
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, 
pe un teren situat în Strada Foişorului nr. 60A, Sector 3"

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

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.2019
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Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 401642/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 27/07.05.2019 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.

Luând în considerare:
- Avizul Arhitectului Şef nr. D/F/20-2018/07.05.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 25/07.05.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 26/07.05.2019;
- 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 de 
locuinţe colective cu RHp ro p u s  = S+P+3E-4Ere tra s, pe un teren situat în Strada Foişorului 
nr. 60A, sector 3 ”, proprietate privată persoană fizică, cu suprafaţa de 867 mp conform 
acte (740 mp din măsurătorile cadastrale), în conformitate cu Anexele 1 şi 2, 
reprezentând Avizul Arhitectului Şef şi Planul de reglementări urbanistice, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului nr. 25/07.05.2019.

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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Data

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"Imobil de locuinţe colective cu R H pr0pus = S+P+3E-4Eretras, 
pe un teren situat în Strada Foişorului nr, 60A, sector 3"

Luând în considerare:
- Raportul de specialitate nr, 27/07.05.2019 al Arhitectului Şef,
- Avizul Arhitectului Şef nr. D/F/20-2018/07.05.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 25/07.05.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 26/07.05.2019; 
Cu privire la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de

locuinţe colective cu RHpmpus -  S+P+3E-4EretraS/ pe un teren situat în Strada Foişorului nr. 
60A, sector 3", proprietate privată persoană fizică.

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

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

propun spre aprobare Consiliului Local ai Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P+3E- 
4Eretras, pe un teren situat în Strada Foişorului nr, 60A, 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 legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urb2nism@priTnarie3.ro 

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

romania2019.eu
Preşedinţie României la Consiliul Uniunii Europene

O s urmo-^ « - -ferii adresate de r - . . . cu domiciliul în  municipiu! Bucureşti, Strada V tcL
.-Z-"*1, 3, tetefon/fax ............ e-maii ............ înregistrată ia nr. 51132/27.03.2018 şi completată cu nr. 105606/07.06.2018,

nr. 270053/06,12.2018 şi nr. 303366/20.02.2019.
în  conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ş i completările ulterioare, se 
emite următorul:

AVIZ
Nr. D/F/20-2018/07.05.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3} Imobil de locuinţe colective cu RHpmpus ~ S+P+3E-4Eretras, 
generat de i m o b i l u l 4) situat în Strada Foişorului nr. 60A, sector 3, Bucureşti, 
iniţiator: t » - ‘
Proiectant: B.i.A. ALEXANDRU DICULESCU
Specialist cu drept de semnătura RUR: Arh. Anca Andreea D. M. PRELIPCEAN -  Di E.
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
Municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  ia Nord Bulevardul Unirii, Ia Sud-Vest Splaiul 
Unirii, la Sud-Est Şoseaua Mihai Bravu, la Nord-Est Bulervardut Burebista şi Calea Dudeşti şi este format din 
teren curţi construcţii cu suprafaţă de 867 mp. conform acte de proprietate (740 mp. din măsurătorile cadastrale). 
La data emiterii Certificatului de urbanism nr. 103/30.01.2019, imobilul/terenul figura cu o suprafaţa de 765 mp, 
conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 208406, emis de ANCPl în baza cererii 
nr. 635/07.01.2019. Ulterior a fost îndreptată eroarea materială mixtă, cu privire la suprafaţa din acte şi cea 
măsurată, astfel imobilul/terenul figurează cu o suprafaţa de 867 mp din acte (740 din măsurătorile cadastrale), 
conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 208406, emis de ANCP l în baza cererii 
nr. 9141/06.02.2019.
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 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 supramunicipal, 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 muitietajate, spaţii libere pietonale, pasaje pietonaie 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;
- 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 dispuse pe aliniament, noiie clădiri 
care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 
5.00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale aie parcelelor şi să 
prezinte faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie 
alipirea ia acestea; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va 
depăşi 20 metri (aliniament posterior);
- retrageri minime faţă de limitele laterale = clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe 
limitele laterale ale parcelelor până ia 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 ia o distanţă

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.ro
mailto:urb2nism@priTnarie3.ro
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egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în căzui 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 ia o distanţă de 
cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, 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 Certificatele de urbanism 
nr. 2313/02,11.2017 şi nr. 103/30.01.2019 emise 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: Hi 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 pieton ale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designu! 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 3,00 m faţă de limita stângă (Sud) a proprietăţii, pe limita de 
proprietate (alipire la calcanul existent) apoi retras 3,00 m faţă de limita dreaptă (Nord) a proprietăţii;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = retras 4,00 m / 4,65 m faţă de limita de Sud-Vest / Nord-Vest a 
proprietăţii;
- POTmax = 70%;
- CUTnax- 3,00 mp. ADC/mp.teren;
- Hmaxim ”  16,00 m (pentru RHprapys = S+P+3E~4Eretras) /13,00 m (pentru RHpmpus = S+P+3E);
- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepţia 
împrejmuirilor, acceselor şi teraselor ridicate cu cel puţin 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară 
lucrărilor de terasament şi a elementelor cuprinse în planşa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, 
anexată prezentului aviz;
- circulaţii şi accese: conform Aviz circulaţii nr. 3283/12.03.2018-1600339/22.02.2018 al P.M.B.-D.G.i.S.P.-C.T.C. 
cu condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006; Conform adresei 
P.S.3 -  D.A.D.P, nr. 116700/2018 (Serviciul Utilităţi Publice), cu privire ia realizarea unui acces auto din Strada 
Foişorului, prin anularea locurilor de parcare nr. 13 şi 14, decizia urmează să fie comunicată pană la faza 
D.ţ ’.A.C.;
- echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate ia reţelele tehnico edilitare. Se vor respecta condiţiile 
impuse prin avizele de utilităţi prezentate ia dosar, obţinute conform certificatelor de urbanism.

în urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism se avizează favorabil Pianul urbanistic 
de detaliu, cu următoarele condiţii51: construcţia se va încadra în edificabiiul maxim reglementat prin P.U.D.

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

Eiaboratoru! ş i beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor ş i veridicitatea înscrisurilor cuprinse în 
P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) iit. 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 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. ş i cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
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. Vazand referafcul asistentului registrator m sensul ca nu exista impedimente la înscriere

ittlgtpi

rs-BUlism?̂

^ m
Admiterea cererii cu privire la.
1 imobilul cu nr. cadastral 208406. înccr.is m cartea funciara 208406 UAT Bucureşti Sectorul 3 
avand proprietarii; » < «. m cota de 1/1 de sub 8,5, ;
- se îndreaptă eroarea materiala mixta, cu privire ia supratata din acte si cea masurata asupra A .l 
sub B 8 din cartea funciara 208406 UAT Bucureşti Sectorul 3;

Prezenta se  va comunica părţilor:

*1 Cu drept de,reexaminare in termen de ÎS zile de la comunicare, care se depun» la Biroul de 
Cadastru st Publicitate, imobiliara Sectorul 3, se înscrie m cartea funciara si i*e soluţionează de 
caţre registratorul-sef

MARILENA VULCAN
\ I

(para?* |
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E ura)
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TELEFON (004 0 3 1 } 318 03 33 ■ 38 FAX (004 02i) 318 03 04 E-MAIL urbanîsm@pnm3rîe3,ro 
Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

Nr. 27/07.05.2019

RAPO RT DE SPECIALITATE
PRIVIND A P R O B A R EA  PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  

“Imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în
Strada Foişorului nr. 60A, 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 compietăriie 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.

Plănui Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P+3E- 
4Eretras, pe un teren situat în Strada Foişorului nr. 60A, sector 3” în baza Certificatelor de urbanism 
nr. 2313/02,11.2017 si nr. 103/30.01.2019, emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub 
nr. D/F/20-2018/07.05.2019.

indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,0 
mp.ADC/mp.teren, Hmaxim = 16,00 m (pentru RHpropus -  S+P+3E-4Eretras) /13,00 m (pentru RHpropus = S+P+3E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabi! maxim determinat de următoarele retrageri şi 
aliniamente: pe aliniamentul existent (str. Foişorului), retras min. 3,00 m faţă de limita stângă (Sud) a proprietăţii, 
pe limita de proprietate (alipire la calcanul existent) apoi retras min. 3,00 m faţă de limita dreaptă (Nord) 
a proprietăţii, retras min. 4,00 m / 4,65 m faţă de limitele posterioare (Sud-Vest/ Nord-Vest) a proprietăţii, conform 
pianului de reglementări (planşa nr. U05) pentru funcţiunea de locuinţe colective, având RHpropus = 
S-FP+3E-4Eretras.

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

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

în baza prevederilor art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale se emite prezentul 
raport de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre aprobare în plenul Consiliului Local 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, ie supune aprobării consiliului local şi 
acţionează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuinţe 
colective cu RHpropus ~ S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foişorului nr. 60A, sector 3”.

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliu! Uniunii Europene

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fii dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnată şi datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Nr. 26/07.05.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAŢII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un 
teren situat în Strada Foişorului nr. 60A, sector 3”f '

Documentaţia propune amplasarea unui imobil într-un edîficabii maxim determinat de următoarele 
retrageri şi aliniamente: pe aliniamentul existent (str. Foişorului), retras min. 3,00 m faţă de limita stângă 
(Sud) a proprietăţii, pe limita de proprietate (alipire ia calcanul existent) apoi retras min. 3,00 m faţă de limita 
dreaptă (Nord) a proprietăţii, retras min. 4,00 m / 4,65 m faţă de limitele posterioare (Sud-Vest / Nord-Vest) 
a proprietăţii, conform planului de reglementări (planşa nr. U05) pentru funcţiunea de locuinţe colective, 
având RH propus ~ S+P-F3E-4Eretras-

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3 , 0  
mp.ADO/mp.teren, Hmaxim = 16,00 m (pentru RHpropus = Sd-P+SE^Eretras) / 13,00 m (pentru RHpropus 
S+P+3E).

Conform P.U.G. -  Municipiul Bucureşti aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. 
nr. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015, 341/2018 şi 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona 
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 acoperirii restului terenului în 
proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax = 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. 25/07.05.2019, privind documentaţia P.U.D. - “Imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P-F3E-4Eretras, 
pe un teren situat în Strada Foişorului nr. 60A, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare şi consultare cu publicul, nu au fost depuse observaţii sau 
reclamaţii cu privire ia 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, prinţr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:urbanlsm@pnmane3.ro
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Nr. 25/07.05.2019

Raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“imobil de locuinţe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada

Foişorului nr. 60A, sector 3”> 9

Beneficiarul docum entaţiei:. _
Arhitect-urbanist: Anca Andreea D. M. PRELIPCEAN  
Proiect nr.: 03U/2Q17.

