afectelor acesteia asupra mediului, tn urma 
evaluării Iniţiale se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

In situaţia in care autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor Investiţiei asupra 
mediului, solicitantul are abllgaţla da a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competenta cu privire la menţinerea cererii 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

tn situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluarea efectelor 
investiţiei asupra msdiului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autoritarii 
administraţiei publice competenta.
3. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNTARE va fi fnsoţjtft de următoarele documente: 

ajcerttflcet de urbanism;
b) dovada ridului asupra imobilului, teren yi/sau construcţii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zl ei extrasul de carte funciari de 

Informare actualizat le zl, tn cazul In care legea nu disputa altfel (copia legalizaţi);
c) documentaţia im -  D X , după caz 

b U  D.TJLC. bc_f DX.O.E. I_l D .TAD.
d) avizele ţ i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

cu energie termici
(jîJ  salubritate 
U  avtzTransgaz
U  Altele U  

L I sănătatea populaţiei

d.1 ) avize ţi acorduri privind utHrts e urbane ţ i infrastructura:
_  Umentarec, spj

) ti falimentare cu energie electrică ■■.
1 £3) ga» naturale v

c.2) avize ţi acordun privind'
ixj securitatea la Incendiu |xJ protecţia civili

d-3) avize/acordun specific» de idrrtr tr» i publice centrale ţl/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
tal declaraţie notariala a proprietarilor din care s4 rezulta că imobilul nu face obiectul unul Iftfgtu aflat pe rolul unei Instanţe judecătoreşti 
tal certificat de rol DJX.L.S. 3 (original)
Ixl aviz Direcţia pentru Culturi Culte sf Patrimoniu National e Municipiului Bucureşti t" 
bl expertiza ta calcanul de care ae alipeşte noul Imobil 
bel acordul notarial af vactnHor pentru funcţiune.

Ixl număr poţUI emis de PMB '•
dA) studH de speclaldate: , / '

bd avtz consultativ PMB DUAT serviciul circulaţii /
tal aviz «uniata de trefle yl fluente circulari*! - ^ /
tal declaraţie notarială din care aă r le numele ţi adreea de contact a proprietarilor cu care a* se învecinează ta renul ce a generat PUD 
tal Documentaţie de urbanism (PUD) întocmită conform legii » >

Avize %l *x ui iu in ba» CU nr.742Z.01.3018 prelungii) t fl folotite fn patentul de avtaara/aprobare PUD fn Urnita velabHIUţll acestora, 
a) actul admlnlrtgriv el autotUţjl competenta pentru protacţta sediului; /
f) Documeptd (b taalnmnătoarelor taxe (copte): taxa RUR, OAR /

Taxa pentryămjl vwrţMmde'Constrwro -  0,6% din valoarea investiţiei pentru locuintfi, i ‘«pentru alte furwtiinta3% \
Taxa Tlrrijfti d A ^h tţpctu fi^o .ţi^ t dlKvaloerea investiţiei. /  fi

bHIttteade 24 luni de te «tete emiterii. ■ " ‘
organizare de şantier,

.OOtei conform chitanţa nr. 451565/16.01.2017,

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/pdn poţtă la data d e .
Tn confoii conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1961 plivind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu

ae prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism 

de la data de.......................... până la data de

ş tjţfc  n  D u m

completările ulterioare,

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţi nu este posibila, solicitantul urmând să obţină, fn condiţiile togii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,
Robert Sorin Negolţă

ARHITECT ŞEF 
ştefan Dumltraşcu

Data prelungirii vateMfităţii:................................
Achitat laxa d e ......... .................. lei, conform Chitanţei nr............................din..............................
Transmis solicitantului la data d e ............................diract/prin poţtă.
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ROMÂNIA
MUNICIPIUL. BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

» .....
în scopul: docum entaţie de urbanism  

in vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Ca urmare » Cererii adresate de SC INTER COMPLEX SRL
cu domiciliuI/sedîuJ*), în judeţul...........Of). ..................... murticiptuVoraşul/comuna Slatina,
sectorul ...... , cod poşta!................ , Strada Cazannîi, W. 138,.., sc. .... e l 2 ..., ap. 9.
tetefortriax ................... . e m a il......................................înregistrată la nr. 68237/16,10-2014.

