
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil locuinţă unifamilială cu RHpr0pus = Ds+P+2E, 
p e  un teren situat în Strada Ilioara nr. 43E, Sector 3 ”

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

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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.363565/CP/25.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 66/20.12.2019 al Arhitectului Şef;
- Adresa nr. 360419/21.05.2020 a Arhitectului Şef - Serviciul Documentaţii de 

Urbanism;
în  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 Zonal Sector 3 al Municipiului Bucureşti aprobat prin 
H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Luând în considerare:
* Avizul Arhitectului Şef nr. D/I/36-2018/20.12.2019;
- Raportul informării şi consultării publicului nr. 64/20.12.2019;
- Punctul de vedere al Serviciului Documentaţii de Urbanism nr. 65/20.12.2019;
- Avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond locativ şi 

arhitectură, protecţia, conservarea şi valorificarea monumentelor istorice.
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 166 alin. (2) lit. j) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil 
locuinţă unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 
43E, Sector 3 ” , proprietate privată persoane fizice, cu suprafaţa de 400 mp din acte şi 
403 mp conform măsurătorilor 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. 64/20.12.2019.

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 benefici i de către Serviciul 
Documentaţii de Urbanism.

BC
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Calea Dud eşti rrr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Imobil locuinţa unifamiliala cu RHpmpus = Ds+P+2Efpe un teren situat 
în Strada llioara nr. 43Et Sector 3"

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30 

martie 2020 la punctul 4  a fost introdus prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil 
locuinţă unifamilială cu R H pmpUs = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, 
Sector 3", cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  

în adm inistraţia publică, republicată.

în cadrul şedinţei au fost sem nalate anum ite aspecte (a se vedea paginile 3-4 din 

procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 3 din 30.03.2020), iar votul 

exprim at al consilierilor locali a fost de respingere a proiectului de hotărâre.

în  data 21 mai 2020, Arhitectul Şef a retransm is prezentul Plan Urbanistic de  

Detaliu în vederea introducerii pe ordinea de zi a Consiliului Local, cu m enţiunea că nu a 

suferit m odificări/com pletări/adăugiri, anexând în acest sens punctul de vedere  al 

întocm itorului/iniţiatorului docum entaţiei de urbanism , respectiv societatea AX Consult 

Design SRL, argum entat tehnic în sensul respectării reglem entărilor urbanistice, cât şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seam a de adresa nr. 360419/21.05.2020  
a Arhitectului Şef, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare  
Consiliului Local Sector 3.

R

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.

mailto:cabinetprimar@1primaric3.ro
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Calea Oudeati nr. 191, Sector 3, 031084* Bucureşti

Nr. inreg. 360419/21.05.2020

b e  a c ^ t(/

Către,
Cabinet Primar

Vă retransmiteri Proiectul de hotărâre 
“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpn,pUS = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, 
Sector 3”, cu menţiunea că acesta nu a suferit modifîcări/completări/adăugiri.

De asemenea, vă înaintăm răspunsul întocmitorului/iniţiatorului documentaţiei de urbanism -  
P.U.D., referitor la aspectele ridicate de către Dl. Consilier Dumitru Constantin în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30.03.2020, în cadrul căreia a  fost respins punctul 4 de pe 
ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - 
“Imobil locuinţă unifamilială cu RHprapus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, 
Sector 3”, însoţit de documente/acte în susţinerea acestuia.

t? < !? /3  < /p  f  

A/&

privind aprobarea Planului Detaliu

Cu stimă,

arh. R

Rachieru

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


S. C. AX CONSULT DESIGN S.R.L. 
J40/7735/2016 
CIF 36155537
SOS ELECTRONICII NR. 27, SECTOR 2, BUCUREŞTI^?

CĂ TRE ARH SEF PRIM ĂRIA SECTOR 3 BU CU REŞTI

SPRE STIINTA: DIRECŢIA ASISTENTA LEGISLATIVA - BIROUL RELAŢII 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
CO N SILIER DUM ITRU CONSTANTIN

)

Ref: adresa 334420/08.05.2020

Subscrisa SC AX CONSULT DESIGN SRL, in numele si
va aducem la cunoştinţa următoarele:

1. Având in vedere documentele care au fost ridicate pe site-ul Primăriei 
Sector 3 Bucureşti in vederea intrării proiectului de HOTARARE 
PUD - LOCUINŢA UNI FAMILIALA CU RH = Ds+P+2E PE UN 
TEREN AFLAT IN STRILIOARA 43E SECTOR 3, va anunţam ca:

a. exista scanat de către primărie si chiar afişat Certificatul 
1204/12.04.2019 pe care s-a bazat elaborarea documentaţiei înaintate 
spre aprobare.

b. s-a depus la dosar studiul de insorire cu concluzii si ca urmare a 
faptului ca exista posibilitatea ca imobilul propus sa afecteze insorirea 
imobilului vecin, s-a depus la dosar acordul vecinului in forma 
autentificata - notariala - de a se construi pe proprietatea studiata in 
forma studiata si depusa spre aprobare in documentaţia de PUD către 
Primăria sector 3, lucru care s-a aprobat in comisia tehnica de 
urbanism.

2. Planurile de urbanism elaborate s-au executat in conformitate cu 
legislaţia in vigoare. Reprezentarea CONSOLELOR -  CARE NU SUNT 
BALCOANE -  s-a făcut conform legislaţiei in vigoare si ele respecta 
servitutea de vedere atat DIRECTA cat si INDIRECTA.
Având in vedere ca exista acordul vecinului fata de care imobilul are nişte 
pereţi la minim l.OOrn - fara geamuri -  si avand in vedere ca proiectul PUD 
reglementează tocmai aceste retrageri laterale fata de limitele proprietăţilor



vecine, cu respectarea normelor si a codului civil, nu vedem motivul pentru, 
care s-a ridicat aceasta obiecţie.

Având in vedere ca in Comisia preliminară Şedinţei de consiliu care a 
introdus pe ordinea de zi proiectul menţionat, s-au studiat aceste aspecte pe 
care domnul Consilier pretinde ca partial nu le-a văzut si partial nu le-a 
inteles, va solicitam sa aduceţi la cunostiinta dumnealui punctul nostru de 
vedere.

Va rugam respectuos sa ii puneţi la dispoziţie domnului consilier documente 
din dosarul studiat pentru a nu mai putea obiecta ulterior, eventual pe orice 
alta tema care are susţinere in documentaţia depusa.



S.C. AX CONSULT DESIGN S.R .L
SOS ELECTRONICII NR. 27, sector 2, Bucureşti

STUDIU D i ÎNSORIRi
CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA DS+P+2E SI ÎMPREJMUIRE TEREN 

Str. llioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, Bucureşti

DATA.- AUGUST 2019

1



A. PARTE SCRISĂ
01. Memoriu justificativ

BORDEROU

B. PARTE DESENATĂ
01. Plan de încadrare SI-00
02. Situaţia pe 21 martie SI-01
03. Diagrama polară: Echinocţiu de primăvară SI-02
04. Situaţia la 21 iunie -  Solstiţiu de vară SI-03
05. Diagrama polară:Solstiţiu de vară SI-04
06. Situaţia la 23 septembrie -  Echinocţiu de toamnă SI-05
07. Diagrama polară: Echinocţiu de toamnă SI-06
08. Situaţia la 21 decembrie -  Solstiţiu de iarnă SI-07
09. Diagrama polară: Solstiţiu de iarnă SI-08

Data:
AUGUST 2019

t

2



S T U D IU  D E  ÎN S O R IR E  £ ^ U Llv
CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA DS+P+2E SI IMPREJMUIR,

Str. Vioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, Bucureşti

N EM 0.RXU J U S T IF IC A T W

1. IN T R O D U C E R E ___

I3U1. P a te  de recu n oa ştem  a d o cu m e n ta ţie i

Denumirea iucrării:
Studiu de însoţire Construire locuinţa individuala DSPP-f2E s i îm prejm uire teren

Beneficiar:

Proiectant: S C  A X  C O N SU LT  D ESIG N  S .R .L .

