
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, 
pe un teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, 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 si pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.20199 9 7

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 401646/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 18/19.04.2019 al Arhitectului Şef;
- Adresa nr. 400318/07.05.2018 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de
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Urbanism;
/V
In conformitate cu prevederile:

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

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

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

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 
269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, 
nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 şi nr. 877/12.12.2018.7 7 9

Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Şef nr. D/C/02-2019/19.04.2019;
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-  Raportul informării şi consultării publicului nr. 16/19.04.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 17/19.04.2019;
-  Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ Imobil 
locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederaţiei 
nr. 16, sector 3 ”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafaţa de 240,00 mp din 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. 16/19.04.2019.

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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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, 
pe un teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr. 18/19.04.2019 al A rh itectu lu i Şef,
- Avizul A rh itectu lu i Şef nr. D /C/02-2019/19.04.2019;
- Raportul in form ării şi consultării publicului nr. 16/19.04.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Docum entaţii de Urbanism nr. 17/19.04.2019;
Cu privire la docum entaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţă

unifamilială cu R H pr0pus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, 
sector 3", proprie tate privată persoane fizice.

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

în baza prevederilor art. 63 a lin .(5) lit. f) din Legea adm inistra ţie i publice locale 
n r.215/2001 , republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare, po triv it cărora 
"primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune 
aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuinţă unifamilială cu R H pr0pus = P/P+1E, 
pe un teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, 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.primarie3.r0
mailto:cabinetprimar@prim3rie3.ro
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Ca urmare a cererii adresate de fi . ambii cu domiciliul în municipiul Bucureşti, _ . 3,
sector 3, telefon/fax.......................... e-man..........................înregistrată la nr. 34395/21.01.2019 si completată cu nr. 307159/22.02.2019 si
nr. 379408/16.04.2019.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se 
emite următorul:

AVIZ
Nr. D/C/02-2019/19.04.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, 
generat de imobilul4) situat în Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3, Bucureşti.
Iniţiator:.
Proiectant: B.I.A. RISTEA DRAGOŞ IONUŢ
Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Dragoş lonuţ A. RISTEA, RUR -  E.
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
Municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  la Nord Şoseaua Industriilor, la Est Drumul între 
Tarlale, la Sud Drumul Gura Bădicului, la Vest Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi este format din teren curţi 
construcţii cu suprafaţă de 240,00 mp. conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 
nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 şi nr. 877/12.12.2018:
- imobilul este situat în intravilanul municipiului Bucureşti şi se încadrează zona L respectiv L1e -  locuinţe 
individuale pe loturi subdimensionate cu / fără reţele edilitare;
- funcţiuni predominante; locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire 
continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidenţiale, 
scuaruri publice;
- H max = înălţimea maximă a clădirilor va fi P+1 (7 metri);
- POTmax = 60%;
- CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);
- retragerea minimă faţă de aliniament = clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este 
caracteristică străzii respective;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela 

I alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în
punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe 
ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza 
în regim izolat; clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din 
înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanţă egală cu jumătate din 
înălţimea la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 şi nu se află la mai puţin 
de 100 m faţă de imobilele aflate pe această listă, conform informaţiilor din Certificatul de urbanism 
nr. 1916/28.08.2018 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. 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 arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, 
reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism._________________

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 Sector3. 1

http://www.primarie3.r0
mailto:urbanism@primarie3.r0
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Prevederi P.U.D. propuse:
- retrageri minime faţă de limitele laterale = retras 3,00 m faţă de limita stângă (Sud) a proprietăţii, retras 0,60 m 
faţă de limita dreaptă (Nord) a proprietăţii;
- retrageri minime faţă de limita posterioară = retras 1,00 m faţă de limita de proprietate (Vest);
- POTmax = 60%;
- CUTmax= 1,20 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E);
■ Hconişâ /maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus = P+1E);
- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepţia 
împrejmuirilor, acceselor şi teraselor ridicate cu cel puţin 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară 
lucrărilor de terasament şi a elementelor cuprinse în planşa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, 
anexată prezentului aviz;
- circulaţii şi accese: conform Aviz circulaţii nr. 22625/17.12.2018-1687715/13.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu 
condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;
- 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 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 P.U.D.