pentru imobilul * teren ştfeau construcţii situat In m unicipiul BUCUREŞTI sectorul 3, cod poştal....... ......
STRADA MATEI BASARAB NR.20B (fosta Strada CLUCERUL UDRICANI nr.29)
sau Identificat prin .................................................................... ....................................................... ;

în temeiul reglememăriJor Documentaţiei de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 
289/21.12.2000, HCGMBnr 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20122011. HCGMB nr 232/19 12 2012.

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

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC :
Terenul in suprafaţa de 155,00mp (156,00mp din măsurători cadastrale) se gaseste In intravilanul 

oraşului, Strada Matei Basarab nr. 20B (fosta Strada Clucerul Udricani nr.29) si este proprietatea SC 
INTER COMPLEX SRL conform contract de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 1575/22.03.2007 de 
NP Tanase Ortansa Daniela, (mobiiul este inscris in cartea funciara nr 208126 si 208127.

2, REGIMUL ECONOMIC :
Folosinţă actuala: teren liber de construcţii
Destinaţie stabilita: Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afla in zona fiscala A. Conform PUG terenul 
se înscrie in zona CA2 subzona centrata cu funcţiuni complexe cu clădiri de inaitime medie, mare si cu 
accente, cu regim de .construire continuu sau discontinuu. POT=70%, CUT=3.
Propunere: se solicita realizarea unei construcţii S+P+3E cu funcţiunea de birouri si locuinţa, împrejmuire 
teren si organizare de şantier

3. REGIMUL TEHNIC :
Pe terenul descris mai sus se pot executa lucrări de construire imobil S+P+3E cu funcţiunea de 

locuinţe si birouri, împrejmuire teren si organizare de şantier astfel: retras fata de aliniament pe limita 
clădirii învecinate (dreapta).

Distantele fata de fimitete laterale si posterioare ale parcelei se vor stabili printr-o documentaţie de 
urbanism aprobata conform legii- Plan urbanistic de detaliu POT=70%, CUT=3

Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de construire împrejmuire in următoarele condiţii: 
spre strada gardul va fi retras conform avizului de circulaţii si va avea H.maxim.2.Q0m din care un soclu 
opac de 0 60m si o parte transparenta iar spre limitele separative ale terenului gardul va fi opac cu 
inaitimea de maxim 2.50m.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentaţiei de urbanism
Scurgerea apelor pluviale se va asigura in interiorul incintei . Proiectul va fi întocmit de proiectant

autorizat.
Lucrările se vor realiza in baza unei documentaţii intocmite in conformitate cu normativele si 

legislaţia in vigoare.
Prezentul Certificat de urbanism poate fi u tiliza t in scopul declarat pentru intocmirea 

documentaţiei de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu) in vederea obţinerii autorizaţiei de construire .

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizaţie de construire/desfiintare si nu conferă 
dreptul de a executa lucrări de construcţii.
Fi*frvu -iar f  rrr P*Vt 1 Hfp, ?



4 OBLIGAŢI! ALE TITULARULUI CERTJFICATULUi Og URBANISM:
In  scopul e laborării rfocanen la jis l penlru autorizarea executări! lucrărilo r de constmcjH * de construire/de desfiinţare - «o ta ia n tu i ee va adresa autorită ţii competente 

pentru protecţia m ediului Agenţie N ationa l»  de P ro tecţia  M e d iu lu i B u cu reşti, Sta. A leea L a cu l M o rii nr. 1S1, «acto r e, Bucureşti 
Jn aplicarea D irectivei ConsUrului BVS3/rC €E (D irectiva EIA) privind evaluarea efectelor anum itor proiecte pubSoe ţ i  private asupra m a lu lu i, m odificată pnn Giractiva 

