


Proprietarii parce lelor, care prin P.U.Z. sunt propuse frag111ente spre transfe r catre do111eniul public , beneficiaza de un s;-ior al 

suprafe\e i desfa$Lll"ate ad111 ise ega l cu o data suprafa\a de teren transferata spre domeni ul public atunci cand acest transfer este 

tacut pe baza de act notarial $i Fa ra despagubiri din partea pri111ariei. Actul notarial va con\ine acordul propri eta rului de a 

transfera terenul propus prin P.U.Z. In do111eniul public tara a cere despagubiri , cu conditi a aprobarii unui spor de depa$ire a 

supra fe\e i desf3$urate ad111i se ega l cu o data suprafa\a transferata In do111eniul public. 
In cazul parcelelor din care prin P.U.Z . sunt propu se frag111ente spre transfer catre domeniul public, C.U.T. se ca lcul eaza avand 
la baza suprafa\a terenului lnainte de a ft tacut tran sfer ul catre domeniul public , doar daca propri eta rul , In baza unui act notari a l, 

1$i da acordul trecerii In domeniul public a su prafe\e i de teren afectate Jara a cerc despagubiri ; In cazul parcelelor din care prin 
P. U.Z. sunt propuse fragmente spre transfe r catre do111eniul pu blic, iar proprietarii parcelelor nu sunt de acord cu transferul 

terenului In domeniul public Fa ra a cere despagubiri , C.U.T. sc calculeaza ava nd la baza suprafa\a terenului ra111as neafectat de 

ob iectivele de utilitate publica. 
Siste111ul constructiv va respecta nor111 ele In vigoare . Scurgerea apelor plu viale $i organi zarea executarii lucrar ilor se vor rea li za 

In incinta. Parcarea $i gararea se vo r realiza conform prevederilor H.C.G.M .B. nr. 66/2006. 

Execu\ ia lucrar il or se va face cu respectarea prevederilor H. C.G.M .B. nr. 120/20 10: executantul ~ i benefic iarul lucrarilor au 

ob liga\ ia de a asigura spa larea ~ i cura\area vehiculelor ~ i / s au a util aje lor lnainte de i e ~ ir ea pe caile publicc, prelate pentru 
transportul 111 ate ri alelor de construqii sau de~eu ri provenite din construqii ~ i desfiintari, sa nu abandonezc sau sa depoziteze 

d e ~ e uri provenite din construqii ~ i / sa u dcmolari pe domeniul public sau privat. 

Prczcntul ccrtificat de urbanism poatc ti utilizat In scopul dcclarat pcntru : e laborarca doc um enta\i e i de urbani sm 

(P.U.D.) ~ i obt inerea autorizatiei de construire. 

CE RTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AlJTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFllNTARE SI 

NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRlJ CTll 

4. OBLJGATU ALE TlTULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
in scopul elaborari i documcnta\ici pcnt ru autori zarea e:-; ecutf1r i i lucrarilor de construqii - ck con s11·ui1·d dc des li in\arc - so li citantul sc va adr·esa 
autor it <'1\i i compctcntc pentru proteqi a med i u I u i: 

AGF:NTIA PENTRU PIWTECTIA MEDIULUI BUCURESTI 

A lcea Lacul Morii nr. I , secto r 6, Bu c ur e~ ti 

in a pli ca rc~1 IJ1rec t1 ve1 Consiliu lui 85/33"//C EJ:: (IJ irectiva [I A) priv ind evaluarca cfectelor anurn itor proiec te publice ~i pri va te asupra mcdiu lui . rnod ili cata pri n Direct i,·a 