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) lit. 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. 1916/28.08.2018 emis de Primăria Sector 3.
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Nr. 18/19.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 

“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în 
Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3”9 7

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 
si completările ulterioare şi a P.U.G. Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit 
prin H.C.G.M.B. 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 locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe 
un teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 1916/28.08.2018, 
emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/C/02-2019/19.04.2019.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 60%, CUTmax= 1,2 mp.ADC/ 
mp.teren (pentru P+1E), Hconişâ/maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus= P+1E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri şi 
aliniamente: retras min. 3,50 m faţă de aliniamentul existent al Străzii Confederaţiei (retragere preluată de la 
imobilul de la nr. 18), retras min. 3,00 m faţă de limita stângă (Sud) a proprietăţii, retras min. 0,60 m faţă de 
limita dreaptă (Nord) a proprietăţii, retras min. 1,00 m faţă de limitita posterioară (Vest) a proprietăţii, conform 
planului de reglementări (planşa nr. U06) pentru funcţiunea de locuinţă unifamilială, având RHpropus = P/P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie 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.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 
locativ şi arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform 
prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului 
Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale se emite prezentul 
raport de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre aprobare în plenul Consiliului Local al 
Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin. (5), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ce stipulează 
că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi 
acţionează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuinţă 
unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, 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 teniei 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.primarie3.r0
mailto:urbanism@primarie3.r0
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Nr. 17/19.04.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM
9

Cu privire la P U D  “Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus =  P /P + 1 E ,  pe un teren 
situat în Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3”

9 7

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: retras min. 3,50 m faţă de aliniamentul existent al Străzii Confederaţiei (retragere 
preluată de la imobilul de la nr. 18), retras min. 3,00 m faţă de limita stângă (Sud) a proprietăţii, 
retras min. 0,60 m faţă de limita dreaptă (Nord) a proprietăţii, retras min. 1,00 m faţă de limitita posterioară 
(Vest) a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr. U06) pentru funcţiunea de locuinţă 
unifamilială, având RHPr0pus= P/P+1E.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 60%, CUTmax = 1,2 
mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hconişă/maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus = P+1E).

Conform P.U.G. -  Municipiul Bucureşti aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. 
nr. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015, 341/2018 şi 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona 
L respectiv L1e -  locuinţe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără reţele edilitare; POTmax = 60%, 
CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1).

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. 16/19.04.2019, privind documentaţia P.U.D. - “Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un 
teren situat în Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare şi consultare cu publicul, nu au fost depuse observaţii sau 
reclamaţii cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. 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 -  P.U.D., 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 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.primarie3.r0
mailto:urbanism@primarie3.r0


ARHITECT ŞEF

SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

www.primarie3.r0

rom ania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

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

Nr. 16/19.04.2019

Raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P /P + 1 E ,  pe un teren situat în 

Strada Confederaţiei nr. 16, sector 3”i  7

Beneficiarul documentaţiei:
Arhitect-urbanist: Dragoş lonuţ A. RISTEA 
Proiect nr.: 17/2018.

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

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

- Serviciul Documentaţii de Urbanism, parter, în fiecare zi de marţi şi joi, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD.

2. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la 
întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii:

- planşa de reglementări s-a afişat:
• la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 19.03.2019;
• pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 19.03.2019;
• pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ta parcela care a generat iniţierea elaborării PUD 
începând cu perioada: 10.11.2018.

- anunţ în ziare locale:
• www.anuntul.ro, pag. 64, din data de 01.10.2018;
• www.anuntul.ro, pag. 64, din data de 15.10.2018.

