
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE 
 

Către: 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Spre ştiinţă: 
Ispas Elena                                                       
Via Camillo Benso Cavour nr. 38C, Monsummano Terme, Italia  

 

Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Strada Orşova nr. 82 – construire imobile cu funcţiunea de locuinte 
individuale. S teren = 1.018 mp. 
În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Regulamentului General de Urbanism şi având în vedere recomandările Comisiei Tehnice de Urbanism şi 
Amenajare Teritoriu a Sectorului 6, se eliberează prezentul:  
 

AVIZ TEHNIC 
Nr. 28867/5/1 din 19/10/2020  

 

al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii: 

P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim = 0,9 mp A.D.C./mp teren; Regim de înălţime: P+1E; H maxim cornişă = 8,00 m 
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană fizică. 
 

Se avizează favorabil construirea unor imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale cu următorul regulament de 
construire:  
- corp C1: spre stradă la 3,00 m faţă de limita de proprietate; spre dreapta pe limita de proprietate; spre spate la minim 6,00 m 
faţă de corpul C2; spre stânga la minim 4,00 m faţă de limita de proprietate; 
- corp C2: spre stradă la minim 6,00 m faţă de corpul C1; spre dreapta pe limita de proprietate; spre spate la minim 6,00 m faţă 
de corpul C3; spre stânga la minim 4,00 m faţă de limita de proprietate; 
- corp C3: spre stradă la minim 6,00 m faţă de corpul C2; spre dreapta pe limita de proprietate; spre spate la minim 6,00 m faţă 
de corpul C4; spre stânga la minim 4,00 m faţă de limita de proprietate. 
- corp C4: spre stradă parţial pe limita de proprietate, parţial la minim 6,00 m faţă de corpul C3; spre dreapta la minim 3,00 m 
faţă de limita de proprietate; spre spate la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; spre stânga la minim 4,00 m faţă de limita 
de proprietate. 
 

STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:                
P.U.Z. “Modificare şi actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6” – în zona L1a – subzona locuinţelor individuale şi colective 
mici cu maxim P+2+M/Et. 3 retras, situate în afara zonelor protejate pe parcelar tradiţional/spontan. 
Funcţiuni admise în zonă: toate categoriile de locuinţe definite conform Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, în 
clădiri individuale sau colective; domenii de activitate conform C.A.E.N.: parcaje la sol şi multietajate, biserici şi lăcaşe de cult, 
firme luminoase, reclame, bannere, publicitate, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie 
publică, mici puncte de alimentaţie publică şi comerţ în spaţii amenajate; activităţi ale Persoanelor Fizice Autorizate în calitate 
de angajator de personal casnic, activităţi ale Persoanelor Fizice Autorizate de producere de bunuri şi servicii destinate 
consumului propriu; funcţiuni complementare locuirii (educaţie/învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative, alte activităţi de servicii) ce nu depăşesc 0,5 din C.U.T.-ul aferent întregului lot; echipamente publice 
specifice zonei rezidenţiale. 
Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe în clădiri colective cu condiţia amenajării a maxim 2 unităţi locative / nivel pentru 
terenuri cu suprafaţa până la 400,00 mp; locuinţe în clădiri colective cu condiţia amenajării a maxim 4 unităţi locative / nivel 
pentru terenuri cu suprafaţa între 400,00 mp şi 1.000,00 mp; Locuinţe în clădiri colective cu condiţia amenajării a maxim 6 
unităţi locative / nivel pentru terenuri cu suprafaţa peste 1.000,00 mp; clădirile prevăzute mai sus nu pot fi cuplate între ele. 
locuinţe unifamiliale în clădiri înşiruite sub condiţia unor volume de maxim 6 unităţi locative; comerţ cu amănuntul, servicii 
profesionale şi activităşi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa să nu depăşească 250,00 mp A.D.C., să nu genereze 
transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 şi 
să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie. Solicitările pentru alte funcţiuni peste 250,00 mp A.D.C, 
sunt condiţionate de elaborarea şi aprobarea unei documentaţii de palier P.U.D.; Transport şi depozitare cu condiţia obţinerii 
avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti (staţii de întreţinere auto cu capacitate de până la 3 posturi); funcţiuni 
complementare locuirii (educaţie/ învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, alte 
activităţi de servicii) ce depăşesc 0,5 din C.U.T.-ul aferent întregului lot sunt condiţionate de elaborarea şi aprobarea unei 
documentaţii de urbanism de palier P.U.D.; imobilele cu funcţiunea de locuinţe colective vor avea un număr maxim de 2 unităţi 
locative/nivel pentru terenuri cu suprafaţa până la 400,00 mp.  
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 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ 