Consi liul u1 9"//11 /CE 5i pri n Directiva Consil iul ui ~i Parlarn entului Eu ropea n 2003/35/CE pri,·ind paniciparca publi cului la elaborarea anurnitor planuri ~i progra rne in 
legaturit cu 111ed1ul ~i rnodii"ica rea. cu pri vire la pan ic1parea pub l1cu lui ~i accesul la just i\ic. a Dircctivei 85/33'1/CEE ~i a Directive i 96/61 /CE. prin cenirica tul de urbanis111 
se comunicit so li citantului obl iga \ia de a contacta autorita tea ter itor iaJ[1 de mecli u pcntru ca act-as ta sa anal izeze ~i sa dc:c ida, dupa caz. incad rarcn/nd ncadra rea proi cc tul ui 

in vesti\ie1 pu bl 1ce/private in lista pro icctelor supusc cval uar ii irnpactu lu i asu pra rned iul ui 
in apli carea prevedcr ilor Direc11 vei Consi liu lui 85/337/CEE . proccd ura de ern itcre a acordulu i ck rned iu se d es t li~oara dupa ern iterea ceniticatului de urbani sm. anterior 
depuncr ii doct11ncnta\iei pcntru autor iza rea c~ec ut i ir ii lucr!iri lor de construqi1 la autoritmea adrn inistra\iei publicc cornpctcnte. 
111 vcderca sati sfacc rii (-crin\elor cu pri v irc la procedura cl c ern itcre a acordului de m~diu . autori tat ca co111 1x tenta pcntru protcq ici mecli ului stab i le~ t c mccani smu l asi P.urarii 
consul t ~ri 1 publice. ccntralizar ii opt iunilor publiculu1 ~i !Or111u lc1ri i un ui punct de' ,·ccle rc otici al cu pr ivirc la realizarca investi\i c i in acord cu rczultatele consultar ii pu bl icc 

In aceste condi\ii : 

Dupi\ prirnirca prczcntului ccrtilicat de urbani sm, titularul arc obliga\ia de a sc prcZl'nta la autoritatca cornpctcntii pcntru protcc\ia mcdiului in 

Hclcn:a c~ ' aluarii ini\ialc i1 in vcsti\ici si stabilirii dcmari\rii pron:clurii de cvaluarc a impactului asupra mcdiului ~ i / s au a proccdurii de cvaluarc 

adccrntii . In urma crnlui\rii ini\ial c a notili ca rii pri vind inten\ia de rcalizarc a proicc tului se va cmitc pun ctul de vcdc rc al autoriti'i\ii compctentc 

pcntru protcqia mediului . 

in s itua\ia in care antoritatca competcntii pcntru protcc\ia mcdiului s tahilc$1e cfcctuarca cva luiirii im pactului asuprn mcdiului ~i/sa u a evaluarii 

aclcrva tc , so licita ntul arc obliga\ia de a notilica accst fa pt autorita\ii administratici publicc ('ompctcntc cu privirc la mcn\in crca ccrcrii pcntru 

autorizarca cxccutarii lu criirilor dt' construqii. 

in situafia in care, dupa crnitcn·a u·rtiliratului ck urbanism ori pc pa rrnrsul dcrul iirii prorcdurii dt' cvaluare a impartului asupra mcdiului , 

soliritatttul n ·nutqii la intcn\ia dr rcali1.arc it innst i\ici , arcsta arc o bligiq ia de a 11 01ili ra arcst fapt au torit ii \ii administrafici publicc compt' ll'ntc. 

5. CEREREA DE EMJTERE A AlJTORIZATJEl DE CONSTR UIRE/OESFllNTARE VA Fl 
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: , 

a) certificatul de urbanism (copie); 

b) dovada, In copi e confo rm a cu orig in alul , a titlului asupra i111 obi lului. tcren $i/sau construqii ; extras de plan cadastral 

actuali zat la zi; ex tras de ca rte func iara de inforrnare actua li zat la zi, corelat cu num arul pO$tal: 

c) docum enta\ia tehnica - D.T. , dupa caz (2 exe111plare ori ginale): . 