C onsiliului # 7 /n rC E  ţ i  prin D irectiva C cnsliw M  V PariatnM ttului European îDW yasiGE privind participarea puW vailui la aisberarea anum itor p ia w i t i  programe In 
legătură cu m ediul ţ i  mudifiBarea, ou privire la  participarea pubSouliii ţi accesul ia jusuţte, a D irective i 85l337yCE£ ţ i  a D ire c tiv i 96/S iiC E , p rin  vertificatu i de urbanism 
se com unică so licită ri! uiW obligaţia de a  contacta auto fite lea  te ritoria lă  de mediu pentru ca aceasta «S analizeze ţ i  să rieodS- după caz, încadrarea/netnsadreres 
proiectului investiţie i publice/private în ăsta p tra e c k to  supuse evaluăm  im pactului asupra flnsdM ui,

Tn apucarea prevederilor D irectivei C oneliulu! 3Srit371C££, procedura de em itere a acordului de m ediu se desfăşoară după em iterea eertrfea turul de urbanism, 
anterior depunerii docum eniaiia pentru autorlza ies eaecuiăm  lucrărilo r de construcţii ia  «utontatea adm inistraţjai pibfiOB competente.

în vertarea safistace™  cerinţe lor cu  privire  la procedura de em itere a aoonU lul de mediu, « irto rta tea  com petentă penau p re fect»  rwedwho a ta M e ţie  mecanismul 
asigurării consu ltă ri publice, centra lizării opţiuni tot publicului şi a l form ulării unui punct de vedere oficia l cu priviră la realizarea Investiţi»! tn  «cord cu rezultatele 
consultă! # publice

in  aceste  condlţir._______ ________________ _________________  ________________________________________________ ._______________________
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţie de a ac prezenta la autoritatea competenta pentru 

protecţie mediului tn vederea «calmarii iniţiale a itwesifliel si «tatdlbU naceritaMi evalueril afectelor acesteia asupra rnedîuM. ta urma 
evaluării iniţiale se  va «mite actul adkitintarivto’ al autoritarii competente pentru protecţia mediului.

ta sHuatfe in care autoritatea eomptaant* pentru protecţia medruluî stabileşte necesitatea evaluare efectelor investiţiei asupra 
mediului, sofcHamuf are «MpMio de a nottftea acest fapt autoritarii «dMMfctrollal pubfie» cwnpsîMri» cu privire te menţinerea cerere 
pentru autorizarea «ancularfl lucrărilor da construcţii.

in sltoatia în care, dupa emiterea certificatului ds urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor 
imwattiier asupra mediului, spiicitermjlf re n u n ţa  te intenţia de realizare a investiţiei, aceste are obrigafia da a notifice acest fapt autoritarii 
admintetraricS .puhttee ectrt patent».
9. CEÎJzREft F«ORItfRE A AUTORIZAT®» DE O 0«S t1^ »® :.'L'fîr-:»rpSlffi va«IInsogtede urmăiX'rcete rfotumenite:

o) cerWfcaiul tfc uriontars,’
J>) dovada StiuM asupra tmobifeiuL teren şîtasu eortsSnrep, sau, 

tatonsarsecvia "îi'Xtila zi, fnvawwltnwm legea n«i 
■cS P0EuiT«frtaţa tehnica ■ O T după sar 

t«_l D.1T.A.C. i ţ j  D,7,QM, i j  O JA D  
d) avizele şp eeouj uite siaWite pnti i&iWcSţa te  totemam 
0 ,1 ) ovne ţr aermiuu pnvtnd niâtâţite umane ţa IntraMiuctura:

|iţ_|«NmwMtrecaspft J»J canatizcm
EUrtbistNlW cvom gte  dtoctrirt )a_(a}5nir»«a™ cu «swjgto (arraleft
|*J  auro «afmata frjtttetentzar»

