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3 . Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.
Conform Studiului Geotehnic, documentația realizată are ca obiect realizarea
investigațiilor și analizelor de laborator minime pentru întocmirea unui Studiu Geotehnic
privind condițiile terenului natural situat în intravilanul Municipiului București, Sector 6,
Drumul Belșugului nr. 101-107, pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiunea de locuințe
colective cu regim de înălțime S+P+2E+ET3 R, împrejmuire teren si organizare executare
lucrari”.
Din punct de vedere morgologic amplasamentul studiat se situează în Câmpia Vlăsia,
la cca. 2100m dreapta sud-vest de amenajarea complexă a râului Dâmbovița (Lacul Morii),
caracterizată printr-un relief relativ șters, cu energie și pante reduse, ce nu favorizează
desfășurarea unor procese geomorgologice actuale (alunecari de teren, eroziune accelerată).
Amplasamentul în care s-a efectuat cercetarea geotehnică, se află situat în vestul
Municipiului București, zona ieșirea spre autostrada Pitești, la cca. 600m dreapta nord de
intersecția străzii Belșugului cu Bdul. Iuliu Maniu.
Din punct de vedere geologic zona în care se află amplasamentul, la alcătuirea
structurii terenului natural în limitele adâncimii de interes (~20/25m) iau parte conform
fragmentului de hartă geologică și coloanei litologice tip depozite cuaternare – etaj hologen
inferior și superior, genetic de tip deluvio-proluvial cu depozite de tip leossoid aparținând
Câmpului Vlăsiei.
În alcătuirea acestora se regăsesc în bază nisipuri mărunte și fine, gălbui, cu intercalații
de concrețiuni calcaroase, având grosimea de 8-20m și cunoscute din literatura de specialitate
ca ”nisipuri de Colentina” considerate ca nivel inferior al pleistocenului superior.
Nivelul apei subterante conform Hărții hidrogeologice a zonei variază între 8-12m.
Stratul de argilă cu variațiile sale laterale de facies constituie un coperiș slab permeabil, care
favorizează infiltrațiile de la suprafața terenului spre partea superioară a orizontului acvifer.
Din punct de vedere climatic, zona studiată aparține sectorului cu climă continentală ți
se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai ales sub
formă de averse și prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar și de frecvente
perioade de încălzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zăpadă și repetate
cicluri de îngheț-dezgheț.
Adâncimea de îngheț în terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 0,80-0,90m.
Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de
macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de 50 ani), conform STAS 11100/1-93.
În scopul identificării litologice și stratificației și determinării caracteristicilor geotehnice
ale terenului din amplasamentul studiat a fost executat 1 foraj cu prelevare de probe pentru
testarea în laboratorul geotehnic.
Din lucrările de investigare de teren notate F1 s-au prelevat probe netulburate(N) și
tulburate(T) care au fost supuse determinărilor specifice de laborator conform STAS-urilor de
metoda 1913/1-15 și 8942/1-5, pentru:
- Determinarea caracteristicilor de identificare geotehnică (granulozitate și
plasticitate);
- Determinarea caracteristicilor fizice (parametri de stare), ce cuprind greutatea
volumică (stare naturală și uscată), porozitatea și gradul de saturare;
- Determinarea caracteristicilor mecanice (deformabilitate și forfecare).
Scopul efectuării determinărilor menționate este de a identifica în baza determinărilor de
granulozitate, în secțiunea evidențiată pachete omogene-straturi, a căror poziție în plan
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(orizontale sau înclinate), cu grosime constantă sau variabilă, dar și din punct de vedere al
caracteristicilor fizice și mecanice, permit realizarea construcției dorite în condițiile specifice lor.
Având în vedere următoarele aspecte:
- Structura litologică a terenului de gundare bun (-0,50-7,50m CTN);
- Nivelul apei la cota de -10,00m CTN, ușor influențabil de precipitații și cu o relativă
agresivitate față de betoane și metale;
- Valoarea de calcul a presiunii convenționale se situează în zona convenabilă >160KPa,
care să suporte sarcinile maxime ale viitoarei construcții.
Se recomandă soluția de fundare directă – fundații continue sub stâlpi și ziduri începând
cu cota -1,20m CTS (-2,50 dacă se dorește subsol – radier general).

