
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Imobil locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, RHpr0pus = 2S+P+6E-7Etehnic, 
pe un teren situat în Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, Sector 3”

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 305272/CP/21.02.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 06/14.02.2019 al Arhitectului Şef;
- Adresa nr. 301527/19.02.2019 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de 

Urbanism;
a
In conformitate cu prevederile:

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

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

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

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 
269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, 
nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 şi nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Şef nr. D/VJ/30/2018/14.02.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 04/14.02.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 05/14.02.2019;
- 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) fit. 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 „Imobil 
locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, RHpropus -  2SJrP+6E-7Etehmc, pe  un 
teren situat în Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3 ”, proprietate privată 
persoană juridică, cu suprafaţa de 2038 mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 şi 
2, reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 04/14.02.2019.

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.»
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Calea Dudeşli nr. 191, Sector 3, 0310S4, Bucureşti

EXPUNERE DE M O TIVE
privind aprobarea P lanului U rbanistic de D etaliu  

„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"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr. 0 6 /1 4 .0 2 .2 0 19  al Arhitectului Şef,
- Avizul Arhitectului Şef nr. D /V J /3 0 /2 0 18 /14 .0 2 .2 01 9 ;
- Raportul inform ării şi consultării publicului nr. 0 4 /14 .02 .2019 ;
- Punctul de vedere al Serviciului Docum entaţii de Urbanism nr. 05 /1 4 .0 2 .2 0 19 ;
Cu privire la docum entaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţe 

colective şi spaţii comerciale la parter, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în 
Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26, lo t l ,  sector 3", proprietate privată persoană juridică.

şi considerând că reglem entarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv  
prioritar al adm inistraţiei locale,

în  baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea adm inistraţiei publice locale nr. 
2 1 5 /2 0 0 1 , republicată, cu modificările şi com pletările ulterioare, potrivit cărora "prim arul 
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 „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".

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

http://WWW.primahe3.rO
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ISIS 2018 I sAnaATOaiM ÎMPREUNA Nr. 06/14.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 

“Imobil locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, RHpr0pus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un teren situat în
Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3"

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare 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 locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, 
RHpmpus = 2S+P+6E-7Eteftnic, pe un teren situat în Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3“ în baza Certificatului de 
urbanism nr. 688/22.03.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/VJ/30/2018/14.02.2019.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax= 3,0 mp.ADC/mp.teren, 
Hnraxim = 22,00 iti (pentru RHpmpus = 2S+P+6E) / 25,00 m (pentru RHprapus = 2S+P+6E-7Etehnie).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edifîcabil maxim determinat de următoarele retrageri şi aliniamente: 
retras min. 5,00 m faţă de aliniament (str. Vulcan Judeţul), retras min. 5,00 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii (str. Caloian 
Judeţul), retras min. 6,00 m faţă de limita stângă a proprietăţii, retras min. 5,00 m faţă de Urnita posterioare a proprietăţii, 
conform planului de reglementări (planşa nr. U07) pentru funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, având 
RHpmpus = 2S+P+6E-7E|ehnic.

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

i

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectarului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui tem a 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. PIAŢA VITAN S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Vitan nr. 13-19, sector 3, telefon/fax.............
e-mail ............ înregistrată la nr. 92534/21.05.2018 şi completată cu nr. 136363/24.07.2018, nr. 136399/24.07.2018, nr. 247526/09.11.2018 si
nr. 43068/29.01.2019.
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 locuinţe colective şi spaţii comerciale ia parter, 
RHpropus = 2 S+P+6 E-7 Etehnlo,
generat de imobilul4* situat în Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3, Bucureşti.
Iniţiator: S.C. PIAŢA VITAN S.R.L.
Proiectant: S.C. BEMEL AG S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh./Urb. Barbu R. I. VLAD -  C Ci D Dş Dzo E FsGsGe.
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 Decebal, la Vest Şos. Mihai Bravu, la Sud Calea 
Dudeşti, la Est B-dul Burebista şi este format din teren curţi construcţii cu suprafaţă de 2038 mp conform acte de 
proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, 
nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 si nr.877/12.12.2018:
- imobilul este situat în intravilanul municipiului Bucureşti şi se încadrează zona M respectiv M2 -  subzonă mixtă cu 
clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;
- funcţiuni predominante: instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipai, municipal, de sector şi de 
cartier, sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în 
diferite domenii şi alte servicii profesionale, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor organizaţii politice, 
profesionale, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale, lăcaşuri de cult, 
comerţ cu amănuntul, activităţi manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenţii de turism, restaurante, 
baruri, cofetării, cafenele etc., sport şi recreere în spaţii acoperite, parcaje la sol şi multietajate, spaţii libere pietonale, 
pasaje pietonale acoperite, spaţii plantate -  scuaruri, locuinţe cu partiu obişnuit şi special (care includ spaţii pentru 
profesiuni liberale);
- H max = înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi 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; în intersecţii se admit unul sau două niveluri 
suplimentare în planul faţadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecţia aliniamentelor, după care pot urma încă alte 
două niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi a tangentei la acesta la 45 grade;
- POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);
- CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren;
- retragerea minimă faţă de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament 
se va respecta o retragere de minim 5,00 metri;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = clădirile se vor alipi 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 
numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se 
învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, 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 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de 
o biserică, distanţa se majorează la 5.00 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 cornişă, dar nu mai puţin de 5,00 metri.