Data: august 2019

jl.2. Obiectul lucrării ________

Prezenta documentaţie are ca obiect întocmirea studiului de însori re, ce serveşte la 

reglementarea imobilului de la adresa Str. llioara, nr, 43E, lot 1, sector 3, Bucureşti,

Pentru a respecta ordinul Nr. 536 din 23.06.1997 privind normefe de igienă (mai precis 

art. 12 privind "Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însori rea 

acestora pe o durată de minimum 1 Vz ore zilnic, la solstiţiul de iarnă") s-a realizat studiul 

de însorire anexat, în care s-a ţinut cont de următoarele caracteristici tehnice:

2,, C A R A C T E R IS T IC I  TEH N IC E

:2 .JL Zonele de însorim cfifift ftomâniai

Nivelul de insolaţie se determină în funcţie de locaţia geografică cu ajutorul unei hărţi 

dedicate de însorire, specifică ţării noastre. Acest tip de hartă împarte ţara noastră în trei 

zone principale de însorire :

Denumire zona

Zona 0 

Zona I

Zona n

Kiwi de însorire 
| KWh / m2 / an ]

> 1250 /1300 

1159-1250/1200 - 1300

1000 -1150 / 1050 - 1200

Teritoriul încins

Litoralul Marii Negre (cca.50 lan de is  tana)

Regiunile carpatice si subcarpatice 
(cca.75 km. stanga i  dreapta Munţilor Carpaţi)

Restul teritoriului României

3



*Ca nivel de însorire, Municipiul Bucureşti face parte din Zona II.

Gradul mediu de însorire diferă de la o lună la alta şi chiar de la o zi 

localitate şi cu atât mai mult de la o localitate la alta.

Distribuţia geografică a zonelor de însorire din România:

feE- W b rg jri seto:iv al m&3imi cuajiitorul Diagramei de pKtecţie şi al Măştii de umbră:

Metoda de construire a măştii de umbră din studiul anexat este bazată pe 
următoarele observaţii i

• Reprezentarea în masca de umbră a unei drepte verticale infinite este o 
rază a cercului, reprezentând planul orizontului, raza ce trece prin punctul 
în care verticala înţeapă planul orizontului; 

o Reprezentarea în masca de umbră a unei drepte orizontale infinite este un 
arc ce depinde de orientarea dreptei şi de unghiul făcut de planul ce trece 
prin dreapta şi centrul măştii cu planul orizontului; 

o Dreptele orizontale şi verticale nu sunt infinite în realitate, dar ele sunt 
mărginite de alte drepte verticale, respectiv orizontale.

2.3. Utilizarea nomogramei de lumină difuza ____________________

® Bolta cerească este considerată ca având o iluminare difuză totală minimă de 
4000 Zx (valoare convenţională, minimă). Această iluminare nu este distribuită 
uniform, fiind mai mare în zonele superioare ale bolţii şi mai mică spre orizont. 
Nomograma de lumină difuză, o reprezentare plană a bolţii ( prin proiecţie pe 
planul orizontului ) ce conţine 1000 de puncte de egală iluminare (iluminarea 
corespunzătoare fiecărui punct este de 4Ix) a fost suprapusă peste masca de 
umbră şi s-a determinat (s-au numărat) punctele vizibile de pe bolta cerească, 
punctele care dau cantitatea minimă de lumină naturală ce ajunge în punctele 
studiate.

s
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3. Studiul a fost realizat în următoarele etape de lucru :_____________________
a) Construirea măştii de umbră pentru suprafaţa edificată, luând în considerare 

un regim de înălţime maxim de R+2.
b) Suprapunerea peste masca de umbră a diagramei solare, respectând orientarea 

cardinală.

c) Suprapunerea diagramelor polare de iluminare naturală şi determinarea numărului de 
puncte vizibile.

Datele calendarisţfce pentgiu care rplat programul sunt:
• 21 martie -  echinocţiu! de primăvară;
• 21 iunie -  solstiţiu de vară;
• 23 septembrie -  echinocţiu de toamnă;
• 21 decembrie -  solstiţiu de iarnă.

44.406502 Latitudine N şi 26.162795 Longitudine E (format decimal), 
reprezentând adresa amplasamentului, respectiv Str. llioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, 
Bucureşti.

4. Concluzii:

1. Amplasarea imobilului DS+P+2E -locuinţa familiala în poziţia şi cu volumetria 
propusă afectează însorirea clădirilor situate în vecinătate pe terenul de la adresa 
Bdul. Nicolae Grigorescu nr.43D, nerespectându-se alin. 1 ai art. 3 al Ordinului 
119/2014, şi anume durata de însorire de minim 1 V2 ore la solstiţiu! de iarnă â 
încăperilor de locuit din locuinţa învecinată. In vederea executării construcţiei s-a 
obtinut acordul din partea vecinului, 1, proprietar al imobilului situat in
rîiUn. Bucureşti, str. llioara, nr 43D, sector 3, in vederea edificării construcţiei de ti£ 
DS+P+2E, chiar daca se afecteaza insorirea clădirii vecine. 3



Acordul a fost obtinut in urma încheierii de autentificare nr. 1148 din 13.06.2019 in 
fata notarului public Elena Simona Alexandru.

2, Se respectă normativul NP 057-02, Anexa 3.4.(D)1.1 din Ordinul nr. 1383 din 
24.02.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind durata 
minimă de însorire de 2h pentru cel puţin una din încăperile de locuit pentru 
constructive vecine, într-o zi de referinţă (21 februarie sau 
21 octombrie).

Data:
august 2019
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Diagrama Polara
Echinocţiu de toamna - 23 Septembrie

19:10
f/EST W 07:03

DATA

ORA

AZIMUT

23 SEPTEMBRIE

07:03 

88.92

.sun

44,406502, 26.162795

DECUNATIE -0.37

09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

110.61 123.14 138.27 156.78 177.20 198.64

19.84 29.21 37.32 43.17 45.54 44.01

2.77 1.79 1.31 1.07 0.98 1.04

s.c. r tf ld lG N  S.R.L.

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S^IM li+rt'.ŞI 
ÎMPREJMUIRE TEREN

INDICATIVCorner

Aleea Sucidava, nr. 7. sectar 2 , Bucureşti

SEF PROIECT arh. E. Chis

PROIECTAT arb. ILCh ls

J
DESENAT M. Fratiman JL

ADRESA

Strada llioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, BUCUREŞTI
FAZA

SCARA BENEFICIAR S.I.
DATA
sept
2019

Diagrama Polara - Echinocţiu de toamna 
23 Septembrie

PLANS.!

SI-06



Diagrama Polara 
Solstitiu de iarna - 21 Decembrie

DATA 21 DECEMBRIE 44.406502, 26.162795

ORA 07:48 09:00 10:00 11.00 12:00 13:00 14:00 15:00

AZIMUT 122.67 136.27 148.68 162.13 176.97 191.51 205.88 218.62

DECUNATIE -0.35 9.30 15.79 20.17 22.14 21.36 17.87 12.27

COTANGENTA 6.11 3.54 2.72 2.46 2.56 3.10 4.60

S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

Aleea Sucidava, nr. 7 , sector 2 . Bucureşti

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+IE+M ŞI 
ÎMPREJMUIRE TEREN

ADRESA

Strada Hioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, BUCUREŞTI

INDICATIV
PROIECT

FAZA

SEF PROJECT arh. E. Chis
SCARA BENEFICIAR SJ.

PROIECTAT arh. E. Chis

DESENAT M. Fratiman

DATA
sept
2019

Diagrama Polara - Solstitiu de iarna 
21 Decembrie

PLANŞA

SI-08

4



Diagrama Polara
Echinocţiu de primavara - 21 Martie

------ FIORD------
10 0 10

DATA 21 MARTIE

ORA 06.17 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18.29

AZIMUTH 86.98 119.95 134.44 151.60 172.27 193.28 213.31 229.94 271.17

DECLINATIEf) -0.30 27.22 35.77 42.13 45.54 45.05 40.74 33.63 -0.16

COTANGENTA 1.94 1.39 1.11 0.98 1.00 1.16 1.50

S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

Aleea Sucidava, nr. 7, sector 2 , Bucureşti

ST
SEF PROIECT arh. E . Chis

PROIECTAT arh, E . Chis

I DESENAT M . Fratiman

PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+IE+M ŞI
Îm p r e jm u ir e  t e r e n

ADRESA

Strada llioara, nr. 43E, Iot 1, sectar 3, BUCUREŞTI

INDICATIV
PROIECT

FAZA
SCARA BENEFICIAR

Diagrama Polara - Echinocţiu de primavara 
21 Martie

SJ.
PLANŞA

SI-02



09:00

11:00

13:00

10:00

12:00

14:00

15:00

Umbrire * Solstitiu de vara - 21 Iunie

DATA 21 IUNIE 44.406502, 26.162795

ORA 05:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

AZIMUT 55.03 S  SSf&3 100.98 115.79 136.76 169.77 206.23 234.61

DECLINATE 3 4 ^ ° ^ .144.93 55.26 63.78 68.78 67.27 59.89

COTANGENTA 0.69 0.49 0.39 0.42 0.58—

'n

H -
inaltim ea

n -----

Lungimea umbrei 
= H*cfg a

S C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.