III. SITUAȚIA EXISTENTĂ
1. Caracteristici generale
Pentru terenul studiat, a fost eliberat de către Primăria Sectorului 6,
Certificatul de Urbanism nr. 50/313 din 02.02.2021în vederea elaborarii unui P.U.D.
și ulterior obținerea autorizației de construire pentru Construire imobil cu
funcțiunea de locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+ET3 R și împrejmuire
teren.
Terenul care a generat documentația de urbanism este situat în intravilanul Municipiului
București, cu acces printr-o zonă în dezvoltare cu drumuri încă neconstituite/nereglementate în
teren, printr-o zonă cu mixitate funcțională (locuire individuala, colectivă și servicii). Regimul de
înălțime variază între P-P+2 pentru locuințe individuale și P+2+M- P+8 în zone mai depărtate,
toate datorându-se funcțiunii rezidențiale.

2. Vecinătăți
Terenul este delimitat de următoarele vecinătăți:
EST - zona de locuințe individuale și semicolective mici;
NORD - zona de locuințe individuale și semicolective mici în curs de dezvoltare situate în
Chiajna;
SUD - zonă rezidențială;
VEST - zona de locuințe colective și servicii conexe, urmată de Strada Osiei.
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3. Accesibilitate
Terenul se află în zona periferică a Municipiului, la nord de o arteră majoră de circulație la
nivelul orașului –Bdul Iuliu Maniu, care asigură o bună accesibilitate a zonei:
- în partea sud-estică, la aproximativ 1,3 km se află stația de metrou Păcii, iar în partea de sud, la
aproximativ 750 m se află stația de autobuz 61,62, 136, 137, 138, 178, 236.
- traseul aubobuzelor 138, 178 se continuă spre zona rezidențială și comercială din apropiere,
aducând un plus de accesibilitate către zona de servicii din apropiere.

Harta generala trasee- Sursa : RATB
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4. Caracterul zonei și destinația clădirilor
Zona de vest a orașului este în plină dezvoltare, zona preponderent rezidentiala - Militari
Residence – Chiajna și zona Belșugului este una cu o ofertă imobiliară foarte variată, iar
dezvoltatorii de proiecte rezidențiale sunt în continuă expansiune.
Situată lângă complexul comercial Militari Shopping – Auchan, accesul se face fie pe strada
Osiei, fie din Bdul Iuliu Maniu prin prin Drumul Belșugului și pe strada Rezervelor dinspre
Chiajna.
Zona nu are încă un caracter format, regimul de înalțime variat poate sugera un caracter mai
accentuat de clădiri colective către străzile principale și locuințe individuale sau înșiruite/cuplate și
colective mici pe străzile secundare, pe lot propriu și cu acces individual sau în comun.

Există o fracturare a țesutului urban între zona rezidențială în dezvoltare și zona de
servicii/depozitare la nivel de dimnesiune și formă a parcelei care separă vizual cele două funcțiuni.

5. Parametrii seismici
Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat se încadrează în caracteristicile generale
ale orașului, fără probleme specifice.
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6. Echipare edilitară
Zona este în continuă dezvoltare din punct de vedere edilitar. Nu există trasee de retele
majore ale orașului care să genereze probleme asupra amplasamentului. Imobilul va avea asigurate
toate utilitățile necesare.

IV. REGLEMENTĂRI
1. Tema program
Prin tema program se solicită construirea unui IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE LOCUINȚE
COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E+ET3 r ȘI ÎMPREJMUIREA TERENELUI ( se vor
realiza parcări la subsol, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale,
branșarea la utilități, împrejmuirea terenului, organizarea de șantier și amenajarea acceselor).