A V IZ
N r. D /V J /3 0 /2 0 1 8 /1 4 .0 2 .2 0 19

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.

http://www.primarie3.r0
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Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată Tn 2015, dar se află în zona de protecţie de 
100 m faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatul de urbanism nr. 688/22.03.2018 
emis de Primăria Sector 3. Pentru faza P.U.D. s-a obţinut obţinut avizul favorabil nr. 1578/ZP/05.11.2018 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 ia prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului 
regulament sunt admise în condiţiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea 
pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de 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 fa 
accesurile auto şi pietonaie, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural- 
volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea 
urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:
- retrageri minime faţă de limitele laterale = retras 5,00 m faţă de limita dreaptă a proprietăţii (str. Caloian Judeţul), 

retras 6,00 m faţă de limita stângă a proprietăţii;
- retrageri minime fată de lim ita posterioară = retras 5,00 m fată de limita de proprietate;
- POTmax = 70%;
- CUTmax= 3,00 mp. ADC/mp.teren;
- Hmaxim -  22,00 m (pentru RHpncpus -  2S+P+6E) /  25,00 m (pentru RHpropus -  2S+P+6E-7Etehnic);
- 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. 10279/31.07.2018-1631512/05.07.2018 al PMB-DT-CTC cu 
respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări 
autorizate pe teritoriul municipiului Bucureşti, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

- echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico edilitare. Se vor respecta condiţiile 
impuse prin avizele de utilităţi prezentate la dosar, obţinute conform certificatului de urbanism. în cazul 
avizelor/adreselor cu specificaţii referitoare la posibilele reţele ce traversează terenul din Strada Vulcan Judeţul 
nr. 20-26, lot 1, sector 3, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta condiţiile impuse prin acestea şi a autorizaţiilor de 
construire obţinute pentru deviere.

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.

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

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

Prezentul aviz este un aviz tehnic ş i poate f i 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. 688/22.03.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu

2
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f m ă r ia  b e205123

200302 A  AVIZUL
BANISM [214604

200759

204481 CO/y TRUCTIE EXISTENTA 
PRM ARM SECTpR 3

J577

DENUMIRE PLANŞA:

x^T u n c tie

a e * e * A L  
A 59

i i l â

NR."
ORT.

SUBZONE
FUNCŢIONALE

SUPR.
<mp)

SUPR.
(%)

1. CIRCULAŢII /  PLATFORME 285,33 mp 14,00%

2.
IMOBIL FUNCŢIUNE LOCUINŢE 
COLECTIVE 2S+P+6E CU P 
COMERCIAL

1142,24 mp 56,00 %

3. SPATII VERZ1-TEREN NATURAL 407,6 mp 20,00%

4. SPATII VERZI-JARDINIERE 203,81 mp 10,00%

4  SUPRAFAŢA PARCELA 2038,11 mp 100,00%

B IL A N Ţ  T E R IT O R IA L

P.U.D.- LOCUINŢE COLECTIVE CU PARTER 
COMERCIAL 2 S + P + 6 E + 7 R  Tehnic

str. Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3, Bucureşti

Inventar coordonate proprietate 
IE 231382

Pct Est (m) Nord (m)
201 590542.934 325250.534
202 590510.112 325241.894
203 590495.265 325283.032
204 590496.420 325286.453
205 590539.900 325298.541
206 590541.118 325294.209
207 590547.109 325275.525

S = 2038.11 mp
Sistem de proiecţie: STEREOGRAFIC '70 

Sistem de referinţa: MAREA NEAGRA 70

L E G E N D A :
L IM IT E
LIMITA PARCELA CARE A GENERAT PUD

C IR C U L A Ţ II SI A C C E S E  
CIRCULAŢIE PIETONALA 
CIRCULAŢIE CAROSABILA

Z0NIF1CAR1 FUNCŢIONALE

/ / / / 1
M  1

1 [ ]  ZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI - L1a
5f J Cm m - ZONA MIXTA -  M2

m
/ ZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI - CB1

Ibl P f . X-t;'-. [ ZONA COMERŢ, SERVICII, TRANSPORTURI

m IXI r ZONA ADMINISTRATE
l £  / [ I ZONA INVATAMANT

10-16
14-20

P ro fil AA
P ro fil e x is te n t s i m e n ţin u t  

S tra d a  V u lc a n  J u d e ţu l

INDICATORI URBANISTICI PR O P U Ş I ;
S parcela  = 2038,11 m p

ZONA UTR M2- subzona mixta 
Rh = 2S+P+6E+7R Tehnic

POT m ax= 70% POT propus = 56% 
CUT max= 3 CUT propus = 2,98

Sc = 1142,24 mp 
Sd = 6073,56 mp

Număr parcaje : 102 locuri subteran 
sl 21 locuri pe parcela

Număr unitatl: 75 unitati de locuit

-VL— W  frirfr ~—-s— x- —-

2 A  3,5 |. 3,5 £ 4
7 2T,

c
A

12 -----

P ro fil B B
P ro fil e x is te n t s i m e n ţ in u t  

S tra d a  C a lo ia n  J u d e ţu l

Existent Lot 1 Existent Lot 2 propus Lot 1 propus Lot 2 PROPUS TOTAL

1. SUPRAFAŢA PARCELA 2038,11 mp 1286,15mp 2038,11 mp 1286,15mp 3324,26mp

2. SUPRAFAŢA CONSTRUITA - - 1142,24 mp 565,70 mp 1707,94mp

3. SUPRAFAŢA DESFASURATA - - 6073,56 mp 3832,72 mp 9906,28mp

4. NUM ĂR APARTAMENT^ - - 75 52 127

5. POT 0,00% 0,00% 56% 44% 51%

6. CUT 0 0 2,98 2,98 2,98

7. H m ax - - 2 5 m
2 S + P + 6 E + 7 R  Tehnic)

2 4m
2 S + P + 6 E + 7 R  Tehnic)