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 z i de marţi ş i joi, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcefa 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:
• fa sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 12.04.2018, 09.07.2018 ş i 31.08.2018;
• pe site-ui Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 12.04.2018, 09.07.2018 ş i 31.08.2018;
• pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat iniţierea elaborării PUD  
începând cu perioada: 16.03.2018.

- anunţ în ziare locale:
• Ciick, pag. 01, din data de 24.03.2018;
• Libertatea, pag. 18, din data de 24.03.2018.

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

- notificare S.C. SI NES REAL ESTATE S.R.L. -  Nord-Vest -  Strada Arcuşului nr. 10;
- notificare S.C. SMART IMOBINVEST S.R.L. -  Nord-Vest -  Strada Arcuşului nr. 10;
- notificare f , j  -  Nord-Vest -
-notificare . . .  - Nord-Vest
- notificare f/^"*
- notificare i
- notificare *
- notificare»

Nord-Vest -  o ...
-  Nord-Vest -

-  Nord-Vest 
Nord-Vest -S tn - -<

*0;

- notificare S.C. PERFECT VISION INT S .R .L .- Nord-Vest -  Strada Arcuşului nr. 10;
- notificare I,
- notificare
- notificare/acord f
- notificare C
- notificare

- Sud-Vest -  c 
• Sud-Vest -  S r

— h ln rri

Nord -

JW/ * .
Nord

- notificare/acord P.M.B. ~ A. F.f. Bucureşti -  Nord -  Strada Foişorului nr. 60, ap. 2şim ansardă;
- notificare proprietar imobil -  Sud -  Strada Lt. Coi. Dumitru Papazoglu nr. 89, conform declaraţie notarială 
nr. 737/19.02.2019, autentificată de N.P. Dănăcică Mihaeia Daniela;

Datele dumneavoastră peraonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fî 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
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4. Lista persoanelor care au participat ia dezbaterea publică a proiectului:

- S.C. SINES REAL ESTATE S.R.L, -  Nord-Vest -  Strada Arcuşului nr. 10;
- S.C. SMARTIMOBINVEST S.R.L. -  Nord-Vest -  Strada Arcuşului nr. 10;

-  Mnrd-Vest -  Strada Arcuşului nr. 10;
____  , -  Nord-Vest -

-  Nord-Vest -  ■Jt
- -  Nora-Vest -  . .

‘ -  Nord-Vest -
-----■ -Nord-Vest -

-S.C . PERFECT VISION INT S.R .L-Nord-v*** -  -
-  Sud-Vest -  Si ■ >■
- S u d - V e s t - . .  ^  •

. — Nnrri — , - j, ' ,
.. ■ M nrd

-N o rd  -  '*.* .. ;
~ P.M.B. -  A.F.f. Bucureşti -  Nord -  Strada Foişorului nr. 60, ap. 2 ş i mansardă.

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

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

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

Nu este căzui.

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

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreiuarea 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. 3283/12.03.2018-1600339/22.02.2018 al P.M.B.-D.G.LS.P.-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 ia H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016 si adresei A.N.P.M.-M.M. 
nr. 22774/05.12.2017.

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 ia 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.

Rachreru
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R O M Â N IA
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
S.U.A.Ţ.

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. „ 19A  din io  ,6  \ _, 2019

I n  SCOPUL : pentru promovare P.U.D. şi pentru elaborarea documentaţie i în vederea 
autorizării iucrăriior de constru ire

Ca urmare a cererii adresate de P * - CNP ~ .c u
domiciliul în Municipiul Bucureşti, , , \
înregistrată cu nr. 6 412  din 09 .01 .2019 .

Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul/Municipiul Bucureşti, sectorul 3, 
STRAD A  FO IŞO R U LU I NR. 60A  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, HCGMB nr.341/2018 
şf completată cu HCGMB nr.877/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările ş i completările ulterioaref 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se

CERTIFICĂ:
X. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafaţă de 765 mp din acte (740 mp din măsurătorile cadastrale), având 
număr cadastral 208406 , este proprietatea , conform C.V.
nr. 807/23.02.2016, autentificat de N,P. -  Marinca Alexandra Magdalena şi a extrasului de Carte Funciară 
nr. 208406, emis de ANCPl în baza cererii nr. 635/07.01.2019.
Im obilul nu este  cuprins in Lista Monumentelor Isto rice  actualizată în 2015 ş i nu se  află în aria de protecţie a 
monumentelor istorice. Conform extrasului de Carte Funciară nr. 208406, Partea X II Sarcini - terenul nu are 
înscrieri privitoare la sarcini.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: teren liber de construcţii.
Destinaţia: Conform RLU aferent PUG - Municipiul Bucureşti aprobat, imobilul se află în UTR M 2 -  
subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime 
de P+T4 niveluri cu accente înalte.
Imobilul este cuprins în zona fiscală „ A " a  Municipiului Bucureşti.
Pentru a ce st imobil. Primăria Sectorului 3 ai Mundoiului Bucureşti a em is Certificatul de urbanism  
nr. 2313/02.11.2017 pentru lucrări de construire im obil locuinţă colectivă S+P+3E-4E'r**™. amenajare incintă si 
împrejm uire teren , ai carul termen de valabilitate a exp irat
Propunere: construire IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE -  RHpropus = S+P-*-3E-4Eretras, amenajare 