Clădirea propusă va respecta prevederile urbanistice existente, respectiv se vor încadra cu
suprafetele construite rezultate în P.O.T.-ul maxim, C.U.T.-ul maxim și regimul de înălțime maxim
prevăzute în P.U.Z.-ul ”Modificare și actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6”, documentație în
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racordat la canalizare, urmând sa fie întreținute in permanenta stare de curățenie. Accesul in
aceasta zona se realizează printr-un spațiu tampon.
- spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor locatarilor din imobilul propus
sunt situate la subsol; la nivelul subsolului vor mai fi amplasate spatii tehnice.
- spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor locatarilor situate la nivelul
solului vor fi la distante de minimum 5 m fata de ferestrele camerelor de locuit.
În conformitate cu Art. 17 din „Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viață al populației”:
- suprafața minima a unui dormitor va fi 12 mp; iar suprafața minima a bucătăriei va fi 5 mp;
- înălțimea sub plafon va fi de aprox. 2.60m;
- încăperile principale de locuit si bucătăriile sunt prevăzute cu deschideri directe către aer liber,
care permit ventilația naturala.
- pereții, planșeele si puțul ascensorului vor fi izolate împotriva zgomotelor si vibrațiilor.
- sistemul de încălzire va asigura temperatura minima de 20 grade C in camerele de locuit, cu
diferențe in funcție de destinația încăperii.
În conformitate cu Art. 18 din „Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viață al populației”:
- spatiile proiectate permit circulația comoda a copiilor, persoanelor in vârstă si a celor cu
dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime; nu exista trepte inutile sau planuri
inclinate intre camere;
- se asigura separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor.
- camerele de locuit sunt izolate fata de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote,
mirosuri, vapori.
- planificarea spatiilor permite deschiderea comoda a ușilor interioare.
- băile si w.c.-urile nu sunt amplasate deasupra camerelor de locuit si a bucătăriilor.
- finisajele interioare si dotările cu echipamente nu vor crea riscuri de accidente.
În conformitate cu Art. 19 din „Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viață al populației”:
- materialele folosite in construcția, finisarea si dotarea locuințelor vor fi alese astfel încât sa nu
polueze aerul interior si sa asigure izolarea hidrotermică si acustica corespunzătoare.
- se va realiza izolarea acustica a fiecărei camere fata de camerele învecinate din aceeași locuință,
fata de locuințele învecinate si fata de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii
sau spatiilor învecinate cu alta destinație decât cea de locuit.
Iluminatul natural este asigurat de lumina difuza ce provine de la bolta cereasca
(independent de latitudine, anotimp sau deplasarea clădirii fata de punctele cardinale), precum si
de radiațiile solare directe. Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei bolti cerești,
neafectata de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule
geometrice.
Igiena si confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire si
iluminat natural, cat si prin amplasarea construcțiilor unele in raport cu altele, astfel încât sa nu
se umbrească reciproc si sa nu se împiedice vizibilitatea boltii cerești din interiorul încăperilor.
Conform studiului de însorire realizat pentru imobilul propus si pentru umbrele lăsate de acesta
pe clădirile si loturile învecinate, in situația data si cu ajutorul informațiilor prezentate, putem
concluziona ca amplasarea obiectivului “OBTINERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE PENTRU
IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE BLOC T1 SI IMPREJMUIRE ” în poziția și volumetria propusă
nu afectează însorirea clădirilor situate în vecinătate si nici a spatiilor propuse, respectându-se
NP 057-2002 si alin.1 al art. 3 al Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, și anume durata
însoririi de minimum 1ora si 30 minute la solstițiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire si
din locuințele învecinate.
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2. Elemente de regulament
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- toate categoriile de locuințe definite conform Legii locuinței nr. 114/1996 (cu modificările și
completările ulterioare), în clădiri individuale;
- activități ale Persoanelor Fizice Autorizate în calitate de angajator de personal casnic, activități ale
Persoanelor Fizice Autorizate de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
- comerț cu amănuntul, servicii profesionale și activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața să
nu depășească 250,00 mp ADC, 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 și să nu utilizeze
terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție. Solicitările pentru funcțiuni comerciale,
servicii complementare locuirii și activități manufacturiere pe suprafețe ce depășesc 0.5 din C.U.T.ul aferent întregului lot, sunt condiționate de elaborarea și aprobarea unei documentații de palier
P.U.D.;
- se admite mansardarea clădirilor cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare, ci sa se
înscrie in volumul unui acoperiș cu panta pana la 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de
maxim 60% din aria construita;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE:
- domenii de activitate conform CAEN: industria prelucrătoare (unități poluante și care prezintă
risc tehnologic); transport și depozitare (substanțe inflamabile sau toxice, depozitare en gros, stații
de întreținere auto cu peste 3 posturi); alte activități de servicii (unități poluante și care prezintă
risc tehnologic);
- orice alte activități poluante sau care prezintă risc tehnologic;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe
parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament și de sistematizare verticală care nu se autorizează deodată cu
imobilele și care conduc la realizarea de diferențe de nivel mai mari de 0,20 m față de cotele
terenurilor învecinate sau față de cota străzii din care terenul are acces și care pot să provoace
scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice;
- sistematizarea verticală a terenurilor, inclusiv a accesurilor, se va proiecta astfel încât apele
pluviale să fie preluate în sistemul de canalizare aferent lotului.