2 4m
2 S + P + 6 E + 7 R  Tehnic)

8. Nr. locuri de parcare pe  
parcela studiata

- - 123 64 187

9. Nr. locuri de parcare pe  
parcela alaturata

- - - -
'

1 0 . Nr. angajaţi - - 10 1 11

11. M od de asigurare a cces  auto Din str. Vulcan Prin interm ediul Lot 1 Din str. Vulcan Prin interm ediul Lot 1 Din str. Vulcan
Judeţul (conf. a c t dezlip ire) Judeţul (conf. a c t dezlip ire) Judeţul

1 2 . M od de  asigurare acces Din str. Vulcan Prin interm ediul Lot 1 Din str. Vulcan Prin interm ediul Lot 1 Din str. Vu lcan
pietonal Judeţul sl str. 

Calo ian  Judeţul
(conf. a c t dezlip ire) Judeţul si str. 

Calo ian  Judeţul
(conf. a c t  dezlipire) Judeţul si str. 

Calo ian  Judeţul

13. Suprafaţa spatii verzi ” 610mp(30%)
20% teren natural 
10% Jardiniere

384.06mp(30%) 1252mp

1

Acest desen si informaţiile cuprinse in el pot fi copiate, 
j  XgPQrduşg,şau utilizate, parţial sau in întregime doar cu acordul 

^Eâis al Beipel AG S.R.L. si nu vor fi folosite in alt scop decât
QRQ*- pentru tare au fost elaborate.

REGLEMENTARI 
RETRAGERE EATA DE ALINIAMENT 
TERASE SI IEŞIRI IN CONSOLA LA NIVELUL ETAJELOR 

1  CONSTRUCŢIE IMOBIL CU FUNCŢIUNE MIXTA 
RETRAGERI MINIME PROPUSE 
TERASE SI IEŞIRI IN CONSOLA LA NIVELUL ETAJELOR 

S H  DALE INIERBATE
U D  CIRCULAŢII AUTO SI PIET0NALE LA NIVELUL PARCELEI 

ZONA JARDINIERE

ACCESE PIET0NALE 
ACCESE AUTO

DENUMIRSPFOIECT:

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE CU 
PARTER COMERCIAL 2S+P+6E+7R Tehnic

BENEFICIAR PIAŢA VITAN S.R.L.

PRO IECTANT:
S.C BEMEL AG S.R.L, 
str. Balteni, nr. 26, sector 2, Bucureşti 

1 C U I: RO30160658, CIF : J13/984/2012 
te l : (+40) 721 237 550 
web : www.bemel.ro, 
e -m a il: office@bemel.ro

str. Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1,

PROIECT NUMĂR FAZA

R EG LEM EN TAR I

S e f P ro ie c t

P ro ie c ta t

D e s e n a t

D a ta  3 .2 0 1 8  

C o d  d e s e n :

N u m e S e m n ă tu ră

Urb. Vlad Barbu

Urb. Vlad Barbu

Arh. Rodica Halalau

S ca ra  1 :5 0 0

VJ 270 U 07

http://www.bemel.ro
mailto:office@bemel.ro
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204481

înfund. Ţ

P.U.D.- LOCUINŢE COLECTIVE CU PARTER 
COMERCIAL 2 S + P + 6 E + 7 R  Tehnic

str. Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3, Bucureşti

Inventar coordonate proprietate

>/
« I

7 *3 8

.16-533
7- s

7m' 751

t.7S*
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—0QJ--

0
CC,

'07

7SJ
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0 24»

39
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W U I

B IL A N Ţ  T E R IT O R IA L
NR.

CRT.
SUBZONE

FUNCŢIONALE
SUPR.

(mp)
SUPR.

(%)

1. CIRCULAŢII /  PLATFORME 488,27 mp 24%

2. IMOBIL FUNCŢIUNE LOCUINŢE  
COLECTIVE 2S+P+5E+6R

1142,24 mp 56%

3. SPATII VERZI 407,6 mp 20%

4. SUPRAFAŢA PARCELA 2038,11 mp 100,00%

INDICATORI URBANISTICI P R O P U S ! :
S parcela = 2038,11 mp

ZON A UTR M 2- subzona m ixta  
Rh = 2S+P+6E+7R  Tehnic

POT m ax= 75% POT propus = 56% Sc =  1142,24 mp
CUT max= 3 CUT propus = 2,98 Sd = 6073,56 mp

U -5 g -  3 .5 - T -3 ,5  . . .M J

&
12

P ro fil AA
P ro fil e x is te n t s i m e n ţ in u t  
S tra d a  V u lc an  J u d e ţu l

747^0
73.S*

\
7hEL
j* m

w

IE 2313 82
Pct Est (m) Nord (m)
201 590542.934 325250.534
202 590510.112 325241.894
203 590495.265 325283.032
204 590496.420 325286.453
205 590539.900 325298.541
206 590541.118 325294.209
207 590547.109 325275.525

S = 2038.11 mp
Sistem de proiecţie: STEREOGRAFIC 70 

Sistem de referinţa: MAREA NEAGRA 70

L E G E N D A :