incintă, împrejmuire teren şi organizare de execuţie lucrări.
3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate de construire a unui IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE -  RHpropus = S-fP-f3E-4Eretras, 
amenajare incintă, împrejmuire teren şi organizare de execuţie lucrări, se pot realiza în baza unei 
documentaţii de urbanism -  P.U.D., aprobată conform legislaţiei şi normelor specifice în vigoare. Conform 
P.U.G. al Muncipiuiui Bucureşti, terenul este cuprins în subzona M2, pentru care sunt avizaţi următorii 
indicatori urbanistici: PO Tmax. -  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 şi RHmax. =* P+14E 
(conform art. 10 R.L.U. P.U.G. - M.B.).
în măsura în care avizeie/acordurile obţinute în baza Certificatelor de urbanism nr. 2313/02.11.2017 se încadrează în 
termenul de valabilitate s i în soluţia tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza în vederea promovării 
P.U.D. si ia documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
EdificabUuf/amplasamentuf va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după 
aprobarea documentaţiei P.U.D. ş i în conformitate cu prevederile acesteia.
Notă: Potrivit art, 4 alin. c) din Normele, O.M.S. 119/2014 cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd 
următoarele: spatiile am enajate pentru aararea s i parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, 
trebuie sa fie situate ia distante de m inim um  5  m de ferestrele cam erelor de locu it.
Asigurarea m inimului de sp a tii v e rz i conform regulam entelor specifice de urbanism (P .L .U . aferen 
P. U. G. -  M. B., R. G. U .) s i a ieaisiatiei specifice în vigoare.
împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de max, 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m şi o parte transparentă, dublată cu gard viu. Gardurile spre limitele separatlve ale parcelelor 
vor fi opace cu înălţimi de max. 2,20 m. Spaţiile comerciale şl alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilitate ca terase 
pentru restaurante, cafenele etc..
Organizarea de şantier se va asigura în Incinta proprie. Se vor respecta prevederile HCGMS nr, 66/2006 cu privire la locurife de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.
Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentaţii întoonfte în conformitate cu normativele şl legislaţia în vigoare.
Sistemul constructiv şl materialele de construcţie admise vor fi cefe care să asigure rezistenţa şl stabilitatea construcţiei în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în Incinta proprietăţii şi 
se va racorda (a reţeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerinţelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D» şi pentru obţinerea autorizaţiei d©
construire.______________________________________________________________________________________
CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

____________Ş I NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII__________ __
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4* OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM;
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desfiinţare, solicitantul se va adresa autorităţii 

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

mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/li/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind 
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi 
accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a 
contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta sa analizeze şi sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului 
investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 
85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii 
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente, în vederea satisfacerii 
cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul 
asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi ai formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiţiei în
acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiţii: _______________________________________________________________

După prim irea prezentului Certificat de urbanism , TITULAR UL are obligaţia  de a se prezenta ia autoritatea com petentă  
pentru protecţia m ediului In vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării e fectelor acesteia asupra  
mediului. în  urm a eva luării iniţiale se va emite actui adm inistrativ al autorităţii com petente pentru protecţia m ediului.

în  situatfa în care  autoritatea com petentă pentru protecţia m ediului stab ileşte  necesitatea evaluării efectelor investiţiei 
asupra m ediului, solicitantu l are abligaţia de a notifica acest fapt autorităţii adm inistraţiei publice com petente cu priv ire la  
m enţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

In situaţia In care, după em iterea Certificatului de urbanism  ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a e fecte lor 
investiţiei asupra m ediu lu i, solicitantul renunţă ia intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest  
fapt autorităţii adm inistraţie i publice com petente. _____ _________________________________________________ _________ —

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE 
URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) C ertificatu l de urban ism ;
b) D ovada titlu lu i a su p ra  im obilului, teren  şi/sau construcţii (copie legalizată - in tabulat) sau după caz extrasul de p lan  

cadastra l ac tua liza t la zi şi extrasul de C arte  F unciară  de in fo rm are  ac tua liza t la  zi, în cazul în care  legea nu dispune altfel;
c) D ocum entaţia tehn ică  - D .T ., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însuşită de expert tehnic şi însoţită de evaluare lucrări.

j x |D.T.A.C. [ x | D.T.O.E. |_ |  D.T.A.D.
d) Avize şi aco rd u ri solicitate prin  certificatul de u rbanism

d l . Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
j x | alimentare cu apă [ x | alimentare cu energie electrică j x ( telefonizare

d,2.

J x | canalizare 
j x {gaze naturale 

Avize şi acorduri privind:

| x | alimentare cu energie termică 
j x j salubritate

j _ | transport urban

d.3.
| x [ securitatea la incendiu

Alte acordtari/decîaraţii:
| x f protecţie civilă [ x j sănătatea populaţiei

j x J Declaraţie notarială pe proprie răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unoi 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 executate 
impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidirî, consolidări, etc) şi dacă prin proiect se 
menţine această obligativitate.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
| x j Certificat de rol D.G.l.T.L. Sector 3 - în original j x | Aviz circulaţii D.T.-P.M.R, j x j Acord D.A.D.P./D.GJ.T.L. (pt. acces) 
j x | Aviz Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti j x | Acord Direcţia de Mediu - P.M.B. Lx j Acord I.S.C.-B.I.

d.5. Studii de specialitate : j x [ Documentaţie cadastrală [ x [ Studiu Geotehnic ) x j Calcul “G” / 1 x 1 Expertiză tehnică 
j x j PUD aprobat conform legii, inclusiv planşă reglementări (color) /  J x j Studiu de însorire
J x j Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţa ridicată 

n s tra tiv  al au to rită ţii competente pen tru  pro tec ţia  mediului - A PM B  (Aleea Lacul Mprii Nr.l, S.6, Bucureşti) 
a c h ita re a  taxelor legale (cop ii): taxă AC, taxă timbru OAR şi taxa RUR.

URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CON5TR JIR E/DESFIINŢARE
Lsl—

M M  ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONS1 kui P I
icat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

Achitat taxa de: 10,00 lei , conforinchitanţei nr. 5030216(175) din 09.01.2019.
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin postă la data d e __ . _________  _
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data d e __ __________ până Ia data de _ _ , ___ .

PRIMAR,
Negoiţă R obert Sorin

SECRETAR, 
Mihăiţă Marius

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 d e :...............................ron lei, conform chitanţei nr.................. din
Formular F, 6 -  Red. 2 ex. A.R. 21.01.2039 pagina 2 din 2
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PLAiy .CADASTRAL SCARA 1 :50O aferent imobilului situat in
Str, Foişorului, nr.60A, sector 3, Bucureşti.
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verificator/ expert: nume:

S.R.L.

specificaţie: 
sef proiect
proiectat

ÎS: 227012'procesat

semnătură: cerinţa:

Bucureşti sector 3 
str. Armenis nr.10 
J40/13288/«94 
CUI RO 6056426 
tel. 021/3453293 
E.maii: l
darprofned@yah®o.com

scara:
referat /  expertiza nr. / data: 
beneficiar:

1:5 00 "*— ;ciliui: Bucureşti c>
data:

01 /2019

titlu profet:
CONSTRUIRE (MOBIL REZIOENTÎAL CU APARTAMENTE 

REGIM DE ÎNĂLŢIME S*P*3Et4Er, 
AMENAJARE INCINTA SI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE 
amplasament: Bucureşti. Sector 3. str. Foişorului nr. 60A

semnatur j; suprafaţa: titlu planşa: design si arhitechjra
arh. Bogdan MIHAi
arh. Alex. DICULESCU (V A4
arh. Denisa OPREA

PLAN DE SITUAŢIE 
situaţie existenta

proiect nr.:

13A/2016

j  ■ Documentaţii eadasîraie avizate "
J -  Construcţii înnegistrale în sistemul integrat de cadastru si carte funciara

; faza:
"c e r t i f i c a t  

de
URBANISM 

planşa nr.

02.0 A

OCPJ Bucureşti, B*duî (Expoziţie}, nr.îA, sector î, Buctimsli. 
Data: 18.03.2016 
întocmit: Cîacortu \flad
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M U N / C lP tU t  8 U C U R E Ş T Î  
P R IM Ă R IA  S E C T O R U L U I  3  
D . U . A X

OBKtmOAT DE URBANISM
Nr. .....din ....
Îîi scopul: întocmire Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.),

obţinere autorizaţie de construire

Urmare cererii adresate de_______  v ' " ~ cu domiciliul în Mun. Bucureşti,____
-- înregistiată ia nr. 70836dîn 3G.08.2017, pentru ĂnciwW-

teren şi/sau construcţii situat în municipiul BUCUREŞTI» Sectorul 3» str. Foişorului nr.SOÂ, 
sau identificat prin planuri se. 1:500 şi sc.1:2000, nr. cad.206406,
fn temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza PUG  aprobată cu Hotărârea C on s iliu lu i General n r  268/2000, prelungit 
conform Hotărârii Consiliului General - MB 224/ 2015, In conformitate cu prevederile Leg ii nr. 5Q/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările s i completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

t  REGIMUL JURIDIC:
Imobilul compus din teren în suprafaţă de 76$mp din acte ( 740mp din mă«'«ători), situat în intravilanul 
municipiului Bucureşti, se afiâ în proprietatea privată a * ■ conform contractului
de vânzare (în procedura insolvenţei conform legii nri85/2006) nr.807 din 23,02.2016 emis de NP. Marinca 
AlexaridraiMagdalena.
Imobilul nu se afiâ: pe lista monumentelor istorice actualizată tn 2010, în PUZ zonă protejată, în  raza de protecţie a monumentelor 
istorice Conform extrasului de carte funciară nr.59528/ 29,08.2017 partea III. Sarcini, imobilul este liber de sarcini.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: teren;liber de construcţii;
Destinaţia stabilită; conform HCGMB nr 143/2003 terenul se afiâ în zona fiscală A; în conformitate cu 
PUG aprobat cu HCGMB nr, 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2016, terenul se află în subzona 
M2- subzona mixtă cu cfădffl având regim de construire continuu sau discontinuu şl înălţimi 
maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;
Propunere: construire imobil locuinţă colectivă S+P+3E-4Er, amenajare incintă, împrejmuire teren,