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

- notificare I
- notificare,
- notificare
- notificare '

-  Nord -  Strada Confederaţiei nr. 14A;
? -  Vest -  Strada Constantin Drăgan nr. 19; 

Vest -  Strada Constantin Drăgan nr. 17;
-  Sud -  Strada Confederaţiei nr. 18, ap. 1.

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

- ' * < -N ord  -Strada Confederaţiei nr. 14A;
- P " - • • v _ Vest -  Strada Constantin Drăgan nr. 19;
- [  . . . .  -  Vest -  Strada Constantin Drăgan nr. 17;
- r ii -  Sud -  Strada Confederaţiei nr. 18, ap. 1.

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 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 Rnonlainentiil I IF  7016/679. nrintr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0
http://www.anuntul.ro
http://www.anuntul.ro


ARHITECT ŞEF

SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISM

P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

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

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

Nu este cazul.

2. Probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu 
poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivaţia acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor:

- referitor la propunerea soluţiei tehnice de amplasare a construcţiei au fost respectate prevederile P.U.G. -  R.L.U. 
aprobat, legislaţia, normele şi reglementările în vigoare;
- referitor la propunerea soluţiei de reglementare a circulaţiei au fost respectate cerinţele din avizul de circulaţii 
nr. 22625/17.12.2018-1687715/13.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiţia asigurării parcării în incintă, în 
conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;
- referitor la evaluarea de mediu P.U.D. 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 H.G. 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 P.U.D., se va asigura 
introducerea în documentaţia supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi consultării publicului, 
respectiv informaţiile cuprinse în P.U.D. 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
S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. / ? / £  din p f . & .  2018

ÎN  SCOPUL : pentru promovare P.U.D. şi pentru elaborarea documentaţiei în vederea
autorizării lucrărilor de constru ire/desfiinţare

Ca urmare a cererii adresate de ' ____- CNP . , cu domiciliul
în M unic ip iu l Bucureşti, sectoru l 3, s trada  V înregistrată la nr. 1 3 7 4 1 5
din 3 0 .0 7 .2 0 1 8

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul / Municipiul B u cu re ş ti sectorul 3 ,  

str. C o n fe d e ra ţie i, nr. 16 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 şi 1/2000.
în temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, 

HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr. 224/2015 şi completată 
cu HCGMB nr. 341/2018.

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

CERTIFICĂ:
1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafaţă de 240 mp. având nr. cadastral 213831 
şi construcţiile edificate pe acesta, corp-Cl locuinţă (Sc=39 mp, nr. cadastral 213831-C1) 
si coro C2 anexă rc>=: î mn nr cadastral 213831-C2) este coproprietatea în indiviziune a soţilor

, conform C.V.C. nr. 553/06.07.2018, autentificat de N.P. Apostol 
Nicoieta, C.V.C. nr. 1026/24.09.2010, autentificat de N.P. Apostol Nicoleta şi a Extrasului de Carte 
funciară pt. informare nr. 213831 emis în baza cererii nr. 52646/09.07.2018.
Im obilu l nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, 
conform Ordinului M inistrului Culturii şi Cultelor hr. 2361/2010 şi nu se află în ariă de protecţie  
a m onum ente lor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa a c tu a lă : teren curţi/construcţli - corpuri C I locuinţă şi C2 anexă.
D es tin a ţia : în  conformitate cu PUG aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 terenul se află în subzona 
L le  - Locuinţe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără reţele edilitare .
Im o b ilu l este cuprins în zona fiscală „ B " a  M un ic ip iu lu i Bucureşti.
Propunere; Desfiinţare construcţii existente - corpuri C I şi C2, construire locuinţă unifamilială 

P+1E şi organizare de execuţie.

3. REGIMUL TEHNIC:
Se permite desfiinţarea construcţiilor existente - corpuri C I locuinţă parter şi C2 anexă parter. 
Lucrările de construire privind edificarea unei locuinţe unifamilale, având regim de înălţime P+1E, 
se pot realiza în baza unei docum enta ţii de urbanism  P.U.D., aprobată conform legislaţiei în vigoare. 
Indicatorii urbanistici aprobaţi pentru subzona L le  sunt: P .O .T .max = 6 0  %  , C .U .T .max. ( P + l )  = 
1 ,2  m p. A D C /m p . te re n  şi HMax = 7M . ( P + l ) .