L IM IT E
LIMITA PARCELA CARE A GENERAT PUD

C IR C U L A Ţ II SI A C C E S E  
CIRCULAŢIE PIETONALA 

1 , 1 CIRCULAŢIE CAROSABILA

ZONIFICARI FUNCŢIONALE
ZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI -  L1a

I 1  I ZONA MIXTA - M2 
I- :■ ZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI - CB1

ZONA COMERŢ, SERVICII, TRANSPORTURI 
ZONA ADMINISTRAŢIE 
ZONA INVATAMANT

REGLEMENTARI 
RETRAGERE FATA DE ALINIAMENT

-------.---------------RETRAGERI MINIME LIMITE LATERALE /  POSTERIOARA
L _ .....  I CONSTRUCŢIE IMOBIL CU FUNCŢIUNE MIXTA
M B f  RETRAGERI MINIME PROPUSE

TERASE SI IEŞIRI IN-G9 NS6EA LA NIVELUL EEAdEfcGR-

Tlmbare conform aviz

Acest desen si informaţiile cuprinse in el pot fi copiate, 
reporduse sau utilizate, parţial sau tn întregime doar cu acordu 
scris al Bemel AG S.R.L. si nu vor fi folosite m ait scop decât
cel pentru care au fost elaborat^?.
-------------------------------—M —u --------------- ---------------------------

T i l

DENUMIRE PROIECT:
h\ r -

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE CU 
PARTER COMERCIAL 2S+P+6E+7R Tehnic

BENEFICIAR: PIAŢA VITAN S.R.L.

PROIECTANT:
S.C BEMEL AG S.R.L,
str. Balteni, nr. 26, sector 2, Bucureşti
C UI: R030160658, G IF: J13/984/2012
tel: (+40) 721 237 550
web; www.bemel.ro,
e-mail: office@bemel.ro

str. Vulcan Judeţul nr. 20-26, lot 1, sector 3, Bucureşti

PROIECT NUMĂR: VJ 270 FAZA PROIECT: P .U .D .

DENUMIRE PLANŞA: R E G LEM EN TAR I U R B A N IST IC E

F u n c ţ ie

S e f P ro ie c t

P ro ie c ta t

D e s e n a t

D a ta  3 .2 0 1 8

C o d  d e s e n :

N u m e

Urb. Vlad Barbu

Urb. Vlad Barbu i i  >9

Arh. Rodica Halalau N

S ca ra 1 :5 0 0

.S e m n ă tu ră

v t r

9-
j ţ 1CT-yv

l. X /

http://www.bemel.ro
mailto:office@bemel.ro
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A R H IT E C T  S E F*

SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prlmarie3.ro 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.ro

Nr. 05/14.02.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM

C u p riv ire  la  P U D  “ Im o b il lo c u in ţe  c o le c tiv e  ş i s p a ţii c o m erc ia le  la  p a rte r,
RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, pe un te re n  s itu a t în  
S tra d a  V u lca n  J u d e ţu l n r. 20-26, lo t 1, s e c to r 3”

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: retras min. 5,00 m faţă de aliniament (str. Vulcan Judeţul), retras min. 5,00 m faţă 
de limita dreaptă a proprietăţii (str. Caloian Judeţul), retras min. 6,00 m faţă de limita stângă a proprietăţii, 
retras min. 5,00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr. U07) 
pentru funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter, având RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic-

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,0 
mp.ADC/mp.teren, Hma>dm = 22,00 m (pentru RHproPus = 2S+P+6E) /  25,00 m (pentru RHprapUs = 
2S+P+6 E-7Etehnic) ■

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 
M respectiv M2 -  subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi 
maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, cu posibilitatea aooperirii restului terenului în 
proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUT max = 3, 0 mp. ADC/mp.teren.

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. 04/14.02.2019, privind documentaţia PUD - “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".

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 conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T  
nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însuşirea raportului şi aprobarea documentaţiei.

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

mailto:urbanism@prlmarie3.ro
http://www.primarie3.ro
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ARHITECT SEF1
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ *8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Ufbanism@primarie3.r0 

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.primarie3.r0

Nr. 04/14.02.2019

R ap o rtu l in fo rm ă rii ş i c o n s u ltă rii p u b lic u lu i p riv in d  d o cu m en ta ţia  
“ Im o b il lo c u in ţe  c o lec tiv e  ş i s p a ţii co m erc ia le  la  p a rte r, RHpropus = 2S+P+6E-7Etehnic, 

pe un te re n  s itu a t în  S tra d a  V u lcan  J u d e ţu l n r. 2 0 -2 6 , lo t 1, s e c to r 3 ”

Beneficiarul docum entaţiei: S.C. PIAŢA VITAN S .R .L  
Arhitect-urbanist: Barbu R. I. VLAD  
Proiect nr.: VJ 270/2018.

Datele privind tehnicile şi m etodele utilizate de so lic itant pentru a inform a şi a consulta publicul, 
inclusiv:

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

- Serviciul Documentaţii de Urbanism, parter, în fiecare 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 trim iterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii ia întâlniri, 
buletine informative şi alte publicaţii:

- planşa de reglementări s-a afişat:
•  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018 ş i 09.11.2018;
•  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018 ş i 09.11.2018;
•  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 

începând cu perioada: 18.05.2018.

- anunţ în ziare locale:
•  www.anuntul.ro, pag. 66, din data de 21.05.2018;
•  România Liberă, pag. 6, din data de 21.05.2018.