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A
CLĂDIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,
DIMENSIUNI)
- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:
a) dimensiuni minime - 12,0 m front minim la stradă și dimensiune minimă de 150,0mp;
b) adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia;
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propune gararea masinilor intr-un subsol, dimensiunea si forma acestuia fiind
figurata in plansa de Reglementari urbanistice.
- se vor asigura spații destinate parcării bicicletelor conform următoarelor funcțiuni: funcțiuni de
locuire (locuințe colective) pentru clădiri cu mai mult de 6 apartamente, se va asigura un spațiu
destinat depozitării bicicletelor integrat clădirii principale sau adiacent acesteia, cu capacitate
minimă de 1 bicicletă pentru două unități locative;
- din totalul locurilor de parcare, 4% vor fi calculate conform NP 051-2012 (Revizuire NP
051/2000), respectiv destinate persoanelor cu dizabilități și sunt propuse a fi poziționate în
proximitatea intrărilor;
- aleile carosabile se vor realiza din îmbrăcăminte asfaltică ce asigură accesul autoturismelor la
parcarea din incintă;
- accesul pietonal și cel auto, se realizează din drumul din care se detine cota indiviza, Drumul
Belșugului, care la momentul actual are un profil variabil, este fără îmbrăcăminte asfaltică, cu
lățimi între aliniamentele existente de ~11,50m. In viitor, drumul va fi largit cu afectarea
proprietatii studiate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
- înălțimea maximă a clădirii S+P+2E+ET3 r, cu ultimul nivel în suprafață de maxim 60% din
aria construită a unui etaj curent; Pentru regimul de inaltime S+P+2E se propune o
inaltime maxima de 9,00 m la cornisa. Pentru regimul de inaltime
S+P+2E+ET3retras se propune o inaltime maxima de 13,50 m la cornisa. Conturul
etajului 3 retras a fost figurat in plansa de Reglementari si va respecta distantele specificate fata de
limitele de prorietate la faza DTAC.
- etajul retras trebuie să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă până la 45 grade; suprafața
nivelului etajului retras va fi de maxim 60% din aria construită a unui etaj curent.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate
ca arhitectură și finisaje;
- garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu
clădirea principală;
- se interzice folosirea azbocimentului și tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea
clădirilor, garajelor și anexelor;
- imobilele pot avea ieșiri în consolă în limita a 2/3 din suprafața fiecărei fațade, restul fațadei
putând fi tratată cu balcoane.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
- cladirea propusa va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice, conform solutiilor prezentate
in Studiul de precoordonare retele, atasat documentatiei PUD ca studiu de specialitate, intocmit de
specialist RUR G4;
- se va asigura evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- toate noile branşamente vor fi realizate ingropat sau conform proiectelor de bransare.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
- Pentru terenul analizat, in suprafata de 1000,00 mp se propune amenajarea de
spatii verzi cu suprafata de cel putin 30% din suprafata totala a parcelei ( 300,00 mp),
din care cel putin 2/3 va fi amenajat la sol ( 200,00 mp), iar restul de 1/3 ( 100 ,00mp) va avea
asigurata grosimea stratului vegetal de minim 0,60m, astefel incat sa prmita dezvoltarea vegetatiei
de talia arbustilor si conditii de drenare a excesului de umiditate.
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- în categoria spațiilor verzi nu pot fi incluse dale înierbate sau alte suprafețe cu grosimea solului
mai mică de 0,60 m care nu permite plantarea de arbuști etc.;
- construirea în subteran este permisă pe maxim 80% din suprafața parcelei, până la limita propusă
pentru domeniul public, astfel încât să se asigure suprafața de sol permeabil de minim 20%.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI
- este permisă autorizarea de împrejmuiri opace, transparente, decorative sau gard viu, necesare
delimitării parcelelor aferente clădirilor și sau integrării clădirilor în cracterul străzilor sau al
ansamblurilor urbanistice după cum urmează:
- împrejmuirile spre stradă pot fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,50 m (înălțimea
împrejuirii se va racorda la împrejmuirea loturilor alăturate), vor avea un soclu opac de până la
0,60 m, partea superioară poate fi realizată din fier forjat, lemn, lamele de beton, plasa metalica
sau alte materiale și soluții ne-opace, care permit transparență și pot fi dublate de gard viu sau
plantații. Se permite opacizarea pe maxim 2,00 m liniari din toată lungimea gardului, la un loc sau
divizați în două porțiuni în scopul amplasării de firide necesare branșamentelor;
- împrejmuirile pe limitele laterale și posterioară pot fi dublate de gard viu sau plantații;
- împrejmuirea realizată pe viitoarele limite de proprietate va fi definitivă. În cazul în care
împrejmuirea se va realiza pe zona afectată de circulațiile prevăzute prin P.U.Z.-ul ”Modificare și
actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6”, atunci aceasta va avea caracter provizoriu și va fi
dezafectată pe cheltuiala beneficiarului și fără a cere daune materiale și/sau morale emitentului
autorizației de construire, în momentul aplicării reglementărilor de urbanism prevăzute în zonă