.■fJtvfl .Ywiitfiifa. iu “. iiţthw 2 jţumrfXt}

SI E PROIECT tirh, Ţ.. f‘hi*
7 2

SCARA

L=a PROIECTAT ■rh. L CLii DATA
sept
2019DESENAT M. VrjiijiiLjji

H r

PROIECT

CONSTRUISE LOCUINŢA UNIR 
ÎMPREJMUIRE TEREN

ADRESA

Strada Dioara, nr. 43E, lot 1, sector 3, BUCUREŞTI

BENEFICIAR

Umbrire - Solstitiu de vara 
21 Iunie



09:00 10:00

11:00

13:00

12:00

14:00

15:00

Umbrire
Echinocţiu de toamna - 23 Septembrie

DATA 23 SEPTEMBRIE 44.406502, 26.162795

ORA 07:03 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

AZIMUT 88.92 110.61 123.14 138.27 156.78 177.20 198.64 217.24

DECLINAT IE -0.37 19.84, 29.21 37.32 43.17 45.54 44.01 39.04

COTANGENTA „jrv  . R -479 1.31 1.07 0.98 1.04 M DM fie&M ÎE

71
Antqp BTdusrd

C H ÎŞ '

H =
inaltimea

Lungimea umbrei 
r H*ctg a

------------------^ 3
S .C  A X  C O N S U L T  DESiffF??

— - f f _____
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TELEFON {004071) 31803 23 - zB FAX (004 ozi) 318 0304E-iMAiLurbanism@pri1v1arie3.ro 
Calea Oudeşli nr. 191, ÎEctor 3,031084, Bucureşti

Ca urmare a cererii adresate de numiţii ________ş i ' _____________ ____ambii cu domiciliul în jud. Ilfov, oraş Panlelimon,
Strada _l . - v telefon/fax........e-mail ........... înregistrata la nr. 113464/2018 şi completală cu nr. 180662/2018, nr. 200880/2018,
nr. 263439/2018, nr. 674306/2019 şi nr. 14866/2020.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emile următorul:

AVIZ
Hr. D/l/36-2018/20.12.2019

Pentru P ianu l u rban istic  de detaliu pentru3* Imobil locuinţă unifamilială, cu RHpr0pus = Ds+P+2E, 
generat de im ob ilu l4* situat în Strada llioara nr. 43E. Sectorul 3, Bucureşti.
Iniţiatori:^ . . .  .* . şi
Pro iectant: S.C. A X  C O N SU LT  DESIGN S.R.L.
Spec ia lis t cu  drept de sem nătură RUR: Urb. M arius-Vasile  P. Găbureanu, RUR  - D E.
Am plasare, delim itare, suprafaţă zona studiată în  P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul 
Municipiului Bucureşti, delimitat de următoarele repere urbane -  la Nord B-dul Camil Ressu şi B-dul Theodor 
Pallady, la Vest Strada Fizicienilor, ia Sud Splaiul Unirii, la Est B-dul Nicolae Grigorescu şi este format din teren 
curţi-construcţii cu suprafaţă de 400mp. din acte şi 403mp. conform măsurătorilor cadastrale 
si construcţia edificată pe acesta (corpuri C1), âutodemolată conform Notei de constatare 
nr. 001731/10.01.2018, em isă de D.G.P.L.S.3-B.D.C.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 a l M un ic ip iu lu i Bucureşti, aprobat cu  H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.20118:
- imobilul este situat în intravilanul Municipiului Bucureşti şi se încadrează în U.T.R. CB1 -  subzona serviciilor publice 
dispersate în afara zonelor protejate;
- funcţiuni predominante; instituţii şi servicii publice supra municipale şi municipale, sedii ale unor organisme 
extrateritoriale; extinderile şi schimbările de profil se admit cu condiţia să nu incomodeze prin poluare şi trafic 
funcţiunile învecinate; se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor;
- Hmauimâ -  înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre alinieri, 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 (conform tabelului de la art. 10 
din R.L.U. pentru subzona CB1);
- POTmax. = 50%;
- CUTmax. = 2,2 mp.ADC/mp.teren -  pentru clădiri cu 3-4 niveluri;
- retragerea minimă faţă de aliniament -  în raport cu caracterul străzilor existente, clădirile pot fi dispuse pe aliniament 
sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menţinute datorită 
valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuinţare;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puţin de 1/3 din înălţimea 
clădirii măsurată la cornişă. în condiţiile în care h/3 > 10,00 m retragerea faţă de limitele laterale ale parcelei poate 
rămâne de 10,00 m. Distanţa minimă se calculează între limita parcelei şi proiecţia faţadei pe teren (inclusiv balcoane, 
console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streaşină; clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci 
când se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună sau se cuplează cu o clădire posibil de 
realizat pe parcela alăturată şi sunt îndeplinite condiţiile specifice din R.L.U.;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5.0 m, dar nu mai puţin de 1/3 din 
înălţimea clădirii măsurată la cornişă. în condiţiile în care h/3 > 10,00 m retragerea faţă de limitele posterioare poate 
rămâne de 10,00 m. Distanţa minimă se calculează între limita parcelei şi proiecţia faţadei pe teren (inclusiv balcoane, 
console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streaşină;
- retrageri minime între clădiri pe aceeaşi parcelă = clădirile se vor amplasa la distanţa de 2/3 din înălţime (înălţimea 
reprezintă media înălţimilor clădirilor). în cazul în care 2/3 din înălţime > 10,00 m, se poate reglementa distanţa între 
clădiri ia 10,00 m. Distanţa se poate reduce ia 5,00 metri, dar nu mai puţin de 1/3 din înălţime, numai în cazul în care 
faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activităţi 
permanente care necesită lumină naturală. între faţadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanţa dintre 
acestea va fi minim 2/3 din înălţime (înălţimea reprezintă media înălţimilor clădirilor).
Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate şi 
nu se află în zona de protecţie a unor monumente istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3, conform informaţiilor din 
Certificatele de urbanism nr. 258/02.02.2018 şi nr. 1204/12.07.2019, emise de Primăria Sectorului 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

mailto:0304E-iMAiLurbanism@pri1v1arie3.ro
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Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiu lui Bucureşti, aprobat cu H.G.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, 
art. 5 -  Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 5.1 - Prin derogare se înţelege modificarea Condiţiilor de 
construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de lim itele parcelei, 
POT, CUT  şi alin. 5.2. - Derogările 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 fajă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural- 
volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea 
urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism.
Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri minime faţă de limitele laterale = pe limita dreaptă (Sud) a proprietăţii (alipire la calcanul existent), 
retras 2,00m. cu console/balcoane retrase la 1,00m., faţă de limita stângă (Nord) a proprietăţii;

- retrageri minime faţă de limita posterioară = retras 8,80 m faţă de limita de proprietate (Est);
-  PO Tm ax. prepus = 5 0 % ;
- CUTma* . propus = 2,2 mp .ADC/mp. teren;
- Hmax. = 11,00m. (pentru D S + P + 2 E ) ;
- orice alte construcţii realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepţia 

elementelor cuprinse în prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului Bucureşti sau în planul de 
reglementări urbanistice, vizat spre neschimbare, anexat prezentului aviz;

- necesitatea obţinerii acordului notarial a l tuturor proprietarilor vecini de pe limita dreaptă a proprietăţii 
(str. llioara nr. 43F), pentru lucrări propuse la limita de proprietate, se  va stabili la faza D. T.A.C.;

- circulaţii şi accese: conform Avizului de circulaţii nr. 8332/04.06.2018-1622950/24.05.2018, emis de D.T.-P.M.B. 
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 şi a celorlalte prevederi 
înscrise în aviz;

- echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico edilitare. De asemenea se vor 
respecta condiţiile impuse prin avizele/acordurile/declaraţii/studii de specialitate, prezentate la dosar, obţinute 
conform certificatelor de urbanism.
în  urma şedinţei Com isiei tehnice de amenajare a teritoriului ş i urbanism se avizează favorabil Planul 
urbanistic de detaliu, cu următoarele cond iţii51: construcţia se va încadra în  edificabilui 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.
Elaboratorul ş i beneficianil P.U.D. răspund pentnr exactitatea datelor ş i veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. 
care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului ş i urbanismul, cu modificările ş i completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic ş i poate 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.
Prezentul aviz este valabil de ia data emiterfi sa le pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism 
nr. 1204/12.07.2019 emis de Primăria Sectorului 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

Nr. 66/20.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU 

“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropUs = Ds+P+2E, pe un teren situat 
în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare şi P.U.Z.-S.3 al Municipiului Bucureşti, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare ''Imobil locuinţă unifamilială cu RHpmpus = Ds+P+2E, 
pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3" în baza Certificatelor de urbanism nr. 258/02.02.2018 
şi nr. 1204/12.07.2019, emise de Primăria Sectorului 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/l/36-2018/20.12.2019.

Indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 50%, CUTmax. propus = 2,2 
mp.ADC/mp.teren şi Hmaximă= 11 (pentru Ds+P+2E).

A  fost avizată realizarea unui imobil, Intr-un edifîcabil maxim determinat de următoarele retrageri şi aliniamente: 
retras 5,00m. faţă de aliniamentul existent al arterei de circulaţie -  Strada llioara, în aliniere cu imobilele învecinate, 
pe limita dreaptă (Sud) a proprietăţii (alipire la calcanul existent), retras min. 2,00m. cu console/balcone retrase 
min. 1,00m„ faţă de limita stângă (Nord) a proprietăţii, retras min. 8,80m. faţă de limita posterioarâ (Est) a proprietăţii, 
conform pianului de reglementări urbanistice (planşa nr. U08) pentru funcţiunea de locuinţă unifamilială, având 
RHpmpus= Ds+P+2E.

Parcarea se va asigura în incinta 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. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codui administrativ, 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 locuinţă 
unifamilială cu RHpmpus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3"

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conlonnitate 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, printi-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
mailto:urb3nism@lprirni1rie3.ro
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Nr. 65/20.12.2019

P U N C T U L  D E V E D E R E  A L  SER VICIU LU I D O CU M EN TAŢII D E  U R B A N ISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropUs = Ds+P+2E, pe un teren
situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”

Documentaţia propune amplasarea unui imobil, într-un edificabil maxim determinat de 
următoarele retrageri şi aliniamente: retras 5,00m. faţă de aliniamentul existent al arterei de 
circulaţie -  Strada llioara, în aliniere cu imobilele învecinate, pe limita dreaptă (Sud) a proprietăţii 
(alipire la calcanul existent), retras min. 2,00m. cu console/balcone retrase min. 1,00m., faţă de 
limita stângă (Nord) a proprietăţii, retras min. 8,80m. faţă de limita posterioară (Est) a proprietăţii, 
conform planului de reglementări urbanistice (planşa nr. U08) pentru funcţiunea de locuinţă 
unifamilială, având R H propus= Ds+P+2E.

indicatori urbanistici propuşi pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. prepus = 50%, 
CUT max. propus = 2,2 mp.ADC/mp.teren şi Hmaximă= 11 (pentru Ds+P+2E).

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului Bucureşti, aprobat cu H.C.G.M.B. 
nr. 49/31.01.2019, amplasamentul studiat se află U.T.R. CB1 -  subzona serviciilor publice 
dispersate în afara zonelor protejate, cu POTmax. = 50%, CUTmax. = 2,2 mp.ADC/mp.teren. 
(pentru clădiri cu 3-4 niveluri) şi Hmaximă conform prevederilor art. 10 din R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3, 
pentru subzona CB1.

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. 64/20.12.2019, privind documentaţia P.U.D. - “Imobil locuinţă unifamilială 
cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare şi consultare a publicului, au fost depuse observaţii/ 
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 şi normele privind 
asigurarea spaţiilor verzi, conform legislaţiei incidente în vigoare.

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 legai justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul U E  2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:urban1sm@primarie3.ro


PRIMĂRIA
SECTORULUI

B U C U R E Ş T I

AR H ITECT  ŞEF

www.primariej.ro
TELEFON  [004 027) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@pfimarie3.r0 

Cafea Dudeşti nr 191, Sector 3, 031084, Bucuroşii

Nr. 64/20.12.2019

Raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia 
“Imobil locuinţă unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat 

în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”

Beneficiarul documentaţiei: i _____ _______.ş i i .......
Urbanist: Marlus-Vasile P. GĂBUREANU 
Proiect nr.: 1U/2C18.

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:

- Serv iciu l Documentaţii de Urbanism, parter, în  fiecare z i de marţi ş i jo i, orele 9,00-14,00;
- pe panou rezistent ia intemperii, am plasat în  loc v izib il la  parcela care a generat iniţierea 

elaborării P.U.D,

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

- p lanşa de reglementări s-a afişat:
« la sed iu l Prim ăriei Sector 3 începând cu perioada: 11.10.2018; 
o pe site-u l Prim ăriei Sector 3 începând cu perioada: 11.10.2018;
o pe panoul rezistent ta intemperii, am plasat în  loc vizib il la  parcela care a generat iniţierea elaborării PUD  
începând cu perioada: 10.06.2018.

- anunţ în  ziare locale:
o www.anuntul.ro, pag.68, din data de 20.06.2018;
« Evenim entul Z ilei, pag.10, din data de 20.06.2018.

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

- notificare > " ___-  vecin dreapta (Sud) -  Strada \, Sector 3, Bucureşti,
nr. cad. 204076;

- notificare/acord vecin stânga (Nord) -  Strada Sector 3, Bucureşti,
nr. cad. 205335.

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

-  vecin dreapta (Sud) -  Strada i . . .  Sector 3, Bucureşti, nr. cad. 204076;
. j  - vecin stânga (Nord) -  Strada , Sector 3, Bucureşti, nr. cad. 205335.

In perioada desfăşurării informării şi consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea 
publicului, respectiv din partea doamnei '

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.primariej.ro
mailto:urbanism@pfimarie3.r0
http://www.anuntul.ro


P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

A R H ITEC T ŞEF

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:

Refacerea/corelarea documentaţiei în conform itate cu legislaţia, normele ş i reglem entările specifice 
urbanism ului ţinând cont de soiuţi'He funcţionale, respectarea normelor privind securitatea la  incendiu, norme 
privind asigurarea spaţiilor verzi. Necesitatea obţinerii acordulu i notarial a l tuturor proprietarilor vecin i de pe 
lim ita dreaptă a proprietăţii (str. llioara nr. 43F), pentru lucrări propuse la lim ita de proprietate, se  va stab ili la 
faza D.T.A.C.

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 sem nalate.

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

- referitor la propunerea soluţiei tehnice de amplasare a construcţiilor au fost respectate prevederile 
Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului Bucureşti, aprobat cu H.C.G.M.B. 
nr. 49/31.01.2019, precum şi legislaţia, normele şi reglementările specifice Tn vigoare;
- referitor ia propunerea soluţiei de reglementare a circulaţiei au fost respectate cerinţele din 
Avizul de circulaţii nr. 8332/04.06.2018-1622950/24.05.2018, emis de D.T.-P.M.B. cu condiţia asigurării parcării 
în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 şi a celorlalte prevederi înscrise în aviz;
- referitor ia evaluarea de mediu, P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidenţa 
H.G. 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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R O M Â N IA
M UN ICIPIU L BUCUREŞTI 
PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 

• S.U.Â.T.

C E R T I F I C A T  D E  U R B A N I S M

N r .  V_£.rj . i i  d in  ' - L  - l L  • 2 0 1 9

ÎSM SCOPUL : pentru prom ovarea P.U.D. şi pentru e laborarea documentaţiei în vederea
au to rizării lucrărilo r de construire

Ca u rm a re  a ce re r ii a d re sa te  de f ., cu dom ic iliu l în O raşul
ju d . ; , S tra d a  ' în reg is tra tă  la nr. 4 5 2 6 4 2  d in  1 9 .0 6 .2 0 1 9 .