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

- notificare Şcoala Gimnazială nr. 80 - Sud ş i Est -  Calea Dudeşti nr. 191;
- notificare Staţia Rompetrol -  Şoseaua Mihai Bravu nr. 396;
- notificare A.D.P.B. -  Calea Dudeşti nr. 191.

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

- Şcoala Gimnazială nr. 80 - Sud ş i Est -  Calea Dudeşti nr. 191;
- Staţia Rompetrol -  Şoseaua Mihai Bravu nr. 396;
- A.D.P.B. -  Calea Dudeşti nr. 191.

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

I
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ARHITECT SEF
t

SERVICIUL URBANISM Şl AMENAJAREA TERITORIULUI

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

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

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. 10279/31.07.2018-1631512/05.07.2018 al PMB-DT-CTC cu condiţia asigurării parcării în incintă, în 
conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

- referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidenţa 
HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiţii menţionate în Anexa 1 sau 
Anexa 2 la HG nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

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.

Nu este cazul.

2



R O M Â N I A  
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
D.U.A.T.

C ER TIFIC A T DE URB ANISM

în  s c o p u l: întocm irii documentaţiei P.U.D. şi după aprobarea ei, 
obţinerea autorizaţiei de construire

Urmare cererii adresate de dl/dna./societatea S.C. PIAŢA VITAN S.R.L. -  prin dl. _ .....
Cu dom idliul^sedîul în judeţul......... .....municiDiul/biasul/comuna....Bucuresti...... satul..... ,......sectorul 3  .......
cod poştal..... ........str. . j  . W,-, s c e L  *, parter—etef . ap-,
teiefcn/fax.......................... .e m a il........................ .înregistrată la nr. 37721 d in  06.03.2018,

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în municipiul BUCUREŞTI........... Sectorul 3 ............... . cod poştal
str. VULCAN JUDEŢUL nr. 20-26, lotul 1. b*......sc.............e t ........... ap.

sau identificat prin nr. cadastral 231382 ................................................................................................................. ...,
în temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr.................. /................ . faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului

General nr. 269/2000, H.C.G.M.B. Nr. 224/2015 si in temeiul documentaţiei de urbanism /PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea
Consiliului General/Local nr......................... J . .............. -......................

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

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC: Teren In  suprafaţă de 2038,00mp, reprezentând lotul 1 având nr. cadastral 231382, situat In
Intravilanul m unicipiului Bucureşti, a fla t în  proprietatea S.C. PIAŢA VITAN S .R .L  co n fo rm  contractului de vânzare 
cu încheierea de autentificare nr. 5191 d in  19.12.2017 întocm it la N.P. - . Actului notarial nr.
852 din 26.02.2018, Actului Notarial nr. 5192 din 19.12.2017 în tocm it la N.P. * , Actului
adm inistrativ nr. 7344/02.02.2018 (dezmembrare imobil) em is de OCPIB Serviciul Cadastru. Imobilul este intabulat, 
sunt m enţionate sarcini potriv it extrasulu i de C.F. pentru inform are em is de OCPIB -  BCPI S3 pentru inform are nr. 
cerere 14926 /28.02.2018. Conform  HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A  Terenul se află  în  aria de 
protecţie a Monumentelor Istorice (str.Vulcan Judeţul nr. 16, nr. 21, Calea Dudeşti nr. 191), conform Anexei la Ordinul 
M inistrului Culturii nr. 2.828/2015 p u rica tă  în M onitorul O ficial, Partea I nr. 113bis din 15.02.2016. ^

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: teren iibe r de construcţif;
Destinaţia stabilita: conform  PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 ş i prelungit prin HCGMB Nr. 224/2015, terenui 
se află în  subzona M2 subzona m ixtă cu clădiri având regim  de construire contim iu.sau discontinuu, POTmax=70%, 
cu posibilitatea acoperirii restu lu i terenului în  proporţie de 75% cu clăd iri cu maxim 2 niveluri (8'metri), CUTmax.=3,0 
mp. ADC/mp.teren şi înălţim i m axim e P+14 niveluri cu accente înalte. Potrivit RLU partea scrisă PUG Art. 10 - 
înălţimea maximă admisă a clădirilor • înălţimea maximă admisibilă în planul foţadeinu va depăşi distanţa dintre 
aliniamente; po t fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de votumetriă caracteristică a străzii, cu 

~  condiţia retragerii acestora în Urnitele unui arc de cerc cu raza de 4,0metri continuat cu tangpnta sa la 45 grade; 
lăţimea străzii Caioian Judeţul între aliniamente (metri) 12,Om, Hmax.=12,0m şi str. Vulcan Judeţul între aliniamente 
(metri) 14,01m-20,00m, Hmax = 20, Om; admiţăridU'-se două niveluri suplimentare retrasa în interiorul unui arc de cerc 
cu raza de 4,0metri conUnuat cu tangenta sa la 45 grade, la  acesta se admite un nivel suplimentar la clădirile de coiţ 
pe o lungime de max. 15 metri, apoi retrase cu două niveluri.
Propunere: construire ansam blu im obiliar cu funcţiunea de locuinţe colective ş i spaţii comerciale la parter;