3. REGIMUL TEHNIC:
Pe ferenuide la adresassusrmenţîonată se potrealiza lucrări de consfruire locuinţă coiecfivâ 
S+P+3E-4Ef, în baza urnii Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire ia accesurile 
auto şrpietpnale, retragerile faţă de limiliele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural- 
volumetrică, modul de ocupare a terenului.
La calculul P.O.T, şi la măsurarea distanţei minime de retragere faţă de limita terenului se va avea în 
vedere proiecţia balcoanelor, a teraselor superioare şi a etajelor superioare.
Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare raspectîv, 1/2Hmaxîm 
al corpului de clădire» minim 5m-lateral, 1/2Hmaxim al corpului de ciădîre, minim 5m-spate şl pentru 
argumentarea urbanistică a: soluţiei propuse este necesară elaborarea şi avizarea unui Pian Urbanistic de 
Detaliu. Documentaţia Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Pianului Urbanistic 
deDetaîîu.
Zona de reglementare M2- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi 
înălţimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;
P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 78% cu clădiri cu maxim 2 
niveluri (8 metri); CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren;
înălţimea maximă admisibilă pentru imobil amplasat pe stradă cu profil transversal de 20m este P+6+ 2 niveluri retrase în interiorul 
unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şî tangenta fa 45 ° la acesta.(Hmaxim la faţada de la stradă 20 metri):
Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălţime 
din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare vor fi opace şî vor avea înălţimea 
de minim 2,20 metri. Conform Codufui Civil: v A rt $15. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanţe de c&fpupn 2 metri Intre fondul, 
îngrădit sau neîngrădit, a p e lâ n d  proprietarului vecin ş i fereastrapentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate 
către acest fond." Sistemul constructiv ş î materialelede construcţie folosite vor asigura rezistenţa ş i stabilitatea construcţiilor în timp.
Se vor folosi finisaje de cafitate superioară cu aspect corespunzător; conform cerinţelor urbanistice actuale: Scurgerea şi colectarea 
apelor pluviale se va face în incinta proprietăţi. Organizarea de şantier se va rezohre în incinta proprietăţii Proiectul va fi întocmit 
de proiectanţi autorizaţi. în incintă trebuie asigurat nomărul de iocuri de parcare conform HCGMBnr.66/2006.
Prezentu l certificat de urbanism  poate fi utilizat în  scopu l declarat pentru întocm ire P .U .D  ş i obţinerea autorizaţiei de
construire. __________________ .. .....______________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFHNŢARE Şl NU I 
CONFERĂ DREPTUL DE A  EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII j
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& OSUGAţîi ALE TÎTULÂRULUt CERTWCA7ULUI DE URBANISM
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării iucrM or de construire / desfiinţare, 3otec&&itut s® m  s& m a  competente pentru protecŞa

mediului: Agenţia pentru Protecţia HS®dlu5tii Bucureşti, Str. Aleea Lacul Morii nr, 1, sector 6, Bucureşti.
fn aplicarea Oirectivel Consiliului 85/337/CEE (Directiva E l A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte pM sm  ţ i  ssa^ss «şe&Aa. modificată prin Directiva

Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European Z0O3/3S/CE privind psffeSfţerafe & « isseşB ss şi programe în
legătură cu mediul şl modificarea, cu privire la participarea publicului şt aes&suî la justiţie, a Directiv®! 85î33î/C£e ş ' a 2<ireeSN» sssst/cg. a /r  da urbafirsin
se comunică solicitantului obligaţia da a «mtacta autoritatea teritorială da mediu pentru m  scs®3ta să amrii&sge ş- s& ateat* &&&. raz însadrares-TOtfneedrarsa 
proiectului investitei pubfleş^riVate în liste profectelw supusa evaluării impactului asupra msdiuîut. înapiteeres p re m & m y ^ ze zm  S5.137-SEE procedura
de emitere a acordulur da mediu es desffişe&rS după emiterea certficstulut de urtreni#m;:arî^ior:d ^ n e rS :< teet^ ^ !S^ .ip® ^:.#'i® ,SG K« «:& ^ ^ ^  tucrărUor da 
construcţii la  autoritatea administra^) publice competente în vederea « fisfaceril cerinţelor cu privire ta procedura de enrtara a  ssanîuw  de meftu. autoritatea 
competentă pa ntm protecţia mediu lui stabileşte mecanismul asigurării consulM i publice, centralizării opţiunilorpu Micului ş i f l e . w w l e r a . o i î c f a i  cu 
privire la retetearaam vesteai în «cord cu m u llete le  consultării publice. in ftosste condiţii

După prîmfros prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de « «o prezenta fa autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului în w ferea  evaluării Iniţiate a Investiţiei ş l stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra metStdui. în unsa evaluării 
inftfale se va emite acte) administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

In situaţia în care suferita tea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, 
solicitantul are aMgaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire te menţinerea cererii pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

In situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiţiei asupra 
mediului, solicitantul renunţă te intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei 
publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIÎNTARE va fi în so ţit! de următoarele documente:
a) certificatu l de urbanism  (copie);
b) dovada titlu lu i asupra Im obilului sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la z i ş l extrasul de carte 
fu n c ia r ă  de inform are actualizat la zi, în  cazu l în  care legea nu dispune altfe l (copie legalizată),
c) Documentaţia tehnici -  D.T., după caz (2 exemplare originale):,

1X  | D.T.A.C. | X ţ D.T.O.E j _ | D.T.A.D.
d) Avize fi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1. Avize şt acordu ri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
l X  { alim entare cu  apă | X | alim entare cu energie e lectrică | X  {tefefonizare
j X I canalizare | X f alim entare cu energie term ică
f X  | gaze nsturaie | X  j salubritate

d.2. îAwzelşiacofduri privind:
{X [ securitatea la Incendiu (pf parcaj auto peste 10 maşini) [ X [ protecţie civ ilă  f _  f sănătatea populaţiei 
d.3. Alte acorduri/dedamţiî : ~