Pentru  im o b ilu l - te renu l ş i/sau  constru c ţii - s itu a t în  ju d e ţu l /  M un ic ip iu l EuicureşeS, se c to ru l 3 , 
Strada llio a ra  nr. 4 3 E  sau  id en tifica te  prin  p lanuri ca d a s tra le  1 /500  ş i 1 /2000.

în temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism faza P.U .Z. Sector 3 al Municipiului Bucureşti 
aprobată prin H o tărâre a  CottsiliuDui G en era l a l MJumîcîpEifBui Bucureşti - HCGMB nr. 4S/31 .G 1.2 0 1 S .

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

C E R T IF IC Ă  S

1. REGIM UL JURIDIC:
Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafaţă de 400 mp. din acte şi 403 mp. conform 
măsurătorilor cadastrale, având nr. cadastre> 2087Q 2  si construcţia edificată pe acesta, este 
coproprietatea în indiviziune a soţilor I' '  '  şi I
conform Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. 1S45/21.07.2016, a Actului Adiţional la c .v .C . 
nr. 591/30.03.2017, autentificate de N.P. Elena Simona Alexandru şi a extrasului de Carte Funciară 
pentru Informare nr. 208702 emis de ANCPI în baza cererii nr. 46944/03.06.2019.
Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 a emis C.U. nr. 258/02.02.2018. având ca scoo promovarea P.U.D. si 
elaborarea documentaţiei în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru o locuinţă unifamilială 
S+P+IE+M si împrejmuire teren, aflat în termenul de valabilitate.
Imobilul nu are înscrieri privitoare ia sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se 
află în PUZ - Zone construite protejate, şi nu se află în zona de proiecţie a unor monumentelor Istorice izolate, 
stabilită prin P.U.Z. -S.3.

2. REGIM UL ECONOMIC:
Folosinţa actuală: teren - curţi construcţii, corp C I construcţii de locuinţe P, în stare avansată de 
degradare (S.C. = S .D .C. = 62 mp).
d e stin a ţia : Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-5.3 aprobat, amplasamentul se află în UTR CB1 -  subzona  
servecitEor pubîrce d is p e rs a te  în  a fa ra  zânelor protejate şi parţial afectat de lucrări de  
in fra stru ctu ră  ru tieră .
Terenul este cuprins în zona fiscală „C "  a Municipiului Bucureşti,.
Propunere: construire IMOBIL LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, cu R H p r o p u s  = Ds+P+2E, reţele interioare, 

accesurl/alef auto şi pietonale, racord la drumul public, parcări, spaţii verzi, împrejmuire 
teren şi organizare de execuţie lucrări.

3. REGIMUL TEHNIC:
Autorizaţia de construire se va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind, autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Regulamentului 
Local de Urbanism aferent P.U.Z.-S.3 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, a Codului Civil, precum şi 
alte prevederi legale incidente în vigoare.
Notă: Terenul se află în zona de impact -  dispersie C.T.E. SUD.
Terenul va fi posibil afectat la Vest de supralăroirea arterei de circulaţie existentă -  Strada llioara. respectiv 
posibil afectat la Fst de supralărtiirea arterei de circulaţie existentă - Bulevardul Nicolae Griaorcscu la un profil 
de 42.00m. fartere de circulaţie cateq. P . propuse P r in  avizul de circulaţii D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.201B 
(P.U.Z.-S.3I. astfel aradul de afectare al parcelei va fi stabilit P r in  soluţia tehnică care va fi însoţită de suport 
topografic în sistem Stereo 70. precum si prin avizul de circulaţii. Lucrările de construire. Inclusiv 
împrejmuiri, parcaje, reţele interioare si echipamentele aferente (firide, cofrete, etc.) se vor realiza 
strict de ia limita exterioară a noilor profite stradale propuse spre interiorul proprietăţii.
Pentru realizarea lucrărilor propuse de construire a unui Imobil locuinţă unifamilială, cu regim de înălţime 
propus Ds+P+2E, reţele Interioare, accesuri/alei auto şi pietonale, racord Ia drumul public, parcări, spaţii verzi, 
împrejmuire teren şi organizare de execuţie lucrări, este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism 
P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.-S.3, aprobată 
conform legislaţiei şi normelor specifice în vigoare.
Potrivit Leaîi 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările si completările ulterioare - 
art. 32 alin f l î  "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 l  să solicite elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu".
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E d îficab ilu i/am p lasam en tu l:
se va definitiva prin P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. întocmirea D.T.A.C. ' 
recomandă a se realiza numai după aprobarea documentaţiei de urbanism -  P.U.D. şi în conformitate cu 
prevederile acesteia.

P arcă ri/c ircu la ţii/a cce se :
parcela are deschidere şi acces direct la Strada llioara, care are un profil existent de aprox. 14,00m., 
urmând ca pe termen scurt profilul să fie posibil majorat, respectiv un viitor acces la Bulevardul Nicolae 
Grigorescu după supralărgirea profilului existent de aprox. 10,00m., la un profil propus de 42,00m. (artere 
de circulaţie categ. I), conform avizului de circulaţii D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (P.U.Z.-S.3); 
asigurarea parcărilor, circulaţiilor şi acceselor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului 
P.U.Z.-S.3 - art. 9 Generalităţi - punctul 9.7. şi 9.8. şi alin. 4.11. din Anexa nr. 4 aferentă art. 40 din 
Regulementul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr, 66/2006 cu privire la locurile de parcare şi repectiv, 
prevederile O.M.S. nr. 119/2014;
în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioare printr-un pasaj 
dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (minim 4,00m. lăţime 
şi 4,50m. înălţime); distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi 30,00m.; 
parcarea/gararea se vor rezolva în incinta proprietăţii;
spaţiile destinate circulaţiilor auto, locurilor de parcare, precum şi spaţiile tehnice, nu îşi vor modifica 
destinaţia pe întreaga existenţă a construcţiei.

înălţimea maximă admisă a clădirilor;
Regimul de înălţime propus al clădirii (RH) este de Ds+P+2E, cu Hmax. = 1 0 - llm . la atic în planul 
faţadei principale şi raportat la cota de acces.

în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri 
retrase sau Integrale, în funcţie de volumetrla caracteristică străzii (cf. art. 10 R.L.U. aferent P.U.Z.-5.3); 
în cazul în care înălţimea clădirii propuse depăşeşte distanţa dintre alinieri, noua construcţie se va retrage 
suplimentar astfel încât H max să nu depăşească distanţa dintre alinieri sau în cazul în care nu este 
configurat frontul de vis-a-vis, clădirea nu va depăşi dublul distanţei din axul străzii până la clădire, cu 
condiţia să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; prevederi aplicabile inclusiv în cazul 
parcelelor cu acces la drumuri/servituţi private;
acoperirea va fi în sistem terasă, iar în cazul învelitorilor de tip şarpantă, se recomandă ca acestea să nu fie 
vizibile din spaţiu public, excepţie fiind zonele pentru care acest tip de acoperire este caracteristic, iar 
diferenţa în plan vertical dintre înălţimea coamei şi cea a cornişei nu va depăşi 4 m., astfel se recomandă o 
pantă maximă de 40%.

U tilită ti/ asp e ct e x te rio r/ a m e n a iă ri/ d o tă ri:
toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele modeme de telecomunicaţii 
bazate pe cabluri din fire optice; se recomandă ca toate reţelele să fie introduse în subteran; racordarea 
burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare; toate investiţiile noi vor 
avea prevăzute racorduri separate de canalizare (apa uzată menajeră şi apă pluvială); 
scurgerea apelor pluviale şl organizarea executării lucrărilor se vor realiza în incintă;
platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor 
fi amenajate la distanţa de min. 10,00m. de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabllizate, cu 
asigurarea unei pante de scurgere şi vor fl prevăzute cu sistem de spalare şi sifon de scurgere racordat la 
canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şl a ritmului de evacuare 
a acestuia şi vor fl întreţinute în permanenţă în stare de curăţenie, platformele pot fi cuplate cu instalaţii 
pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4);
se recomandă ca terasele vizibile de la înălţimile înconjurătoare să fie înverzite pe min. 70% din suprafaţă; 
se va asigura accesul persoanelor cu dizabilităţl prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor având 
funcţiunea de locuinţe colective, Iar pentru clădirile cu funcţiuni de Interes public, accesul la etajele 
superioare va respecta preverile legale incidente în vigoare;
organizarea de şantier se va realiza în incinta proprietăţii, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a)-g) 
din HCGMB 120/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
sistemul constructiv şi materialele de construcţie admise vor fi cele care să asigure rezistenţa şi stabilitatea 
construcţiei în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerinţelor 
urbanistice actuale.