3. REGIMUL TEHNIC: Pe terenul de la adresa mai sus menţionată se poate realiza construirea unui 
ansamblu imobiliar cu funcţiunea de locuinţe colective având spaţii comerciale la parter, în vederea 
configurării unul ansamblu urbanistic unitar şi coerent, care să se încadreze în contextul urban actual ş 
care să fie în simbioză cu vecinătăţile imediate şi care va fi amplasată în conformitate cu prevederile Legi 
nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şl urbanismului şi care 
va respecta reglementările referitoare ia amplasare, retrageri faţă de vecinătăţi, regim de înălţime, foncţiun 
a clădirilor şi indicatori urbanistici POTmax =70%, CUTmax = 3,0 mp. ADC/mp.teren, R.M.H. - Jnăitimee 
maximă a clădirilor" se stabileşte în funcţie de lăţimea străzii, ce vor fi precizaţi in Planul Urbanistic de 
Detaliu, ce va fi întocmit şi aprobat conform legilor în vigoare. Se va asigura numărul minim de locuri de 
parcaje auto în incinta proprietăţii, conform H.C.G.M.B. nr, 66 /2006.
Proiectele vor fi realizate de proiectanţi autorizaţi.

Prezentul certifica t de urbanism poate f i u tiliza t îh scopul declarat, pentru întocm irea documentaţiei P.U.D în vedere; 
aprobări) acesteia, de către C onsiliu l Local Sector 3 s i după aprobarea el, obţinerea autorizaţie i de construire
K E C lS “ ™ C^^^^ L° C ° E AUT0WZAT’6  DE CONSTRUIRBDESFIINTARH Şl NU CONFERÂ DREPTULDEA-----------
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4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul etebofâr locon to pentru au executării Iar de constructl - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autotftâţH a 

pentru protecţia mediului: Agenţia Naţionala de Protecţia Mediului Bucureşti, Str. Aleea Lecui Morii nr. 151, sectar 6, Bucureşti 
în apflcaroa DtrecHuel Consiliului 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efectelor e num proiecte pui şl privata asupra medului, modificată prin i 

Coranului 87/11/CE {I prin Directiva Consiliului ţi Parte meniu hi European 2Q0S/36/CE privind participarea pubţicuM ta elaborarea anumitor pt uri |t pro® 
legătură cu mediul {1 modificarea, cu privire ta participarea publicului ţi accesul la justiţie, a Directivei B5/337/CEE $1 a Directivei 66/61/CE, prin certificatul de uri. 
se comunică solicitantului obUgeţla de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze ţi să decid după caz, incadrarealnelncac 
proiectului inv si publfca/pffvate în ăsta proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

tn aplicare dărilor Directivei ConsHIutul S5/337/CEE, procedura de emitere a acontului de mediu se 6 după emiterea certificatului de urbani
anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii b autoritatea admMstrapel pubVce competente,

Tn vederea satisfaceri! cerinţelor cu privire ta procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanism 
asigurări) consultării publice, centralizării opţiunilor publicului ţi al formulării unui punct de vedere oficial cu privim la realizarea Investiţiei tn acord eu rezulbtek 
consultării publice.

In aceste condiţii:
După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul ara obligaţie ds ■ se prezenta ia autoritatea competenta pentru protecţia mediului in 

vederea av II Iniţiale a investiţiei ai t bifirlf necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului, ta urma evaluării iniţiata aa va emite actul 
adntinbtrativ al autoritatil competente pentru protecţia medialul.

In situaţia In caro autoritatea competenta pentru protecţia mediului Stabileşte n ttai reluării tetelor investiţiei asupra mediului, solicitantul 
ara abDgntta de a notifica acest fapt autoritstil administraţiei publice competente cu privire la menţinem cererii pentru autorizarea executam lucrărilor de 
oonstructiL

te sltuatta in cai», «lupa emiterea certific «Iul de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiţiei asupra mediului, 
soHdtantuf renunţa ta Intenţia da nalte»» a Investiţia!, aceste «re obligaţia de a notifica acest fapt autoritarii administraţiei pubfica competente.
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DES FIINŢARE va fi Însoţită du un documente: OPIS ACTE

a) certificatul de urbanism cu planurile anexa - copie;
b) dovada titlului asupra Imobilului, teren iu construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şl extrasul de carte funebră 

de infcwmare actualizat b  zl, în căzui tn care legea nu dispune iltf (copia legalizată}; OPIS DOCUMENTE:
c) documentaţia tehnică - D.T., după ca r

IX I D.T A C .; IJ  D .T .O .E ; l_ l D.T.A.D.: 2 exemplare; Dovada da luare in evidenta a proiectului la R.U.R/OAR;
d) avizele şl acordurile stabffite prin certificatul de urbanism: 
d.1 )  avize şl aconturi privind utffltăJjB utbane şl infrastructura:

|X| alimentare cu apă; *—  |X| canalizare; t~ |X| salubritate;
pcj alimentare cu energie electrică; v -  jx j alimentare cu energie termică; |J  melrorex;
jxj gaze naturale; jx j telefonizare; ^  j j  Transelectrica

|X| sănătatea populaţiei; |J aviz Autoritatea Aeronautica Română;
d.2 ) avize şi acorduri privind:
|X| securitatea la incendiu; |X| protecţia civilă; 