E d ificab ilu l/am p/asam entu l va f i d e fin it iv a t p rin  P.U.D.. în tocm irea  D.T.A.C. se recom andă  
a se realiza num a i după aprobarea docum enta ţie i P.U.D. ş i în confo rm ita te  cu prevederile  acesteia.

Parcarea/gararea şi organizarea de şantier se vor rezolva în incinta proprietăţii.
Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.
Sistemul constructiv şi materialele de construcţie admise vor fi cele care sa asigure rezistenţa şi stabilitatea 
construcţiei în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietăţii şi se va racorda la reţeaua urbană 
de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerinţelor urbanistice actuale.

Prezentul certificat de urbanism p o ate  fi u ti liz a t pentru p ro m o vare  P .U .D . şi pentru obţinerea 
a u to riz a ţie i de c o n s tru ire /d e s fiin ţa re .

! CERTIFICATUL DE URBANISM NU Ţ IN E  LOC DE AUTO RIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
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4 . O B LIG A ŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în  scopul e la b o ră rii d ocum en ta ţie i p en tru  auto riza rea  execu tă rii lu c ră rilo r de constru ire  /  des fiin ţa re , so lic itan tu l se va adresa a u to r ită ţ ii 

com peten te  p e n tru  p ro te c ţia  m ed iu lu i: Agenţia pentru Protecţia M ediului Bucureşti, Str, Aleea Lacul Morii n r. 1, sec to r 6, B ucureşti.
în  ap licarea D ire c tive i C onsiliu lu i 85/337 /C E E  (D ire c tiva  EIA) p riv in d  evaluarea e fec te lo r a nu m ito r p ro iecte  pub lice  şi p r iva te  asupra 

m ediu lu i, m od ifica tă  p rin  D irec tiva  C onsiliu lu i 9 7 /11 /C E  şl p rin  D irectiva  C onsiliu lu i şi P arlam entu lu i European 2003 /35 /C E  p riv in d  
partic ipa rea  pub licu lu i ia e laborarea a n u m ito r p lanu ri şi p rog ram e  în  iegă tu ră  cu m ed iu l şi m odifica rea, cu p riv ire  la p artic ipa rea  pub licu lu i şl 
accesul la ju s t iţ ie ,  a D ire c tive i 85/337/C E E  şi a D ire c tive i 9 6 /6 1 /C E , p rin  C e rtif ica tu l de urban ism  se com unică so lic ita n tu lu i ob liga ţia  de a 
contacta a u to rita te a  te r ito r ia lă  de m ediu  pen tru  ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea /ne încadra rea  p ro ie c tu lu i 
inve s tiţie i p u b lic e /p riv a te  în lista  p ro ie c te lo r supuse e va lu ă rii Im pactu lu i asupra  m ed iu lu i. în  aplicarea p revede rilo r D irec tive i C onsiliu lu i 
85/337/G EE, p rocedura  de em ite re  a acordu lu i de m ed iu  se desfăşoară după em ite rea  ce rtifica tu lu i de u rban ism , a n te rio r depunerii 
docum en ta ţie i p en tru  au to riza rea  execu tării lu c ră rilo r de co ns tru c ţii la a u to rita tea  a dm in is tra ţie i publice com peten te . în  vederea sa tis facerii 
ce rin ţe lo r cu p r iv ire  la p rocedura  de e m ite re  a acordu lu i de m ediu , a u to rita te a  com pe ten tă  pen tru  p ro te c ţia  m ed iu lu i s tab ileş te  m ecan ism u l 
as igu ră rii co nsu ltă rii pub lice , cen tra liză rii o p ţiu n ilo r pub licu lu i şi al fo rm u lă r ii unu i punct de vedere  o fic ia l cu p riv ire  ia rea lizarea  In ve s tiţie i în
acord cu re zu lta te le  consu ltă ri) pub lice. în  aceste c o n d lţif; _________________ ____________________________________________________________