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A
TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
- POT maxim = 45%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
CUT maxim pentru înălţimi de peste P+2 = 1,6 mp. ADC / mp. teren;
Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. Coorodnator Sector 6 sunt propuse fragmente spre
transfer în domeniu public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată
suprafața de teren transferată spre domeniu public atunci când acest transfer este facut pe bază de
act notarial și fără despăgubiri din partea Primariei.
Se propune trecerea prin transfer in domeniu public a unei suprafete de 14,29
mp, conform masuratori si PV de pichetare, ce vor constitui spor la suprafața
desfasurata ( 14,44 mp conform avizului Comisiei de Circulatii).
C.U.T. maxim propus cu spor – 1,61 mp ADC/mp teren.
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

P.O.T. maxim
C.U.T. maxim propus cu
spor
Rh maxim

45 (%)
1,61

S+P+2E+3Er
13,50m
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Proprietarii parcelelor, care prin P.U.Z. Coorodnator Sector 6 sunt propuse fragmente spre transfer
în domeniu public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața
de teren transferată spre domeniu public atunci când acest transfer este facut pe bază de act
notarial și fără despăgubiri din partea Primariei.
Se propune trecerea prin transfer in domeniu public a unei suprafete de 14,29 mp, conform
masuratori si PV de pichetare, ce vor constitui spor la suprafața desfasurata ( 14,44 mp conform
avizului Comisiei de Circulatii).
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V. CONCLUZII
Obiectivul propus prin actuala documentație de urbanism de tip P.U.D. se va realiza în
acord cu tendințele actuale de dezvoltare ale zonei și se va integra din punct de vedere funcțional,
arhitectural și estetic cu caracterul actual al zonei și cu fondul construit existent.

