SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE
Către:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Spre ştiinţă:
Ioniţă F. Ion P.F.A.
str. Alion nr. 84, sector 1, Bucureşti
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Prelungirea Ghencea nr. 159 – construire două imobile cu funcţiunea de
locuinţe colective. S teren = 4.535 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. 29721/9/5/27/09/2021 din 28.07.2022
al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii:
P.O.T. propus = 45%; C.U.T. propus = 2,5 mp A.D.C./mp teren;
Regim de înălţime: Ds+P+4E+Et. 5 retras; H maxim = 20,00 m
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană fizică autorizată.
Se avizează favorabil construirea a două imobile cu funcţiunea de locuinţe colective cu următorul regulament de
construire:
- corp 1: spre nord la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre est la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; spre
sud la minim 23,00 faţă de corpul 2; spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate;
- corp 2: spre nord la minim 23,00 m faţă de corpul 1; spre est la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; spre sud la minim
15,00 faţă de limita de proprietate; spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate.
STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:
P.U.Z. Coordonator Sector 6 – în zona M3 – subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim
de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri.
Funcţiuni admise în zonă: instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier;
sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii
şi alte servicii profesionale; servicii sociale, colective şi personale; sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; lăcaşuri
de cult; comerţ cu amănuntul; activităţi manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante,
baruri, cofetării, cafenele etc.; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje
pietonale acoperite; spaţii plantate – scuaruri; locuinţe cu partiu obişnuit; locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru
profesiuni liberale.
Utilizări admise cu condiţionări: toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcţiuni care admit accesul publicului
în mod permanent sau conform unui program de funcţionare; se admit activităţi în care accesul publicului nu este liber, numai
cu condiţia ca să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă; în zonele existente, se admite
conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30% din ADC pe parcela
în cauză; se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri, cu condiţia să se menţină accesele carosabile
şi trecerile pietonale necesare şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor existente fără a fi afectate spaţiile verzi existente;
se menţin unităţile productive actuale cu condiţia să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic sau să fie incomode prin
traficul generat şi să fie compatibile ca funcţionare şi aspect cu zona mixtă şi a obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bucureşti; se admit staţii de întreţinere auto si spălătorii cu capacitate de până la 5 posturi cu condiţia obţinerii avizului
Agenţiei pentru Protecţia Mediului a Municipiului Bucureşti; construcţii provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru
organizarea de şantier pe durata existenţei şantierului, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
staţii de alimentare cu carburanţi cu condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi cu condiţia
respectării prevederilor Normativului NP 004 din 2005 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea
staţiilor de distribuţie carburanţi la autovehicule şi a H.C.G.M.B. nr. 120/2012 privind regimul de amplasare a staţiilor de
distribuţie a carburanţilor pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul Bucureşti.
P.O.T. maxim = 60%; C.U.T. maxim = 2,5 mp A.D.C./mp teren.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, cod 060013, C.U.I. RO4340730
Tel. 0376.204.319, Fax 0376.204.446; www.primarie6.ro, email: prim6@primarie6.ro

Elaborator P.U.D.: S.C. LARA ARHIDESIGN S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Laura-Andreea F. Dobrescu
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.
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MEMORIU GENERAL
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE
1.1.Date de recunoastere a documentației
 Proiect nr.

320 din 2021

 Denumirea lucrarii

Construire 2 imobile locuinte colective D+P+4E+5E,
imprejmuire teren, organizare de executie lucrari si
bransamente

 Faza

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

 Localitatea

MUN. BUCUREȘTI

 Beneficiar

IONIȚĂ ION

 Proiectant

DOBRESCU LAURA ANDREEA

1.2. Obiectul lucrarii
Prezenta documentaţie (la nivel de PUD) îşi propune să detalieze PUZ coordonator Sector 6
aprobat cu HCGMB nr. 278/2013, cu modificarile si completarile aprobate cu HCGMB nr. 293/2013
si HCGMB nr 2/2016, şi a fost necesară datorită dorinţei beneficiarului acestei documentaţii de
urbanism de a-şi folosi dreptul de folosire asupra proprietăţii.
Prezenta documentație servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenului și de amplasare a
construcției și a amenajărilor aferente acesteia pe o suprafață de 4563,00 mp din acte și din
măsurători, suprafața care a generat PUD - ul, lotul fiind situat în Mun. București, Str Prelungirea
Ghencea, nr 159, sector 6, Bucuresti, NR CAD 209541.
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Pe terenul care face obiectul studiului, se propune realizarea unei construcții cu functiunea de
locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+4E+5E retras.
Realizarea obiectivelor propuse este justificată din urmatoarele puncte de vedere:
1. Continuarea tendintei din zona, de dezvoltare a functiunii de locuire.
2. Terenul este amplasat intr-un areal urban avand functiunea predominanta de locuire
individuala și colectivă cu inserții de servicii.
3. Executarea construcțiilor se face cu forță de muncă și materiale produse în România.
4. Realizarea unor construcții pe bază de proiecte tehnice întocmite de proiectanți autorizați
cu efectuarea prealabilă de studii geotehnice, respectând normele și normativele în vigoare, asigură
dezvoltarea coerentă a zonei studiate.
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CAPITOLUL 2: INCADRAREA IN ZONA

2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate

Din punct de vedere funcţional,


cf. P.U.G BUCUREȘTI, zona este amplasată în UTR-ul:

INDICATORI P.U.Z. SECTOR 6 – M3 - Subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire
continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri;
M3:
POT maxim = 60%.
CUT maxim = 2,5 mp. ADC/mp;
Rh max = P+4E
H max = 21,5 m

Lotul studiat este situat in sectorul 6 al Municipiului București , iar accesul pe parcela se
realizeaza de pe str. Prelungirea Ghencea, din latura de nord a terenului studiat.
În zona, functiunea predominanta este locuirea individuală, colectivă și serviciile.
Regimul de inaltime in zona de studiu este ridicat, majoritatea clădirilor având un regim de
înălțime ridicat( P+3, P+4, P+5).