tL2 j aviz* ţi acorduri privind:
Kirecutiteteilaineandiu IJ  proiect» «vriă

de pm «toastrai admitere ta zi ţi extrasul d» carte funciar* da

j*J  SititeriMAS
y  transport utban 
U A M e lJ

iaj «festa»# pop«i®jtei
ta) (taiăaraţta mfenafa a pespnitetarioviiHn cere să răzuite că (motoul no tăcu obtectul unai litigiu sfflrtpv rolul unei tartan)*. juvtecatonrşîi 
tel a a fittn  rit rai DJ.Y.LS. 3t erluteiit I
tal aviz îîircrîîi: pwttin» Etafltors <tote ai riMMmante National a ManitipSufei aucuraţi) 
tal asrpeşte* L* cteotaul d» caca a* aitpaste io d  temtel 
WBtte dsIsetrtfafrl ccrii.tierpîatm  laamtemi 

d.4) sttok de specaaStefle
Ijrf aviz cowMSJa ferite «iriuMuta «tacsMsl 
tal aviz pnnsoeintentett rstete
feartoembamsateda uriatofam Pten Mtfeantafic UMatiuaprolbat osmftuns lega, 

c) ă s tu i «a m tn s w lrs & v  iii a tric in tM ri t u n t e M u  jaunSnu p n sC s c JM  m u d lid u ii;
7) dovada pnwnd adriteres tiastor legate..

lam ptedta C.5*A dm reluam  inresliSel pentru louusăa si 1 iv peniţe uite lunclwiii,

de 13 tatii de !a data emitent

cparcetieu
IsveBî 8 00 tei. conform Ctatanţei' nr. 030633 din 16 10.2GM.

taeeaniulcie(McMtotifDanMmaioMtreMiifeBaiKiiteniulwdtotifiNfapo.il.'''b̂ aMde .
In amUmtnt» cu prevederile Legii nr jjŢ J M l privind sutwizsres exmifflrti iucfătisw tiecomiruttu, republicată, eu nnodifcâriii

ARHITE1 
S W in

«le la dau-'
Certificetului d« urbanism

până (a data deX .U H .kfeL

.i «omptefeito 'jttwioare.

După acettelă vals K lriă ţii nu este poaiM ă. SoU ăM U I tim to d  it t * ţ InS. In « o n d p e  Legii un u it«

în ro c  t-iCr
IW jLxL x a ^

D alapre iungfrii v a T ă o tiiiă îiliU fe ^ ..1̂  ^  , r  j S  ^  j  ■> >  /C T
AchriaUexB de . c  O  . lei conform Chitanţei nrM «"* * ? " .  din ■ l .T  ■ N t ..:..rQ v
Transmis stătcitantitfui la data de ....... ................direc'/priii poţlâ

Toimular F.6/rsd ZexiTC
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CONSTRUCŢIE S<-P+3E
NOU PROPUSA

w ss

T & r & n # o t r a n s f e r ®

SITUATfE PROPUSA 
regim înălţime: S+P+3E  
Suprafaţa teren =155.S0mp
Suprafaţa construita = 1OS.ump 

#1BWv Suprafaţa desfasurata =466.
o 7 f & ’

ANEX\y
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CERTIFICATUL Oh URBANISM
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
D irecţia G enera lă  U rbanism  şi A m enajarea  
Teritoriului

Serviciul Proiecte Urbane

Nr. intrare PMB: 1652007/14.08.2018
Nr. ieşire PMB: 1652007/1206/599N/ .3 /.08.2018

R O M Â N IA
ism-auia \ kăhhAio«jm împheiim4

Aviz tehnic de consultantă prelim inară de circulaţie nr. 599N/ £/.08.2018  
Categoria A l - “iot/parcelă”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Spre ştiinţă:

Amplasament:

SC INTERCOMPLEX SRL
Judeţul Olt, Slatina, Strada Cazărmii, nr. 13B, ap. 9 
Solicită ridicarea răspunsului de la Registratura PMB

Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti 
Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Bucureşti, Sector 3, Calea Dudeşti, Nr. 191

Bucureşti, Sector 3, Strada Matei Basarab nr. 20B (NC 208126)