După prim irea prezentu lu i Certificat de urbanism , TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la au torita tea  com petentă  
pentru protecţia  m ediu lu i în vederea evaluării in iţia le  a investiţie i şl stab ilirii necesităţii evaluării efecte lor acesteia asupra  
m ediului. In  urm a evaluării in iţia le  se va em ite actul ad m in istrativ  al au to rită ţii com petente pentru protecţia m ediului.

în  s ituaţia  în care au torita tea  com petentă pentru  protecţia m ediului stabileşte necesitatea evaluării e fecte lor investiţie i 
asupra m ediului, SbliCftăfitiii ă fe  ăbligaţia de a notifica acest fap t au to rită ţii adm in istraţie i publice com petente cu priv ire  ia 
m enţinerea cererii pentru au torizarea executării lucrărilor de construcţii,

in  s ituaţia  în care, după em iterea C ertificatu lu i de urbanism  ori pe parcursul deru lării procedurii de evaluare  a efectelor 
investiţie i asupra m ediului, so licitantul renunţă la in ten ţia  de rea lizare  a Investiţie i, acesta are obligaţia de a notifica acest 
fap t auto rită ţii adm in istraţie i publice co m p e t e n t e . ________________

5 , CEREREA DE EMITERE A A UTO RIZAŢIE I DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎN SO ŢITĂ  DE 
URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) Certificatul de urbanism ;
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren şl/sau construcţii (copie legalizată - intabulat) sau după caz extrasul de plan 

cadastral actualizat la zi şi extrasul de Carte Funciară de informare actualizat lăzi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) Documentaţia tehnică - D .T ,, după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însuşită de expert tehnic şi însoţită de evaluare lucrări,

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

d.l. A vizezi acorduri privind utilităţile urbane şi^infrastructura:
j x j alimentare cu energie electrică j _  j telefonizarc 
j x | alimentare cu energie termică | _ j transport urban 
| x j salubritate

A
alimentare cu apă 
canalizare

A | x | gaze naturale
d.2. Avize şi acorduri privind:

| _  | securitatea la incendiu ] _  j protecţie civilă i _  j sănătatea populaţiei
d.3. Alte acorduri/declaraţii :

| x j Declaraţie notarială pe proprie răspundere a proprietarilor din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe 
rolul unei instanţe judecătoreşti

j x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectaţi, pentru lucrări la limita de proprietate, dacă lucrările noi 
impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, etc) şi dacă prin proiect 
se menţine această obligativitate

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
jxj Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original x j Aviz circulaţii DGISP-PMB jxj Acord I.S.C.-B.I.;
| x j Aviz Muzeul Muncipiuiui Bucureşti {ia D.T.A.D.)

d.5. Studii de specialitate :1 x | Documentaţie cadastrală j x ] P.tJ.D. aprobat conform legii j x | Studiu Geotchnic | x | Calcul “Gv 
| x | Expertiza tehnică (după caz) | x | Fotografii color construcţie existentă (la D.T.A.D.)

e) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.l, S .6, B ucu reş ti)
f) Dovada privind achitarea taxelor legale (cop ii): taxă A.C/A.D. şi taxă timbru O.A.R .

CERTIFJC3 HţRBANISM NU Ţ IN E LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
MjffiNFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

ism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
I RETAR,

^Mihăiţă

întocmit: arh. Mircea Voinea

MJf

i 9
ARHI

arh. Robiri Mihal Ba

Achitat taxa de: 6 ron , conform chitanţei/ir. 4965135 din 25.07.2018.
Prezentul Certificat de urbanism a fost îransmis solicitantului direct / prin-poştă la data d e __ . ___. _____ .
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii.

de la data de

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

până la data de _____ .
PRIMAR,

Robcri Sorin Ncgoiţă
SECRETAR. 