• Declaraţie notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere d in  care sa rezulte ca Imobilul nu face 
obiectu l unui litig iu  aflat pe ro lu l unei instanţe judecătoreşti* original;
- Certificat atestare fisca lă  D.I.T.L S  3 -  original;
- acordul vecinulu i pentru lucrări pe lim ita de proprietate,

d,4. Avizele si acbrduriie specifîce ale admîntstraîîeî publice centrale şi/sau aie serviciilor ctescenfraljzate ale acestora;
- A v iz Com isia Cirm iteţiî-PMB; f \
- PUD aprobat conform leg ii; /
- A v iz ISC-MB (în cazul lucrărilo r de subzldire construcţie vecină)

d.5. Studii de specialitate: Documentaţie cadastra lă ; Studiu G eotehn lc; C a lcu l “G * ; stud iu  însorim ;
Studiu privind posib ilitatea u tiliză rii unor sisteme alternative de eficienţă ridicată; Expert&ă tehnică la calcan.
e) Actu l administrativ a i autorităţii competente pentru protecţia m ediulu i - AJP.M.B. (copte) j
f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii) taxi R.U.R., taxă A.C ş î taxă tim bru arhitectură |

j )
CERTIFICATUL D E ^ & A K JS M t^ R N E  LO C DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE ş I n U CO N FER A D/ÎSPTUI D E Â  EXECUTA LUCRĂRI DE

CONSTRUCŢII

Prezentul Ceî fîcat"de'Ut&ahfsm are valabilitate de 12 luni de fa data emiterii

foîecmt f  V  
Urb.DJplm,C.RTSplig^

Achitat taxa de: tOron .conform shslghţfei seria î  79169/2017 nr4718067din 30.0S.2017. 
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / pria-peşte4a■datorie .. 
în conformitate cu prevederile le g ii nr. $0/1991, republicată, cu modificările şi completările u& 
construcţii,

SE  PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

f  privind autorizarea executării lucrărilor de

de la data d e ............................până ta data d e ................ ...... .
PRIMAR, SECRETAR,

Robert Sorin Negoiţi

ARHITECT ŞEF 
Arh. Ştofă» Dumlbaşcu

întocmit............................... ..........
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantei urmând să obţină, fn condiţiile legii, un ati Certificat de urbanism. 
Data prelungirii valabilităţii:.... .................. ......... .
Achitat taxa de: ........................... ron lei, conform chitanţei nr..................d in ........ ....................

Formular f,6 -  Red 2 ex C.R 1 pagîrta l  din l
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PLAN SE ÎNCADRARE IN ZONA, SCARA 1;200D aferent imobilului situat în 
Str. Fomofsigiii, nrJffA» sectbr^-Sucumti.
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PLĂNCÂDĂSTRAL SQARA 1:600 aferent imobilului sitostlrs
Sfr- Foişorului, nr.60A, sector Z, Bocyms.tî„

Jndfeatori ufbsnlsfld: 
SJarsn (dadastru): 743,451 mp, 

FOT admis 70%
CUT admis: 3.0 

taglm da Inaftfma: PHE

p a r m m : 4 m  cu T o rm m tz
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propunere 02 A
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Infrastructură ş i Servicii Publice
Direcţia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulaţiei

COMISIA TEHNICA DE CIRCULAŢIE
Nr. 3283/ 1600339
Feb 2236

Către

i nrin ?
.*0 <■ • • ’ ar ” - • ••>- , Bucureşti

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 22.02.2018 s-a dat acordul de 
principiu pentru documentaţia „P.U.D, -  strada Foişorului, nr.60A, sector 3” conform 
certificatului de urbanism nr.2313 din 02.11.2017 şi a 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, după aprobarea 
documentaţiei P.U.D.

VICEPREŞEDINTE 
DIRECTOR EXECUTIV

întocmit: Elena Atanasîu -  2 exemplare -  05.03.2018

Bd. Regina Elisabeia nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Teî: 021.305.55.00 
http://www .pmb.ro

http://www


PLÂM.CADÂSTflâL SQARA 1Doi©@ aftsreot imobilului situat in 
Str. Foişorului m̂ SOA, s®et©r 3S Bucureşti.,

">>sx o*y

PROFIL STRADAL STR. FOIŞORULUI
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LEGENDA
«  Limita zonei studiate 

 ̂ Limita teren care a generat PUD

Zona edificabilă propus#
Teren curţi construcţii - zona M2 
Clădiri existente

P .O .B . 60NSTBWRE H U I  BEZHKNTHt 6 »  M M t l l I f l  
K M  DE M U M E  § + M E + « r, u h m u e

BILAHT TERITORIAL
P.OX maxim admis = 70%
C.U.T. maxim admis = 3,0%
P,O.T. maXc propus = 40,36%
CU„T. max. propus = 1,92
Regim de inaltime propus = S+P+3E+4Er
H max. la atic = 17,65m