1. Situaţia existentă
Terenul cu adresă poştală Bucureşti, Sector 3, Strada Matei Basarab nr. 20B 
(NC 208126), care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanţă preliminară de 
circulaţie, delim itat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcţiei 
Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - SPU, nu este adiacent Străzii Matei 
Basarab, din planurile cadastrale anexate cererii dumneavoastră nu s-a putut 
identifica accesul la  terenul în discuţie.
2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referinţă conform 
documentaţiilor existente/aprobate
•  Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti (HCGMB) nr. 269/2000, prelungit cu 
HCGMB nr.224/15.12.2015;
® Plănui Urbanistic Zonal „Bd. Mircea Vodă -  str. Matei Basarab, sector 3”, aprobat 
prin HCGMB nr. 85/13.04.2006, cu termen de valabilitate expirat;
•  Planul Urbanistic Zonal „PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de avizare a 
proiectului, conform inform aţiilor de pe site PMB f www.pmb.roi Ia rubrica Urbanism;
•  „Normele 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 HCGMB nr.66/06.04.2006.
3. Prevederi generale si detalii de reglementare
« Prin reglementările PUG/PUZ/NORME sunt aprobate caracteristicile sistemului de 
circulaţie, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum şi

Bd. Regina Hisabsta nr. 47, cod poşta! 050013. sector 5. Bucureşti, România
Tel: 021.306.55.00 h t 30360037
http://www.pinb.ro

$
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http://www.pmb.roi
http://www.pinb.ro


corelarea/corectarea profile lor funcţionale ale arterelor de circulaţie, în scopul fluidizării 
traficului urban şi a unei corecte deserviri a oraşului, în acord cu structura spaţial -  
compoziţională a diferitelor zone şi a întregului sistem urban.
•  Reglementările de circulaţie cuprinse în „PUZ - Bd. Mircea Vodă -  str. Matei 
Basarab, sector 3”, prevedeau realizarea unei artere pe traseul fostei străzi Clucerul 
Udricani (la partea sud-estică a terenului analizat) cu un prospect de 11,00m, compus 
din carosabil de 7,00m şi trotuare de câte 2,00m fiecare.
•  HCGMB nr. 66/2006 menţionează la punctul B, cap. I, art. 1: „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 si recomandări
• Certificatul de Urbanism Nr. 1628 din 27.07.2017, eliberat de Primăria Sectorului 3, a 
fost emis pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) 
şi pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. 
Documentaţiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de 
Circulaţie a PMB.
•  în conformitate cu articolul 47 din legea 350/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizarea reţelei stradale, precum şi statutul juridic şi circulaţia 
terenurilor se stabilesc printr-o documentaţie de urbanism de palier PUZ.
•In fo rm aţii exacte se pot obţine numai după aprobarea în  CGMB a 
docum entaţiei de urbanism  ”PUZ Coordonator Sector 3”.
•  Datele conţinute în prezentul Aviz tehnic de consultanţă prelim inară a DGUAT-SPU au un 
caracter informativ, fiind necesare corelării ia scara teritoriului municipal a acţiunilor de 
realizare a obiectivelor de utilitate 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 
preliminară 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. 206313 din 14.08.2018, în  valoare de 41,00 lei.

ief Serviciu, 
ijena BĂDOIU

Întocm it în 3 (trei) exem plare: E lena Grig
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COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAŢIE
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Către
S.C. INTER COMPLEX S.R.L.
Prin S C. I.D.A. INTERSECTION DESZIGN & ARHITECTURA S.R L . 
Str. Jean Athanasiu nr 12/2, Sector 2, Bucureşti

în şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 07.04.2016 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D. realizarea unei construcţii S+P+3E cu 
funcţiunea de locuinţe şi ̂ birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier- str Matei 
Basarab nr 20B (fostă str Clucerul Udricani nr 29), sector 3”, conform certificatului de 
urbanism nr 74/22.01.2015 şi planului anexat, cu condiţia asigurării parcării în incintă, 
în conformitate cu prevederile HCGMB nr,66/2006.

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

Intocmit^obfiilanalcQ&aLZacemnlarR- ?,<L&L2£LL6_________

Splaiul Independentei nr. 291-293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România 
Tei:Q21.305.55.0Mnt1252 sau 1251 
htlp-J4ww.pmb.ro
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Nr. 301527/19.02.2019

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

Către,
Cabinet Primar

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