[iJ D.T.A.C. [iJ D.T.O.E. 0 D.T.A.D. 

d) avi zele $i acor·du ril e de amplasamcnt stab ili tc prin ccrtiticatul de urbani s111 : 

dJ ovize .yi ucorduri priFind utilita{ ile urbane .yi inFas/ruc/ura (copie).· 

Cil alim entare cu apa - S.C. Apa Nova Bucurqti S.J\. Alte avizc I acorduri : 

Cil cana li zare - S.C. Apa Nova Bucurqti S.A. Cil av iz de confo rmitate 

Cil alirn cntare cu energie electri ca - S.C. E-Di stribu\ie Munteni a S.J\. Cil av iz Com isia Tehnica de Circulati e - P.M.B. 

u ali111 entare cu encrgie ter111ica 

Cil gaze naturalc - S.C. Engie Romania S.A. 

Cil telcfoni zarc - S.C. Teleko111 Ro111ania Co111 111uni ca ti ons S.A. 

Cil salubritatc - operator· auto ri zat 

n tran sport urban 

d. 2. ovize »"i acorduri privind: 

Cil scc uri ta tea la incendiu Cil proteqia civil a 

Nr. lnrcg. 1955 din 20.01.2020 

Cil av iz Brigada Rutiera 

00 av iz Autoritatea Aeronautica Civila Ro111ana 

Cil sanatatea popula\ici 



(t'opie): O ccrtiflcat de atcstarc Ilscala:

prevederile legale 'in viqoare:

e) punctul de vedere/actul adrlinistrativ al autoritatiicornpctcntc pcntru protcclia rlcdiului (copie);

Q documentele de plata ale un.nitoarclor taxc (copic): aviz dc confbrrnitate:. tinrblrr dc arhitecturi. ar-rtoriza{ic dc construrilc.

Prezentul ccrtificat de urbanism arevalabilitate dc_ 12 _luni dc la data cmiterii.

Cercrea pentru prelungirca valahilitiilii ccrtificatului de urbanisrn se depune cu cel pufin l5 zile inlinte dc data erpirhrii
acestuia, conform normelor metodologice tlc aplicare a l,cgii nr.50/199 I republicat:i, cu m"odificiirilc qi completlrilc ulterioare.

PR[MAR,

t: '
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/

$ef Serviciu: cons. Victoria Ioncla tloOotty'
intocnrit 2 ex. - arh. Cieorge-Valcntirr lluchctc /:'

1?""

!
/lL-

./[)ata prelungilii rulabilitalii: IC " C?
Achilattfl\adc t5,CU - 1..i.

l'ransrlis solicilanlulLri la tlrrrit t\4 
,, ,

{L'
n(
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l-/

irrr'
r'!
Y€)

LT

b

sE,cr BriTAR GENil,RAr.,
i

I) }.,M I RT.]I, SI)I RI DON

$EF,

AIITI. MARCI'I, ,ORIINI'IN BF]RA

Achitat taxa de 45,00 lci. corrlbrnr ('lritan{ci rrr'.. 71505 clin 20.01.2020
Prezctrtul ccflificatde urbanisrr a lirst transrrris solicitirrttrluiclircct /pnqr€i+iJ+datoa, S-Ob tr>Z8

in conformitatc cu prcveclcrilc l,egii nr. 50/1991 prir incl autorizarc:t crecutlrii lucr:irilor cle construc{ii,
republicati, cu lnod ifici rilc ai cont plctri rilc u ltcrioa rc,

sFt t,ttFt LUNG ligl'Ft VA I,Atlt I.tTAl'[,A

C'I,],R]'I F'I C]ATUI,T JI D I.], TJR BANI SM
I

N r. L?l { '* 
} i{ din o ^\ . c"5 2020

clc laclataclc6i!C.3, IC:l,\ pAni lir rlrrirtte C I C\ CL't-4"

DupI accasti clati, o nrtui prclungirc a valabilitifii nu este posibili, solicitantul urmAntl si obfini, in
condifiile legiio un alt ccrtilical rlc urbanisnt.