Întocmit,
Urb. Cătălin ONCESCU

Verificat
Urb. Lavinia OTELEA

Urb. Olga VALUSESCU
Urb. Andreea Csavar
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ANEXĂ
DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM
În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizaţi o serie de termeni în plus faţă de cei
conţinuţi în “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea
regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - , sau a fost
nuanţat înţelesul unora dintre aceştia, astfel:
ACTIVITĂŢI TERŢIARE = activităţi de servicii de toate categoriile conform Clasificării
Activităţilor din Economia Naţională - Comisia Naţională de Statistică, 1992.
ALINIAMENT = linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată.
ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care
poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor
regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, interspaţiul dintre
aliniament şi alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepţia împrejmuirilor, acceselor şi a
teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară lucrărilor de
terasament.
ANEXE ALE LOCUINŢELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă independent
de clădirea principală, destinate pentru gararea a 1-2 maşini sau pentru agrement (umbrare,
pergole acoperite, sere); suprafaţa acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici
POT şi CUT; nu sunt admise în Capitală anexele de tip rural pentru adăpostirea animalelor şi
produselor agricole pentru subzistenţă sau comercializare.
COMERŢ = structura actuală a marilor spaţii comerciale este următoarea:
• centre comerciale regionale
• supermagazine/hipermagazine
• mari magazine
• centre comerciale locale
• magazine populare
• comerţ specializat
• staţii – service
• alte spaţii comerciale
COMERŢ EN GROS = societăţi comerciale care se ocupă cu achiziţionarea, depozitarea,
reambalarea şi distribuirea mărfurilor către comercianţii detailişti.
COMERŢ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în
ambalaje de comercializare, în cantităţi reduse şi cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor,
care se localizează în zona centrală, în zona mixta şi în centrele de cartier; astfel de depozite pot
asigura şi aprovizionarea la domiciliu a clienţilor.
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INDICATORI URBANISTICI - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul
proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum
urmează (conform Legii 350)
• Coeficient de utilizare a terenului (CUT) = raportul dintre suprafata construita desfasurata
(suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei inclusa in unitatea teritoriala de
referinta. Nu se iau in calculul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu
inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea
autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor,
logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a
podurilor neamenajabile, alei de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele
de protectie;
• Procent de ocupare a terenului (POT) = raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a
cladrii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata parcelei. Suprafata
construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale
parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a
balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise
ale etajelor se include in suprafata construita.
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR = exprimată în metri şi în număr de niveluri
convenţionale, este înălţimea maximă admisă în planul faţadei, măsurată între cota ±0.00 şi
streașina, cornişa sau limita superioară a parapetului terasei.
SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanţate de la buget, se
stabilesc prin norme şi sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de
echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în reţea la nivel de zona rezidenţială
şi de cartier – creşe, dispensare, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de cartier etc.
UNITATE TERITORIALA DE REFERINTA (U.T.R.) = suprafata conventionala de teren,
omogena din punct de vedere functional, structural si al morfologiei urbane pentru care se pot
stabili aceleasi conditii de construibilitate.
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Se permite construirea unui imobil cu functiunea de locuinte colective, cu regim de lnaltime S+P+2E+Et. 3 retras, care
va avea urmatorul regulament de construire:
- amplasarea construqiei fata de aliniment va fi Ia 3,00 m fata de viitoarea limita de proprietate, In confonnitate cu avizul
Comisiei Tehnice de Circulatie- P.M.B.;
- rctragerile fata de celelalte limite vor fi de minim l/3 din lnaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3,00 m fata de limitele
laterale ~ i nu mai putin de 5,00 m fata de limita posterioara;
- dcrogarea retragerilor poate fi reglementata doar In condi!iile elaborarii ~ i aprobarii unei documentatii de urbanism de
palier P.U.D. ~i doar piina Ia o distanta nu mai mica de 1/4 din lnaltimea cladirii, dar nu mai putin de 2,00 m pentru limitele
latera le ~ i 3,00 m pentru limita posterioara.
Dupa aprobarea Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) se va lntocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autori zatiei
de construire.
Pentru terenuri cu suprafata peste 1.000,00 mp se vor amenaja maxim 6 unitati locative/nivel pentru locuinte in cladiri
colective.
Lucrarilc de excavatii adiinci mai mari de 3,00 m, masurate de Ia suprafata terenului, situate in localitatile urbane se vor
respecta prevederile NP 120-2013.
In interiorul construqiilor In
Sc recomanda amenajarea, conform normativelor in vigoare, a unui spatiu tehnic (ni~a)
vederea amplasarii postului de transfonnare.