Spatii lib e re  s i spatii p lantate;
suprafaţa minimă de spaţii verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PUZ-S3 - art. 9 
Generalităţi - punctul 9.12. şi conform legislaţiei specifice în vigoare.

îm p re jm u iri:
gardurile spre stradă/drum de acces vor fl transparente cu înălţimea de max. 2,00 m din care un soclu 
opac de 0,60 m şi o parte transparentă din fier forjat sau plasă metalică, dublate de gard viu şl amplasate 
pe viitoarea limită de proprietate. Spre trotuare si circulaţii pietonale. nu sunt obligatorii garduri, dar se 
poate propune marcarea apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. 
Porţile de acces se vor deschide spre interiorul proprietăţii. Pe parcele afectate de străzi noi propuse sau 
supralărgiri, gardurile sore stradă/ drum de acces se vor realiza strict de la limita exterioară a noului profil 
spre interiorul proprietăţii. în conformitate si cu prevederilor avizului tehnic de circulaţii D.T.-P.M.B.: 
gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de max. 2,50 m.

Nr. _____ dim 2019
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. 2019
In d ic a to r i u r b a n is t ic i:
Conform Regulam entu lu i P .U .2 .-S .3  aprobat indicatorii urban istic i pentru UTR CB1 sunt:

PO T max. =  5 0 %
C U T m a x . = 2,2 m p. ADC/m p.teren -  pentru clădiri cu 3-4 niveluri 
o Posibilitatea de depăşire a CUT fconform art. 9 Generalităţi -  punctul 9.14.V.

proprietarii parcelelor, din care prin PUZ sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul 
public, beneficiază de un spor al suprafeţei desfăşurate admise egal cu o dată suprafaţa de teren 
transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial şl fără 
despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conţine acordul proprietarului de a transfera 
terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiţia aprobării unui spor 
de depăşire a suprafeţei desfăşurate admise egal cu o dată suprafaţa transferată în domeniul public; 
majorare prin cumulare în cazul amenajării parcajelor necesare investiţiei dacă acestea sunt 
amplasate la parterul clădirilor sau Reconstrucţii speciale având destinaţia de parcaje, cu condiţia ca 
acestea din urmă să fie deschise. în acest caz, majorarea C.U.T.-ului este egală cu suprafaţa 
destinată parcajelor;
C.U.T. nou nu poate depăşi 4,0, în situaţia depăşirii RH maxim, P.O.T. sau modificarea retragerii 
faţă de aliniament se va elabora PUZ.

C ond iţionări:
Lucrările de construire, inclusiv împrejmuiri, parcaje, reţele interioare si echipamentele aferente 
ffiride, cofrete. etcl se vor realiza strict de ia limita exterioară a nouiue profit stradal nrppus spre 
irterloruî proprietăţii.
înainte de recepţia finală a lucrărilor se va dezmembra terenul afectat rfe noua stradă 
promusă/lăroprea profilului stradal prevăzut prin documentaţiile de urbanism.
în  cazul utilizării majorării de CUT, proprietarul terenului afectat de noua stradă propusă/lărgirea 
profilului stradal va face notarea în cartea funciară a obligaţiei de cedare către autoritatea publică. 
oricând ta solicitarea autorităţii într-un interval de 49 de ani de la notare.
în  căzut în care nu se utilizează majorarea de CUT, la cererea de emitere a autorizaţiei de construire, 
nroairietsrui va da o decCaratie notarială pe nroorae răspundere care va conţine acordui aggsgyja dg a 
transfera fon domeniu! public terenul afectat de noua stradă propusă/lăroirea profitului stradal, oricând 
ta solicitarea autorităţii pentru demararea investiţiei.
Recepţia imobilului este condiţionată de echiparea edilitară conform O.M.T. nr. 1294/3CB.08.2O17 st de 
realizarea drum ulu i de acces/atei carosabile cu respectarea prevederilor O.M.T. nr. 49/27,01,1998. 
în  măsura în care avizele, acordurile st studiile de specialitate obţinute în bazg 
C.U. nr. 258/02.02.2018 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluţia tehnică pentru: care au 
fost solicitate, acestea se cot utiliza atât ia elaborarea documentaţiei de urbanism -  P.U.D,, cât si la 
elaborarea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

N r._____ : din

Proiectul va fl întocmit de proiectanţi autorizaţi şi verificat de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi 
conform Legii 10/1995.

Prezentul certificat de urbanism poate fi crtiEîzat pentru prom ovare P.U.D. şi pentru obţinerea  
________________ ______autorizaţiei de construire._______________________

CERTIFICATUL DE URBANISM  NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
______________ ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A  EXECUTA LUCRĂRI PE CONSTRUCŢII_____________

4. OBLIGAŢIE 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 Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti.
în  aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anum itor proiecte publice şi private asupra 

mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şl Parlamentului European 7003/3S/CE privind 
participarea publicului la elaborarea anum itor planuri ş i programe în legătură cu mediul ş l modificarea, cu privire la participarea publicului şi 
accesul la justiţie, a D irectivei B5/337/CEE şl a D irectivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a 
contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şl să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului 
investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. în  aplicarea prevederilor D irectivei Consiliului 
85/337/CEE, procedura de em itere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii 
documentaţie) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea adm inistraţiei publice competente. în  vederea 
satisfacerii cerinţelor cu priv ire la procedura de em itere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte 
mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului ş i al formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea
Investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. în  aceste condiţii:__________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului în vederea evaluării Iniţiate a investiţiei şl stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra 
mediului. în  urma evaluării Iniţiale se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

în  situaţia în  care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluări) efectelor investiţiei 
asupra mediului, solicitantul are abligaţfa de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la 
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 la Intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest 
fapt autorităţii administraţiei publice competente.__________________________________________

5. CEREREA DE EMITERE A  AUTO RIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA  FI ÎN SO ŢITĂ DE 
URM ĂTOARELE DOCUMENTE:
a) C ertificatu l de urban ism , incusiv anexe (copie);
b) D ovada titlu lu i a su p ra  im obilului, te ren  şi/sau construcţii (copie legalizată -  in tabu la t), sau după caz ex trasu l de p lan 

cad astra l ac tua lizat la  zi şi ex tra su l de  C a rte  F u n c ia ră  de in fo rm are  ac tua lizat Ia zi, în  cazul în  care legea n u d ispune altfel;
| x | Certificat de roi fiscal D.G.I.TX. Sector 3 - în original 
J x | Atribuire/confirmarc num ăr poştal -  P.M.B.
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Nr. d in 2.019
c) Documentaţia tehnică - D .T ., după ca/, (2 ex. originale), verificată tehnic şi însoţită de deviz lucrări.

| x I D .T.A.C. | x | D.T.O.E.
d) Avize şi aco rd u ri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

D.T.A.D.

| a lim entare cu energie e lec tric i 
| a lim entare cu energie term ică 
| salubritate (D.G.S. - P.S.3)

