
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

"Construire imobil spatii comerciale cu RHpropus =D+P+1E,
pe un teren situat in Str. Postiivarul nr. 13, lot 1, Sector 3"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in conditiile stabilite de Legea nr. 11512015 pentru alegerea autoritatilor administratiei

publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 21512001,
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul alesilor locali,

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. of.5g~+ ICPI O? II, ~M al Primarului Seetorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 18/11.05.2021120.10.2022 al Directiei Generale de Urbanism

si Amenajarea Teritoriului - Arhiteet Sef
- Adresa nr. 244329/20.10.2022 a Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea

Teritoriului - Arhiteet Sef;
in conformitate cu prevederile.

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, eu
modificarile si completarile ulterioare;
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, eu modificarile ~l

completarile ulterioare;
Ordinului nr. 270112010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare ~l

eonsultare a publieului eu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistiee;
Planului Urbanistie General al Municipiului Bucuresti aprobat prin HCGMB nr.
269/2000, prelungit si modifieat prin HCGMB nr. 324/2010, HCGMB nr. 24112011,
HCGMB nr. 232/2012, HCGMB nr. 224/2015, HCGMB nr. 34112018 ~i HCGMB nr.
877/2018.

Luand in considerare:
- Avizul Directiei Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Arhiteetului Sef nr.

DIP/19-2019/11.05.2021;
- Raportul informarii si consultarii publieului nr. 16111.05.2021;
- Punetul de vedere al Compartimentului Documentatii de Urbanism nr. 17111.05.2021;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului

public si privat, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si salubritatea.
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) si art. 166 alin. (2) lit. j) din DUG nr.

57/2019 privind Codul administrative, eu modificarile si completarile ulterioare,

HOT ARAST E:

Art. I. Se aproba documentatia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Construire
imobil spatii comerciale cu RHpropus = D+P+ IE, pe un teren situat in Strada Postavarul nr. 13,
lot 1, Sector 3 ", proprietate privata persoane fizice, eu suprafata de 2.976,00 mp din aete, in
eonformitate eu Anexele nr. I ~i nr. 2, reprezentand Avizul Directiei Generale Urbanism ~i
Amenajarea Teritoriului - Arhiteet Sef ~iPlanul de reglementari urbanistice, care fae parte
integranta din prezenta hotarare,


















