in fi~a
non aedificandi dintre aliniament ~ i linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu
exceptia : imprejmuirilor, aleilor de acces ~i platfotmelor de maxim 0,40 m lnaltime de Ia cota terenului anterioara lucrarilor
de terasament.
Consolc le Ia nivelele de deasupra parterului In afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia ~ i
gabaritcle constructiilor existente pe strada respectiva, In conditiile pastrarii unei distante de minim 4,50 m fata de nivelul
bovind6u-urile de pe fatada dinspre strada, trebuie retrase cu 2,00 m de Ia limita laterala de
terenului . Balcoanele ~ i / sau
fatada cladirii ~ i implicit
proprietate. Balcoanele amplasate pe partile cladirii, altele dedit cele spre strada, pot depa~i
edificabi lele calculate confonn prezentului regulament sau in conditiile elaborarii ~ i aprobarii unei documentatii de
linia de 2,00 m impusa de Codul Civil pentru servitutea de vedere. Proiectia
urbani sm de palier P.U.D. , fiira a depa~i
corni~el
poate d e pa ~i alinierea Ia strada cu maxim 1,50 m. Balcoanele ~ i bovind6u-urile pe fatada dinspre strada nu
treb uie sa depa~sc
2/3 din suprafata acesteia.
Numarul ~ i configuratia accesurilor se supun avizului eliberat de Brigada Rutiera.
Daca infrastructura rutiera nu este realizata Ia profilul prevazut prin P.U.Z. " Modificare ~ i actuali zare P.U. Z. Coordonator
Sector 6", autoritatile locale pot limita accesul Ia consumarea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), pana Ia
j umatate din valoarea lui, pana Ia realizarea infrastructurii rutiere.
in cazul in care investitorul privat va reali za cu resurse proprii lucrarile de infrastructura rutiera reglementate in prezenta
documentatie P.U.Z. , acesta va putea autoriza lucrarile cu respectarea conditionarilor impuse de avizul de precoordonare
retele ce a stat Ia baza prezentei documentatii P.U.Z., cu respectarea profilurilor stradale ~i a clasei de importanta ~i
siguranta In concordanta cu proiectarea ~ i exploatarea drumurilor publice.
Accesuril e pietonale vor fi intelese a fi caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi
pi etona le, piete pietonale, precum ~ i orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupii caz, pc tcrcnuri
proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.
Autori zarea executarii constructiilor ~i a amenajarilor de orice fel este permisa numai dacii se asigura accesuri pietonale,
potrivit importantei ~ i destinatiei constructiei.
Accesurile pietonale vor fi confonnate astfel inciit sa permita circulatia persoanelor cu dizab ilitati. In toate cazurile este
obl igatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dizabilitati .
in functie de destinatia ~i de capacitatea
Numarul minim al Iocurilor de parcare care trebuie asigurate se stabile~
constructiei, conform H.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind aprobarea nonnelor privind asigurarea numiirului minim de locuri
~i a prospectelor necesare
de parcare pentru noile constructii ~ i amenajari autorizate pe teritoriul municipiului Bucre~ti
unei corecte functionari a arterelor de circulatie.
in cazul in care nu exista spatiu suficient pentru asigurarea tuturor locurilor de parcare nonnate, minim 50% se vor amplasa
pe terenu l propriu, iar pentru restul se va demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea unui parcaj propriu sau in
cooperare.
Aceste parcaje vor fi situate Ia distanta maxima (calculata conform metodologiei de masurare a distantelor de evacuare) de
400 ,00 m de Ia accesul pe lotul pe care se solicita autorizatie de construire ~ i piina Ia accesul Ia lotul pe care se asigura
parcarea (sub conditia ca locurile de parcare sa fie asigurate pe toata durata de existenta a constructiei pentru care au fast
calculate ~ i autorizate ).
Se vor asigura spatii destinate parcarii bicicletelor pentru cladiri cu mai mult de 6 apartamente, se va asigura un spatiu
destinat depozitarii bicicletelor integrat cladirii principale sau adiacent acesteia, cu capacitate minima de 1 bicicleta pentru
doua unitati locative.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori Ia retelele
existente de apa, Ia instalatiile de canalizare ~i de energie electrica.
Dacii infrastructura edilitara nu este realizata Ia capacitatea prevazuta prin prezentul P.U.Z., autoritatile locale pot limita
temporar accesul Ia utilizarea coeficientului de utilizare al terenului (C.U.T.), piina Ia jumatate din valoarea lui , piina Ia
reali zarea infrastructurii.
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