I securitate la incendiu

| telefonizare 
| Lux ten
| Transgaz SA

| x | sănătatea populaţiei

| x | a lim en tare  cu apă | x
| x | canalizare  | x
| x | gaze n a tu ra le  ] x

d.2. Avize şi acorduri privind:
| _ | protecţie civilă | _

d.3. Alte acorduri/declaraţii :
| x | Declaraţie notarială pc proprie răspundere a tuturor proprietarilor din care sâ rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu 

aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti
| x | Acordul notarial a) 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.), pentru afectarea 
gradului de însorire şi dacă prin proiect se menţine această obligativitate 

| x | Alte acorduri se vor stabili la faza P.U.D.
d.4. Avizele si acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Aviz tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie S.P.1J.-P.M.B.
| x | Aviz circulaţii D.T.-P.M.B.
| x | Aviz Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti 
j x | Acord Inspectoratul de Stat îh Construcţii Bucnreşli-Ilfov
| x | Aviz Ispectoralul Genera] pentru Situaţii de Urgenţă -  M.A.I. (pentru “zone impact -  dispersie C.T.E, SUD” - Scveso) 

d.5. Studii de specialitate: | x | Documentaţie cadastrală | x | Studiu Geotchnic (verificat Af) j x | Studiu dc însorire
| x | Calcul “G” + Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
| x | Suport topografic Stereo 70 realizat pe planuri cadastrale OCPJ (inclusiv cote) - existent şi propus, zonă afectată de lucrări de j 

infrastructură (însuşit ing. topograf şi proiectant)
| x | P.U.D. aprobat în condiţiile Legii inclusiv planşă reglementări şi planşă reţele edilitare (color)
| x | Ilustrare de temă (pt, faza P.U.D.)
| x | Autorizaţie de Desfiinţare pentru construcţia existentă (pt. faza D.T.A.C.) j

e) A ctul adm in is tra tiv  al au to rită ţii com petente pen tru  p ro tecţia  m ediului - A.P.M .B. (Aleea Lacul norii N r.l, S.6, Bucureşti)
f) D ovada priv ind  ach ita rea  taxelo r legale (cop ii): taxă A.C., taxă tim b ru  O.A.R., tax ă  R.U.R. /

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A  EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

Prezentul certiîţcâtde urbanism are valabilitate de 24 luni de la <y  . • 1 -J- . - ' — = • ■*
,

: emiterii,

/  Pr i m a r ,
Robert Sorin Nega

\

Achitat taxa deTSjOO le i, conform C.F. nr. 5206600(69) din 19,06.2019.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /  prinpoştfi la data de .__ . ______.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările ţ i  completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data d e  . __ . ______ până la dala d e___

PRIMAR,
Robert Sorin Negoiţă

SECRETAR, 
Marius M ihăiţi

ARHITECT ŞEF 
arh. Robert Başca

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:............................. lea, conform chilanţei n r ................. din___ . ___. ______
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I  
P R IM Ă R I A  S E C T O R U LU I 3 
D .U .Â .T ,

CERTIFICAT DE URBANISM  
Nr. _£/f£din & £' 2018

ÎN SCOPUL : pentru promovare P.U.D. şi pentru e laborarea docum entaţie i în vederea
autorizării lucrărilor de constru ire

Ca urm are a cererii adresate de __  ,
cu dom iciliu l în oraşu l ), s tr . T în reg istra tă  la nr. 1 1 5 6 2 3  din
14.12.2017.

Pentru imobilu l - teren şi/sau construcţii - s ituat în  jude ţu l /  Municipiul Bucureşti, sectorul 3, 
STRADA ILIQARA NR. 4 3  E, lot 1 sau iden tifica t prin p lanuri cadastrale 1/500 ş i 1/2000.

în  tem eiu l reglementărilor docum entaţie i de u rban ism  faza P.U.G. aprobată prin 
H.C.G.M.B. nr.269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 
232/2012 şi H.C.G.M.B. nr. 224/2015,

în  conform itate cu prevederile Leg ii n r. 5 0 /1 9 9 1 , re p u b lica tă , cu m o d ific ă r ile  ş i co m p le tă rile  
u lte rioa re ,  privind autorizarea executării lu crărilo r de construcţii, se

CERTIFICĂ :

1. REGIMUL JURIDIC:
Imobilul situat în intravilan, com pus din teren în suprafaţă de 401,00 mp din acte si 403,00m p  
din măsurătorile cadastrale, având nr. ca da s tra i £>08702)  si construcţia edificată pe acesta, este 
proprietatea soţilor I '  , conform  actelor:
contract de vânzare cumpărare cu încheiere de autentificare nr.1845 din 21 iulie 2016, act adiţional 
cu încheiere de autentificare nr. 591 din 30 m artie 2017 si a Extrasului de Carte Funciară nr. 
208702, emis de A.N.C.P.I. în baza cererii nr.83421/23,11.2017.

Im obilu l nu are înscrieri privitoare ia sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Is torice  actualizată, 
conform Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2361/2010 ş i nu se află in aria de protecţie a 
monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinţa  actuală: teren curţi/construcţii - corp C I  -locu inţă  parter.
D estinaţia: Conform RLU aferent PUG - Municipiul Bucureşti aprobat, terenul se află în /Lie 
locuinţe individuale pe loturi subdim ensionate cu / sau fără reţele edilitare.
Terenul este cuprins în zona fiscală „C" a M un ic ip iu lu i Bucureşti.
Propunere: construire locuinţa unifam ilială S + P+ IE+ M  şi îm prejm uire teren.

3 , REGIMUL TEHNIC :
Lucrările solicitate privind realizarea unei locuinţe unifamilială cu regim de înălţime S+P+IE+M si 
împrejmuire teren , se poate realiza în baza unei docum entaţii de urbanism  P.U .D ., aprobată conform 
legislaţiei în vigoare. Indicatorii urbanistici aprobaţi pentru subzona L ie  - P .O .T .max. = 60 °/o,

C.U.T.max, = 1,2 mp. ADC/mp. teren şi R h Max . = S+P+IE+M, conform  RLU aferent PUG - 
Municipiul Bucureşti aprobat.

în cazul mansardelor, se admite o depăşire a CU T proporţional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 
din AC.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 şi o 
parte transparentă dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2.50 metri

Edificabilul/amplasamentul va f i  de fin itiva t prin  P.U.D.. în tocm irea . D.T.A.C. se recomandă a se realiza 
numai după aprobarea documentaţiei P. U. D. şi în conform itate cu prevederile acesteia.
Parcarea/gararea şl organizarea de şantier se vor rezolva în incinta proprietăţii.
Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.
Sistemul constructiv şi materialele de construcţie adm ise vor fi cele care să asigure rezistenţa şi stabilitatea construcţie i 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 poate  f i u tiliza t pentru p ro m o v a re  P .U .D . şi pentru obţinerea 
A u torizaţie i de Construire.
CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AU TO R IZA JIE  DE CONSTRUIRE/D ESFIIN ŢARE  

_______  ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A  EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCT_______________
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4 .  O ii LIGA J I i  A L t  TIVULARULUI C 2 H 7 Z F 2 C A 1 5
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării iucrăriior de construire / desfiinţare, soliciientuf se va adresa autorităţii 

competente pentru protects medruluiAgenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Str. Aleea Lacul Morii rup 1-, sector b,- Bucureşti."- ■ - - - ■
In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CE£ (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 

modificată prin Directiva Consiliului 97/11/C E  şt 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 Directive, 
85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediii 
pentru ca aceasta să analizeze j i  să decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiţiei publice/private în iista proiectelor supuse evaluării 
impactului asupra mediului. In 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. In vederea satisfacerii cerinţelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere
oficial cu privire ia realizarea investiţiei in acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiţii:_____________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului in vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma 
evaluării Iniţiale se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

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

în  situaţia in care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei 
asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii 
administraţiei publice competente.____________________________________________________________________________________
4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE 

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

x  | x [ alimentare cu energie termică 
I x salubritate

a) Certificatul de urbanism;
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan 

cadastral actualizat la zi şi extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, 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 | D.T.A.C. | _  | D.T.O.E. | _ | D.T.A.D.
d) Avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infirastructura;
alimentare cu apă alimentare cu energie electrică

/ Jj£4c*®*Jizarfe 
S ' ) *  I £&ze naturale 

d.2. Avize'şi acorduri privind:
| {securitatea la incendiu 11 protecţie civilă

d.3. Alte acorduri/declaraţii:
Declaraţie notarială pe proprie răspundere a proprietarilor privind existenţa sau inexistenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti cu privire la acest imobil;
Acordul notarial al proprietarilor vecini direct afectaţi in cazul realizării lucrărilor la limita de proprietate, daca lucrările noi 
impun luarea unor masuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente ( subzidirii, consolidări, etc.) si daca prin proiect 
se menţine aceasta obligativitate.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administraţiei publice-centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate;
Certificat de rol D.G.I.T.L. Sector 3 - în origina]; Aviz D.G.l.S.P.-C.T.C, - P.M.B.; Acord I.S.C./ 

d.5. Studii de specialitate : | x | Documentaţie cadastrală jx l  P.U.D. aprobat conform legii | x |S tuc  otehnic |x  [Calcul “G”
(pxf Studiu de însorire Jx|Expi  tehnica

e) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului - A.P.M .B. (Aleea Lacul/ Nr. 1, s.6, Bucureşti)
I) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii) : taxă A .C . şi taxă timbru O .A .R .