S TiC] R FITAR (; F],N F]RA I,,

ARrrrTnc:r $EF,

conlirrnr O.P./('hitanlci nr. +L{q 5 L

ARIII'I'

Nr. ir,reg. 1955 din 20.01.20211

difgcl t-prnrff)ltri.
din E,{f O L. lULl
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Utilizări admise: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supra municipal, municipal, de 
sector și de cartier; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 
expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și 
personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; 
activități manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, 
baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spatii acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații 
libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; 
locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale. 

Amplasarea clădirilor față de aliniament: retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului în 
afara alinierii pot fi realizate cu condiția să se înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor existente 
pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei distante de minim 4,50 m față de nivelul terenului și 
avizării documentației de către Direcția Generală Arhitect Șef a Primăriei Sector 6; în cazul străzilor cu 

fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5 
metri; balcoanele sau bovindourile pot depăși cu maxim 0,90 m alinierea spre stradă; amplasarea de 
garaje și funcțiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafața a parcelei până la limita 
propusă pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat 
de pământ vegetal cu o grosime de minim 2,00 m;  

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: clădirile se vor amplasa 
pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcelă alăturată 
sau se alipesc de calcanul unei clădiri protejate sau în stare bună și sunt îndeplinite condițiile: a) 
parcela alăturată este liberă de construcții; b) peretele realizat pe limita de proprietate, atunci când 
rămâne vizibil din domeniul public, va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și 
celelalte fațade; clădirile se vor retrage de la limita posterioară la o distanță de cel puțin  jumătate  din 
înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m. 

Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși 
distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de 
volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 

4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite și cu 
clădiri cu regim de înălțime diferit se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o 
lungime de 50,00 m. dacă strada are 6 sau 4 fire de circulație și pe 25,00m. dacă strada are 2 fire de 
circulație. 

Indicatori Urbanistici:  

POT maxim - 70 % cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri de maxim 2 
niveluri (8m) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje. Pentru funcțiunile publice se vor 
respecta normele specifice. 

CUT maxim - 3 mp. ADC/mp. teren 

CUT poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcelele de 
colț sau, în cazul intersecției în T, parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă). 
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În subteran sunt prevăzute:  

- spațiile auxiliare necesare echipării tehnice a construcției; 
- spații auxiliare locuințelor destinate serviciilor gospodărești și depozitării; 
- adăpost ALA. 
- spațiul pentru parcarea autoturismelor distribuit pe două sau trei niveluri.  
Pentru a asigura necesarul de locuri de garare în subteran se poate prevedea un spațiu echipat cu 
platforme liftante KLAUS – MULTIPARKER de tip Multibase 2072. 

Parcarea autovehiculelor se va asigura exclusiv în incinta. Numărul exact al locurilor de parcare se 
va preciza la faza DATC în conformitate cu normele privind asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare aprobate prin HCGMB Nr.66/2006. 

 

Suprafața construită desfășurată: Construcția ce urmează a se realiza va avea o suprafață construită 

supraterană desfășurată de cca. 6.695,50 mp. și o suprafață construită de 670,00 mp.  

Regimul de înălțime: 3S+P+M+10E+ET (43m) cu înălțimea de nivel 4,5 m. pentru parter și mezanin și 
3,0 m. pentru locuințe. Cota  ±0.00 a clădirii se află la  0,20 m peste nivelul terenului.  

Distanțe față de limitele de proprietate: principalii factori ce au determinat modul propus de utilizare 
a terenului sunt: 

- retragerea față de aliniament și față  de limitele de proprietate impuse prin Regulamentul local de 

urbanism aferent Planului urbanistic zonal coordonator al Sectorului 6; 
- asigurarea accesului auto și parcaj suprateran; 
- asigurarea accesului auto în parcajul subteran; 
- asigurarea circulației pietonale și amenajarea spațiului verde adiacent. 

 

Prin urmare se vor adopta următoarele reguli de amplasare ale construcției: 

- retragere de 10,00m de la aliniamentul stabilit prin PUZ Coordonator sector 6 la Nord-Vest;  
- retragere de 5,00m de la aliniamentul stabilit prin PUZ Coordonator sector 6 la Sud;  
- retragere de 10,00 m față de limita de proprietate Est; 
- retragere de 5,00 m față de limita de proprietate Vest. 