d.3 ) avize şl acorduri privind:
- Declaraţie notarială pe propria răspundere a proprietarului din care să rezulte că Imobilul nu face obiectul unul litigiu aflat pe rolul 
unei Instanţe Judecătoreşti - original;
- acontul creditorului Ipotecar Garanţi Bank $A pentru lumărlle propuse;-
- Nr. poştal PMB; >
* Certificat de rol fiscal DGITL Sector 3 - In original;*
- aviz Direcţia de Custură, Culta şl Patrimoniul Naţional Cultural a Municipiului Bucureşti; ■*"'
- aviz Tehnic de Consultanţi Pretbnlnarfi do Circulaţie PMB-SPU; „ r
- avbc Comisia de Trefle, Siguranţă sl Fluenţă a Cboulaţlel -  D.T.D.S.C. • PJH.B.; -
- aviz Brigada d» Poliţie Rutieră Bucureşti; ,

cL4 ) avtze/accHriuri specifice ale administraţiei publice contrarie şlteau ale serviciilor descentralizate alei «fora: 
d.5 )  studii de spedafitat»; P.U.D. îhtocmft conform legii, aprobat C.L.S.3, p(J Studiu Tnsorlre; XVs tiu Geotehnic; |Xj Calcul “G" 
e) actul edmirtistrativ^Uuderittpi competente pentru protecţia mediului;
0 dovada privind «ffififeăttfjjfrtepate P.U.D,, DTAC; laxa timbre R.UJL, OAR (code}

NE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONS7RUIRE/DESFIII 
EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

NU CONFERĂ DREPTUL DE A

de urbanism are vatabflltetea dd24. tuni de te date «ni
D 7

întocmit om. M.G. Votiiea
Achitat taxa de: 24,00 lei, conform chitanţei nr. 4875250 «Sn data de 06.03.2018.
Prezentul certificat de uibdMsm a fost transmis solicitantului dlrect/prin poştă ta data d e ..............^
Tn conformitate ou pwvedertie Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si 

completările uteripare,
se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism

de la data d e .................... până la date de............ .......
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt 

certificat de urbanism.
PRIMAR, SECRETAR

Robert Sorin Negolţă Marius Mlhâiţă

ARHITECT ŞEF, 
Ştefan C. Dumitri cu

întocmit,
Data prelungirii valabilităţii:___ _____
Achitat taxa d e .................. lei, conform Chitanţei nr................. din
Transmis solicitantului la date d e ......... ........direct/prin postă!
Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M.G.V. pagina 2 din 2
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PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA scara 1:2000 aferent imobilului situat In Str. Vulcan Judetu nr. 20-26, sector 3, Bucureşti

locumentalti cadastrale avizate
tonstruetfi Introduse In sistemul Integrat de cadastru sl carte funciara

OCPI Bucureşti, B-dul Expoziţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti 
Data: 15.01.2018 ^
Inlocm'ifcMihaela Pertu
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N DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI 
PROPUNERE DE DEZLIPIRE Pzp

TABEL DE MIŞCARE PARCELARA PENTRU ALIPIRE

Nr.

SITUAŢIA ACTUALA 

(inainte de dezlipire)

SITUAŢIA VIITOARE )  

(după dezlipire)

crt. Număr Suprafaţa Categ. de!Descrierea Număr Suprafaţa Categ. de De J
cadastral (mp) folosinţa imobilului cadastral (mp) folosinţa

,Jh
imotS

1 3324 < ^ 2 0 3 8 Cc LOTu|
2

UC
J  1286 Cc LOTUL

Total 3324 3324

(gP &

S T R .  V U L C A N  J U D E Ţ U L

205

Accesul la lotul 2 se face]

ui .• i" î‘ i . A i ' l C r i  >>

m

i
ţ  '•CERTIFICAT

■Seria RO-3-IW09Q9 /  , 
Pre< a -  RaiciD\'iiiia j  /

Executant: _.y
Ing. Preda - Raiciu Emilia 
Aut. RO-B-F- 0909

Se ci 
intfpţfeii

59 0 500

ita din măsurători si 
baza tje date



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia G en era lă  Urbanism  şi A m enajarea  
Teritoriului

Serviciul Proiecte Urbane

: * • -  *

ROMÂNIAn»t» &

Nr. intrare PMB:1631493/07.06.2018 completare 1643374/17.07,2018 
Nr. ieşire PMB:1631493/1643374/668/362N /966/503N /*^.07.2018

Aviz tehnic de consultanta prelim inară de circulaţie nr. 362Nfr^£07.2018 
Categoria A2 - "zonă urbană”, tip 4 ■ analiza prospectiva de trafic

Solicitant:

Spre ştiin(ă:

Amplasament:

SC PIAŢA VITAN SRL
Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr. 13-19

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

Bucureşti, Sector 3, Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26 Lot 1 
(NC 231382)

1. Situaţia existentă
Terenul cu adresă poştală Bucureşti, Sector 3, Strada Vulcan Judeţul nr. 20-26 Lot t 
(NC 231382), care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanţă preliminară de 
circulaţie, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcţiei 
Generale Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - SPU, este adiacent Străzii Vulcan Judeţul 
şi Străzii Celofan Judeţul (conform planului cadastral sc. 1:500, anexat cererii dvs.); 
arterele de circulaţie la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele 
caracteristici:
- Strada Vulcan Judeţul are, în zona terenului analizat, un profil variabil între 10,00- 
11,50m, compus din carosabil de circa 7,00m, trotuar de 2,00m, adiacent parcelelor cu 
numere poştale impare şi trotuar variabil între 1,00-2,50m, adiacent parcelelor cu numere 
poştale pare;
- Strada Caloian Judeţul are, în zona terenului analizat, un profil de circa 11,50m, între 
limitele de proprietate.
2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane jjn  teritoriul de referinţă conform 
documentaţiilor existente/aorobate

•  Pianul 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;