| j telefonizare 
11 transport urban

sănătatea populaţiei

le-acestora: 
i. ; ■

CERŢI FI ANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRU! 
ERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CON6TR

/DESFIINŢARE 
CŢII _________

are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

întocmit: Lucia Nicolae /---
Achitat taxa de:8,0 ro n , conform C.F. nr. 4757504 din 14.12.2017.
Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data d e __ .  ____
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199], republicata, cu modificările ţ i  completările ulterioare, f i m n ă  autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data d e __ .___.______până la data de

PRIMAR,
Robert Sorin Negoiţă

SECR ETA R, 
M arius M ihăiţi

A R H ITEC T ŞEF  
Arh. Ştefan C. Dumitraşcu

întocmit: ......................................................
După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile leg ii, un alt C ertifica t de urbanism. 
Data prelungirii valabilităţii: __ . ______ .
Achitat taxa de:.......................... ron le i, conb 'rm chitanţei nr.................d in ___ . ___.______ .
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-----* Documentaţii cadastrale avizate
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Transporturi
ROMÂNIA
1 9 îa  2 01B .  S Ă R B Ă T O R IM  ÎM P R E U N A

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAŢIE
Nr. 8332/ . . . f i f f . ' . C ' 1622950
Mai. 2406

Către

S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L.
Str. Litovoi Voievod nr. 54A, sectorul 2, Bucureşti.

în  şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 24.05.2018 s-a dat acordul 
de principiu pentru documentaţia „P.U.D. Str. llioara nr.43, lot 1, sector 3, Bucureşti”, 
conform Certificatului de Urbanism nr.258/02.02.2018 şi planului anexat la aviz, cu 
condiţia asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB 
nr.66/2006.

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



PLAN URBANISTIC DE DETALIU
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ 

DS+P+2E SI ÎMPREJMUIRE TEREN

Strada llioara, nr. 43E, lot 1, sector 3
Subzona mixtă servicii şi
comerţ
Teren liber de construcţiiLimită teren expropiat41 mp 

pt lărgire strada 
S teren studiat= 403 mp 
(cf. inâsurători)401 din acte

Limită parcele

Amprentă la sol

Circulaţii carosabile publice 

Circulaţii pietonale publice 

Circulaţii transport rutier 

Locuinţă individuală 

Locuinţe colective
Zona protecţie Apa Nova - evidenţiata

Accese:

învăţământ preşcolar 
Zonă construcţii 
ncintabulatc 
Consolă (balcon etaj) 

Circulaţii carosabile de incintă

Circulaţii pietonale dc incintă 

Spaţiu verde amenajat

ACCES PHETGNAL 

ACCES AUTO
Scară grafică 1:500 
1cm pe plan=5m pe teren 

5 10 15\_____ L

Nr.
Pet.

C oordonate pct.de contur Lungimi 1 
laturi I 

D(i,l+1) BX[m] Y ţm ţ

1 323603.307 592769.089 2.962
2 323604.178 592766.258 0.439
3 323604266 592765.826 5,171
4 323605.833 592760.900 7.764
5 323608,387 592753.668 23.620
fi 323615.146 592730.936 7.145
7 323616.963 592724.026 8.309 \
e 323625.032 592726.007 13.831
e 323621.476 592739.374 10.749

10 323618.227 592749.620 5.804
i i 323616.494 592755.159 12.560
12 323613.364 592767.323 4.647
13 323611.936 592771.745 9.029 DETALIU RETRAGERE NORD FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE 

SCARA 1/200
TRAMĂ STRADALĂ REGULATĂ A - A
Situaţie propusă - Bulevardul Nicolae Grigorescu

li
5.0Q . 3.50 ... 3.50 .. 3.50 Z.DO . j. 3.50 ... 3.-50__ 3.50

k

.5.0Q

TRAMĂ STRADALĂ NEREGULATĂ B - B 
Situaţie existentâ/propusa - Strada llioara 1

BILANŢ TERITORIAL: LOCUINiFĂ UNIFAMILIALĂ
C F . P . U . Z S 3  

Indicatori urbanistici 
CB1

EXISTENT PRO PU S

Suprafaţă teren (mp) 403 403

POT (%) maxim 50% 0 50%
Suprafaţă construită la sol 

( m p )
0 201,50

Suprafaţă desfăşurată (mp) 886mp
0 820

CUT m a x. 2 .2 0 max 2.2

RH (nr. Niveluri) P+4E 0 DS+P+2E

H(m) - 3 1 1

Suprafaţă spatii verzi (%) minim 30 0 127 mp/ 
31.5%

Suprafaţă alei carosabile şi 
pietonale (m) 0 15 mp/ 4%

Suprafaţă parcări (my  

Nr.locuri parcare 0 2 / garaj

a
t 53

1
2 A I -I 

£ J

.... 4.30 . . . 3.50 .... ... 3.50 . ... 3,00 ...

S.C. AX CONSULT DESIGN SRL
jtrr.ELECTRONK H. nr. 2 7 . sector 2 . Bucureşti

PROIECT
C O N ST R U IR E  LO C U IN ŢĂ  U N IFA M ILIA LĂ  DS+P+2E
ş i  Î m p r e j m u i r e  t e r e n

INDICATIV
PROIECT

FAZA

ADRESA

Strada llioara, nr. 43E. Iul 1. sector 3. BUCUREŞTI
BENEFICIAR

SEF PROIECT a rh . E . C his
\  Â

SCARA
1:500 PUD

PROIECTAT urb . M . G c b u rea n u DATA
aprilie
Î019

PLAN R E G LE M E N TA R I
PUNEA

U08
DESENAT urb. V. I. Daniel MTfî
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Coortonate pcldeeenwr lam(8rrt

xr«a Ylm J D(U+1)
1 323603307 592769.080 2962
2 323604.178 8«07e&298 0.439
3 323804388 592765.828 5.171
4 323605833 592760.900 7.784
9 323608887 592753.568 23.620
0 323818.148 592730.836 7.145
7 323018.963 S9272*4(28 8.309
8 323625:032 592728:007 13.831
9 323621,478 802730374 10.749

10 323818827 592749820 5304
11 323618494 592755.159 12560
12 323613864 592767823 4.647
13 [323811-936 592771.745 9J028

TRAMĂ STRADALĂ
Situaţie existenţi -  B-dul Nlcolae Grigorescn

limită
teren

retragere terenuri

drum propus

CăW Z7777,

___340.

y y y y y / T ^ 7 y / s 7 / / y .

JL3L ASSL m
drum cadastru 1:500 

11.40________________

limită
teren

TRAMĂ STRADALĂ REGULAT A A - A
Situaţie propuşi -  Bulevardul Nlcolae Grţgorescu

& oa 3.50 . 3.50___15D_ -J.Q Q -

38.00
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PLAN URBANISTIC DE DETALIU
C O N S TR U IR E  IMOBIL LO CU IN ŢĂ UNIFAMILIALĂ 

S+P+1E+M Ş l ÎM PREJM U IRE T E R E N

Strada llioara, nr. 43E, lot 1, sector 3
Subzonă mixtă servicii şi 
comerţ

T T -l Teren liber de construcţii

învăţământ preşcolar 
Zonă construcţii 
nemtabulate 
Consolă (balcon etaj) 
Circulaţii carosabile de incintl

Circulaţii pietonale de incintă 

Spaţiu verde amenajat

ACCES PIETONAL

w r / M
S.C . AX CONSULT DBŞ1 6 S Ş J ^ \

CUI RO. I1___■"

£ /tOIECT
Co n st r u ir e  l o c u in ţ a  u n if a m iix  
ÎMPREJMUIRE TEREN ‘

j yl^ S + P + lî& M Ş i-

1

>WHGfT/V

t

FAZA

td:; ji*.-

/ I

ADRESA
Strada llioara, nr. 43Ţ, lot I, sector 3, BUCUF 
BENEFICIAR

EŞTI

SEE PROIECT arh. E. Ctils SCARA
1:500

- ■ --- PUD
PROIECTAT urb. M. Gabureanu

\ c ^
DATA

aprilie
2018

CIRCULAŢII

H

PLANS*

U07 j| DESENAT urb. P. I, DANIEL F