 

Accesul auto și pietonal: Până la realizarea obiectivelor de utilitate publica prevăzute prin PUZ 
Coordonator  Sector 6, accesul auto și pietonal se va realiza exclusiv prin Drumul Mânăstirea Govora 
pe traseele marcate pe plan.  

Accesul auto la nivel, cu dublu sens, se va realiza din artera de deservire locala  aferenta   Drumului 

Expres. Se asigură astfel accesul la parcajul situat adiacent limitei de proprietate est și accesul, cu o 

rampă cu dublu sens, la subsolul tehnic și parcajul subteran.    
Accesul pietonal se face pe direcția NV-SE  prin pasajul situat la nivelul parterului. Acesta asigură atât 
accesul la locuințe cât și la spațiile comerciale și de servicii situate la parter și mezanin.  

Spații verzi amenajate:  Spațiul perimetral este amenajat cu peluze verzi și terase pentru relaxare. La 
etajele 8-10 sunt amenajate terase de etaj cu spațiu verde plantat pentru hobby, relaxare și 
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ameliorarea microclimatului. Terasa superioară este de asemenea plantată și asigură un spațiu de 
relaxare pentru locatari. Până la realizarea obiectivelor de utilitate publica prevăzute prin PUZ 
Coordonator  Sector 6, suprafața de teren rezervata poate fi folosita ca spațiu verde și parcaj auto 
suprateran. 

Asigurarea utilităților:  Având în vedere dezvoltarea tramei stradale prin PUZ Coordonator Sector 6, 
asigurarea utilităților se va realiza în concordanță cu dezvoltarea rețelelor de utilități prevăzute în 
documentația tehnică. Adaptarea la cazul particular va fi realizată prin proiecte tehnice de specialitate. 

 

Indici urbanistici și bilanț suprafețe: 

INDICI 

URBANISTICI PUZ-S6 PUD 

FUNCTIUNE MIXTA - M2 
LOCUINTE COLECTIVE 

COMERT, SERVICII 

POT max. 70% (+75%-P+1) 35% 

CUT max. 3.0+0,5* 3.5 

H.max.  H = D (+2Er) 43 m 

R.max.H P+14E 3S+P+Mz+10E+ET 

   

BILANT SUPRAFETE   

S. TOTALA TEREN  4000.00 mp 

S. AFECTATA CIRCULATII    2087.00 mp 

S. TEREN RAMAS**  100% 1913.00 mp 

AC 35% 670.00 mp 

ACD 350% 6695.50 mp 

ACCES AUTO/ PARCARE 25%   478.00 mp 

ALEI/TERASE PIETONALE 10% 191.00 mp 

SPATII VERZI 30% 574.00 mp 

   

BILANT FUNCTIUNI estimare  

COMERT / SERVICII  1136.00 mp 

LOCUINTE  4779.00 mp 

CIRCULATII INTERIOARE  780.00 mp 

UNITATI LOCATIVE <100 mp/ap 48 ap 

LOCURI PARCARE*** locuinte 58 loc 

 comert / servicii 34 loc 

 total 92 loc 

 

*CUT poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcelele 
de colț, sau în cazul intersecției în T, parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă). 

**Indicatorii urbanistici se aplică la S. TEREN RAMAS = 1913.00 mp (după expropriere). 
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***Parcarea autovehiculelor se va asigura exclusiv în incintă. Numărul exact al locurilor de parcare 
se va preciza la faza DTAC în conformitate cu Normele privind asigurarea numărului minim de 
parcare aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. 

5. Concluzii: prin realizarea construcției propuse prin prezenta documentație se urmărește
satisfacerea intențiilor investiționale ale beneficiarului în respectul reglementărilor urbanistice ale 
zonei stabilite prin documentațiile de urbanism de rang superior - PUZ Coordonator Sector 6. 

Elaborator, 

Arh. Urb. Doina Emilia Constantinescu 