Clădiri anexa existente 
Spaţiu verde amenajat 
Circulaţie pieîonafâ 
Circulaţie carosabilă 

i Alee carosabili 
Aliniament existent

S teren ~ 74304Smp(£©nf0 măsurători cadastrale) 
Sc clădire propusă = 300,10mp 
Sd clădire propusă = 1429mp 
5 spaţii, Merri.plantate.gL 21,60%(l60J0mp)

! comisia tehnica de circulaţie I 
a municipiului bucureşti

: pf8 nascLumbgrc conform vtz
'6o Q  Z39.... el C.T.C.

| S e m n ă t u r ă ....

i ir, _

din

Prezentulpresezi reprezinte proplstatea intelectuala a firmei BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU DIOJLESOU 
Prezentul proiect poşte f i  fo losit doar pentru aceasta lucrare
Orice reproducere partiala^ay^otala poate fjfăcu tă  doar cu acc. du! preaiubit ai B iF .C J INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU

l 'l
w p f o u  i n d i v i d u a l  d e  a r h L '& c f u r c  a l e x a n d r u  d l c u f e s c *-i

1 — , ‘ O s. r*-' '

;;;L u r P v  : : i cBl©x.dî€uSe$eu@©mdLc©m

Atestă:!: Data: 
0Î/2Q17

Proiect m: 
03U/20Î?

SEr PROIECT:
arh. Alexandri! DICULESCU

BENEFICIAR: 
ADRESA: r~

ĂMFLASAiWEPJT: 
Sîr. Foişorului nr.SOA,

PPOiECTAT:
crh. Andreea PRELIPCIAN

DESENAT:
arh. Andreea PRELIPCEÂN

TfJA RUP 
4651 Dl.F
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PLAN .CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in
_______ Str. Foişorului, nr.60A, sector 3, Bucureşti. P.U.D. - CONSTRUIRI MIORII REZIDENŢIAL CU APARTAMENTE, 

REGIM DifN&IIME S+P+3E+4EI1. AMENAIARE

___ _ LE8EHD»
I  B  H  Limita zonei studiate

Limita teren care a generat PUD

Zona edificabilă propusă 

Teren curţi construcţii - zona M2s t

J  Clădiri existente 

Clădiri anexe existente 

] Spaţiu verde amenajat 

Circulaţie pietonală 

Circulaţie caroş 

Aleecaroşăbî 

-------- Aliniam
Pi izentul proiect reprezintă propietate< 
Pi ezentul proiect poai^kfolosit 
Orice reproducere partiafksr  ‘

BIIANTTER ITORIA PE PARCELA ŞTII DIATA
EXISTENT PREVEDER

P.U.G.
PROPUS TOTAL

EXIS TENT+PROPUS

SUPRAFAŢA TEREN
(ACTE/MASURA TORI)

743/
740mp

743/
740mp

SUPRAFAŢA 
CONSTRUITA (Sc) 0 300.1 Omp 300.1 Omp
SUPRAFAŢA 
DESFASURATA fSd)

0 1429.00mp 1429.00mp

P.O.T. 0 70% 40.36% 40.36%
C.U.T. 0 3.00 1.92 1.92
R H max (m) 0 P+6+2Er S+P+3E+4Er S+P+3E+4Er

H max P+3E (m) 0 20.00 13.00 13.00
H max(P+4E retras) (m) 0 16.00 16.00
Nr. unitati locative 0 8 8
Nr. locuri de parcare 0 15 15
Suprafaţa spatii 
verzi a m e n a ja te i 33.75% 33.75%

ARHITECTURA ALEXANDRU DICULESCU

OU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU DICULESCU

birou individual de arhitectura alexandru ciicuiescu
075 \ 0 ? /o s •] f alex.diculescu@ gm ail.com

- i J M

Atestări: Data:
01/2017

P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL REZIDENTUL CD APARTAMENTE REGIM DE ÎNÂUME 
S+P+3E+4ET, AMENAJARE INCINTĂ Şl ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

Proiect nr: 
03U/2017

SEF PROIECT:
arh. Alexandru DICULESCU

TNA
5200

BENEFICIAR:' . •. --■> AMPLASAMENT: 
ADRESA: str Str, Foişorului nr.SOA, 

nr -  Sector 3, Bucureşti

Faza:
P.U.D.

PROIECTAT:
arh. Andreea PRELIPCEAN

TNA RUR 
4651 D l, E J REGLEM EN TARI URBANISTICE

Planşa nr: 
U05

DESENAT:
arh. Andreea PRELIPCEAN

TNA RUR 
4651 D l, E V Scara:

1:500

mailto:alex.diculescu@gmail.com


ARHITECT ŞEF
SERVICIUL DOCUMENTAŢII DE URBANISMSECTORULUI

B U C U R E Ş T I

www,prtmarie3.ro

romania2019.eu
Preşedinţia României io Consiliul Uniunii Europene

Către,
Cabinet Primar

TELEFON (004 02î} 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbantsmţŞ) primar ie3.r0 
Calea Dudeştî nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

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

- Imobil de locuinţe colective cu RHpr0pu$ = S+P+3E~4Eretras, pe un teren situat în Strada 
Foişorului nr. 60A, sector 3";
Imobil locuinţă unifamilială cu RHpr0pus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu 
Mihaii nr. 30, sector 3”;
Imobil locuinţă unifamilială cu RHpnopU$ = 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 RHpr0pus -  P +11E+TCircuiabnă, pe un teren situat 
în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, Iot 1, sector 3”\

- “imobil locuinţă unifamilială cu RHpr0pus = 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 terii 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