Marius Mihăiţă

ARHITECT ŞEF

întocmit: ...... ................................... ..................
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină în condiţiile legii, un alt Certificat de urbanism. 
Data prelungirii valabilităţii:__ . ___. ______
Achitat taxa de: ..............................ron lei, conform chitanţei nr...................din
Formular F.6 - Rsd. 2 ex G.V. 23.0S.2C13 pagina 2 din 2
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PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA scara ..^ 0 0  aferent imobilului situat in Str. Confedt.c.ei nr. ÎS, sector 3, Bucureşti

- i  j  documentaţii cadastrale avizate
C-~ construcţii introduse in sistemul integrat de cadastru si carte functara

OCPI Bucureşti. B -dul E xpoz iţie i'p r/1  A, sector 1 . Bucureşti 
Data. 2 0 '6  £ ~ )
întocm it M 'haela Radu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Transporturi

ROMANIASAPBĂTORIM IMPPFUNÂ

COMISIA T£HN|CĂ DE CIRCULAŢIE
Nr. 22625 / . .......  1687715 -
Dec 1359

Către:
S.C. DITO CA COMIMPEX S.R.L.
Str. Complexului nr. 3, bl. 61, sc. 2, et. 8, ap.79, sector 3, Bucureşti

în şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 13.12.2018 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D. -  STRADA CONFEDERAŢIEI NR. 16, 
Sector 3, Bucureşti”, conform certificatului de urbanism nr. 1916 din 28.08.2018, 
eliberat de Primăria Sectorului 3 şi a planului anexat, cu condiţia asigurării parcării în 
incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.66/2006.

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

VICEPREŞEDINTE 
ŞEF SERVICIU S.T

Filip ATANASIU

\  i

Kr /
H i

< •
Redactai: Fiorian Neagu -  2 exemplare -  14 12 2018

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

Tel: 021.305.55.00 
http://www pmb.ro

http://www




1
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
CONSTRUIRE LOCUINŢA UNIFAMILIALA P+1E 
Strada Confederaţiei nr, 16, sector 3, Bucureşti -L1e-

Reglementări urbanistice
LEGENDĂ:

Limite
Limită de studiu

Limită teren NC 213831 
S teren = 240,00 mp

Limită parcele

Amprentă la sol

U T . 
F o t . L‘-‘] f i .,1

1 337277.791 564241.7071 |
1 5 337271 .047 5 6 4 2 6 0 .6 8 0 1 |
i i 337259.848 5 6 4 2 5 6 .6 8 6 ! |
1 0 337266 .478 5 64237 .793]

Scară grafică 1:50Q 
1cm pe pian=5m pe teren 
0 5 10 20

Funcţiuni existente:

| Circulaţii carosabile publice

Circulaţii pietonale publice

Locuinţe unifamiliale, anexe si funcţiuni complementare cu regim mic de inaltime
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WWW.primarie3.r0

rom ania2019.eu
Preşedinţia României Io Consiliul Uniunii Europene

Către,
Cabinet Primar

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prim3rie3.ro 
Calea D udeşti nr. 19 1 , Sector 3, 031084 , B ucureşti

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

“Imobil de locuinţe colective cu RHproPus =  S + P + 3 E - 4 E retras, pe un teren situat în Strada 
Foişorului nr. 60A, sector 3”;
“Imobil locuinţă unifamilială cu R H pr0pus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu 
Mihail nr. 30, sector 3’\
“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, 
sector 3”\
“Construire ansamblu rezidenţial alcătuit din 12 imobile /  blocuri cu RHpr0pus = P+4E- 
P+12E, cu funcţiunea de locuinţe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, 
galerii comerciale şi parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+TCircuiabUă, pe un teren situat 
în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3”;
“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada 
Confederaţiei nr. 16, sector 3”.

Vă mulţumim pentru colaborare.

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.primarie3.r0
mailto:urbanism@prim3rie3.ro