 
 
 
 
P.O.T. max = 60%; C.U.T. maxim pentru înălţimi P = 0,6 mp A.D.C./mp teren. C.U.T. maxim pentru înălţimi P+1 = 1,2 mp 
A.D.C./mp teren. 
Consolele la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiţia să se înscrie în tipologia şi gabaritele 
construcţiilor existente pe strada respectivă, în condiţiile păstrării unei distanţe de minim 4,50 m faţă de nivelul terenului. 
Balcoanele şi/sau bovindóu-urile de pe faţada dinspre stradă, trebuie retrase cu 2,00 m de la limita laterală de proprietate.  
Balcoanele şi bovindóu-urile pe faţada dinspre stradă nu trebuie să depăşească 2/3 din suprafaţa acesteia.  
Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilităţi. Numărul minim al locurilor 
de parcare care trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform H.C.G.M.B. nr. 
66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi 
amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de 
circulaţie. 
Autorizarea de construcţii noi pe terenuri cu suprafeţe mai mari de 1.000,00 mp va fi condiţionată de amenajarea de spaţii verzi 
cu suprafaţa de cel puţin 30% din suprafaţa totală a parcelei aferentă proiectului, din care cel puţin 2/3 va fi la sol, iar restul 
de 1/3 va avea asigurată grosimea stratului vegetal de minim 0,60 m, astfel încât să permită dezvoltarea vegetaţiei de talia 
arbuştilor şi condiţii de drenare a excesului de umiditate. În categoria spaţiilor verzi nu pot fi incluse dalele înierbate sau alte 
suprafeţe cu o grosime a solului mai mică de 0,60 m care nu permit plantarea de arbuşti etc. În toate zonele funcţionale, la 
fiecare autorizaţie de construire se impune plantarea de arbori astfel încât la momentul recepţiei, pentru fiecare 200,00 mp teren, 
să fie asigurat un arbore, inclusiv cei existenţi. 
În categoria spaţiilor verzi nu pot fi incluse dalele înierbate sau alte suprafeţe cu o grosime a solului mai mică de 0,60 m care 
nu permite plantarea de arbuşti etc. 
Se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4,00 m înălţime şi 
diametrul tulpinii peste 0,15 m. Se permit tăieri de arbori în scopul execuţiei unor lucrări de construire sub condiţia strămutării 
lui sau a plantării în schimb de alţi arbori, conform prevederilor avizului de defrişare, în cadrul terenului sau în perimetrul unor 
spaţii plantate publice din apropiere. 
În toate zonele funcţionale, la fiecare autorizaţie de construire se impune plantarea de arbori astfel încât la momentul recepţiei, 
pentru fiecare 200,00 mp teren, să fie asigurat un arbore, inclusiv cei existenţi. 
Parcajele la sol vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la 4 locuri de parcare şi pot fi înconjurate cu un gard viu. 
Se vor expertiza clădirile cu care se cuplează la calcan. 
 
Elaborator P.U.D.: S.C. DO.IT ARHITECTURĂ S.R.L. 
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: urb. Sebastian Nicolae Al. Guţă 
 
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre neschimbare. 
Al doilea exemplar al documentaţiei se păstrează în arhiva Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice. 
 
Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face 
obiectul prezentului aviz, în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  
Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi 
cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. 
  
 

ARHITECT  ŞEF, 
 
 
 

ARH. MARCEL FLORENTIN BERA 
 
 
 
 

      Şef serviciu: ing. Adriana Gheorghe              Întocmit 3 ex.: cons. Ioana-Alexandra Ştefan  
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