•  Planul Urbanistic Zonal „PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în  etapa de elaborare a 
propunerilor, conform inform aţiilor de pe site PMB fwww.pmb.ro1 la rubrica 
Urbaniem;

BcLReghaEJ 3 nr,47,codp o ţai03001a* *5,Buoj Ftaninia 
T#t 021.30535.00 h t 3036/3037
htlp-.Wivww.pmb.ro

http://www.pmb.ro1


•  „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.
•  STAS 10144/3-91 „ Străzi -  Elemente geometrice -  Prescripţii de proiectare”, 
aprobat de institutul Român de Standardizare, intrat în vigoare în  data de 01.09.1991.
3. Prevederi generale si detalii de reglementare
•  Prin reglementările PUG/PUZ/NORME/STAS sunt aprobate caracteristicile sistemului de 
circulaţie, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum şi 
coreiarea/corectarea profilelor funcţionale ale arterelor de circulaţie, în scopul fluidizării 
traficului urban şi a unei corecte deserviri a oraşului, în acord cu structura spaţial -  
compoziţională a diferitelor zone şi a întregului sistem urban.
•  Pentru teritoriul de referinţă în  care este situat terenul în  cauză nu există aprobate 
reglementări de dezvoltare urbană, altele decât cele de Ordin general prevăzute prin 
PUG; în  această documentaţie nu sunt detaliate profilele arterelor de circulaţie din 
această zonă.
•  Ţinând seama de funcţia arterelor Strada Vulcan Judeţul şi Strada Caloian Judeţul 
în sistem ul de circulaţie a oraşului, acestea se încadrează |a artere de categoria 
a Ill-a, conform HCGMB nr. 66/2006. Normele aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006 
(pct. B, cap. II, art 5.3.) prevăd pentru arterele de circulaţie de categoria a lll-a, un 
prospect de minim 12,00-13,OOm, compus din carosabil de 7 ,00m şi trotuare de minim  
1,50m, separate de carosabil prin zone verzi de aliniam ent de 1,00-1,50m.
• în „PUZ Coordonator Sector 3” nu sunt detaliate, la această etapă, prospectele 
arterelor de circulaţie.
•  STAS 10144/3-91 „Străzi -  Elemente geometrice -  Prescripţii de proiectare’’, 
aprobat de Institutul Român de Standardizare, intrat în vigoare în data de 01.09.1991, 
recomandă realizarea unei raze de racordare la intersecţia a două artere de circulaţie, 
în  funcţie de categoriile de străzi.

•  HCGMB nr. 66/2006 menţionează Ia punctul B, cap. I, a r t 1: „Prevederile prezentelor 
Norme privind asigurarea lăţim ii profilelor transversale ale arterelor de circulaţie din 
reţeaua stradală a oraşului se vor aplica ia elaborarea proiectelor pentru realizarea 
tuturor obiectivelor şi am enajărilor pe teritoriul Municipiului Bucureşti”.
4. Concluzii si recomandări

•  Certificatul de Urbanism Nr. 688 din 22.03.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, a 
fost emis pentru întocmirea documentaţiei PUD şi obţinerea autorizaţiei de construire. 
Documentaţiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de 
Circulaţie a PMB.
•in fo rm aţii exacte se pot obţine num ai după aprobarea în  CGMB a 
docum entaţiei de urbanism  ” PUZ C oordonator S ector 3”.
•  Datele conţinute în prezentul Aviz tehnic de consultanţă preliminară a DGUAT-SPU, au 
un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acţiunilor de 
realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; 
inform aţiile sunt necesare 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.

Bd, Rej^ia S sabete nr. 47, cod poştal 060013, sector 5, Bucure&  Rom âni
Tet 02130&5S.OO h t 303G/3037
http://www.ptnb.nD

http://www.ptnb.nD


© Informaţii suplimentare se pot obţine de la direcţiile şi serviciile de urbanism aie Primăriei 
Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 3.

• Avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie a fost achitat cu chitanţa Seria A 07, 
nr. 201961 din 07.06.2018, tn valoare de 60,00 iei.

întocm it Tn 3 (tre i) exem plare: Elena Grig g e  ^

Bd-l jtiaB ir.47IcodpoţtaJ0500i 3,aectorS'8uc fti.Românk
Tel: 021.305J 6.00 tit 30363037
htlpj'.Vww.pfnb.fO



PRIMĂRIA MUNI 

Direcţia Transporturi
ROM ANIA
! -  ' f. 7P j " C f .f jR A  n i - ' M

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAŢIE
Nr. 10279/ 1631512
Iul 0538

Către

S.C. BEMEL AG S.R.L.
Str. Sold. Gheorghe Matac nr. 31, Et. 4, sectorul 2, Bucureşti

în şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 05.07.2018 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D. -  str. Vulcan Judeţul nr.20-26 Lotul 1. 
sectorul 3, Bucureşti”, conform Certificatului de Urbanism nr.688/22.03.2018 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.B., fază la care veţi prezenta un Studiu de

Redactat: B.M. -25.07.2018

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

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

http://www.pmb.ro


P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

ROMANIA
191S-20 t a f  SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

ARHITECT ŞEF
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@pri1narie3.ro 
Calea Dudeţti nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti, www.prima1ie3.ro

Nr. 301527/19.02.2019

k t ig f o /

Către,
C ab in et P rim ar

V ă  transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi îm 
Consiliului Local Sector 3:

- “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”;

-  “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 Sinului 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”.

V ă  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 ir 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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