CAPITOLUL 3: SITUATIA EXISTENTA

Terenul care a generat documentaţia are o suprafaţă de:

Slot = 4563.00mp



Fond construit:

Terenul nu este încadrat în planuri urbanistice zonale.
Fondul construit din zona studiată nu are valoare istorică şi arhitecturală, prezentând
diversitate din punctul de vedere al imaginii urbane, cu inserţii arhitecturale realizate în etape
succesive.
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3.1 Amplasament , vecinătăţi, accese şi orientare
Terenul în suprafaţă de 4563.00mp mp este liber de constructii situate pe Prelungirea Ghencea,
nr 159, Sector 6, Bucureşti, sunt în proprietatea lui Ioniță Ion domicliat în Mun.București, str.
Bozieni, nr.7, bl 830, Sc D, ap 134, sector 6, identificat cu CI seria DP NR.089090, CNP
1420119400188, conform încheiere de autentificare nr. 775, din anul 2021, luna martie, ziua 10,
intabulate cu C.F. 209541, din 10.03.2021.
Se propune construirea unei cladiri cu functiunea de locuință colectivă, avand regim de inaltime
D+P+4E+5E retras. De asemenea. se propune pastrarea UTR-ului M3 - Subzonă mixtă cu clădiri
având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Constructia
se va amplasa la stradă, respectând coridorul de expropiere avizat de Oficiu de Cadastru și Publicitate
și aprobat în CGMB în luna ianuarie 2019 a proiectului ”Prelungirea Ghencea-tronson 4”.
Terenul are urmatoarele vecinătăţi:
La nord – STR Prelungirea Ghencea;
La est – NR CAD 205.152, 205153,205150, 205148, 205149
La sud – NR CAD 206297;
La vest - drum servitute.

Suprafeţe existente:
S teren = 4563.00 mp din din acte,4203.00 mp dupa exproprieri extinderi strazi
S construită existentă = 0% = 0mp
S desfăşurată existentă = 0 mp
POT existent = 0%
CUT existent = 0
Regim de înălţime existent = 0

Regim juridic:
În limitele PUD şi în zona regimul juridic al imobilelor este după cum urmează:
- proprietate privată

Slot = 4563.00 mp din din acte
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Reţele edilitare:

Zona analizată de PUD este complet echipată, în zonă există toate reţelele urbane esenţiale.



Circulaţii:
Terenul studiat se află pe Str.Prelungirea Ghencea, accesul pe aceasta, facându-se din drumul de

servitute pe latura de nordest a terenului, artera de circulatie componenta a sistemului secundar de
circulatie de categoria a III-a si are un profil transversal de 10,00 m, cu un prospect compus din 6,00
m carosabil si trotuare de 4,00 m.

CAPITOLUL 4: REGLEMENTARI

Terenul în suprafaţă de 4563.00mp mp este liber de constructii situate pe Prelungirea
Ghencea, nr 159, Sector 6, Bucureşti, sunt în proprietatea lui Ioniță Ion domicliat în
Mun.București, str. Bozieni, nr.7, bl 830, Sc D, ap 134, sector 6, identificat cu CI seria DP
NR.089090, CNP 1420119400188, conform încheiere de autentificare nr. 775, din anul 2021,
luna martie, ziua 10, intabulate cu C.F. 209541, din 10.03.2021.
Conform PUZ coordonator Sector 6 București, imobilul este reglementat de Unităţile
Teritoriale de Referinţă:
M3 - Subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi
maxime de P+4 niveluri;
M3:
POT maxim = 60%.
CUT maxim = 2,5 mp. ADC/mp;
Rh max = P+4E
H max = 21,5 m

Astfel se propune:
Construirea a 2 imobile locuinte colective D+P+4E+5E, imprejmuire teren, organizare de
executie lucrari si bransamente.

4.1 Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor:
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Suprafeţe existente:
S teren = 4563.00 mp din din acte, 4150.00 mp dupa exproprieri extinderi strazi
S construită existentă = 0% = 0mp
S desfăşurată existentă = 0 mp
POT existent = 0%
CUT existent = 0
Regim de înălţime existent = 0Regim de înălţime existent = P

Suprafete propuse:
S. teren

= 4563 mp

POT 41,64%
CUT 2,5

S teren expropriere

= 360 mp

S teren dupa exproprieri

= 4203 mp

S. construita demisol

= 2.500 mp

S. construita parter

= 1900 mp

POT 45%

ACD

= 11400 mp

CUT 2.5

A sp verde (sol natural)

= 1259 mp – 30%

S alei/platforme

= 855.00mp

Regim de inaltime maxim propus =D+P+4E+5Eretras

4.2 Retrageri faţă de aliniamente şi limite de proprietate:
În zona PUD –construire locuinta D+P+4E+5E, gabaritul cladirilor se va incadra in linia de
retragere H/3 generata de inaltimea cladirii la fiecare nivel. Retragerile fata de limita din fata (Str
Prelungirea Ghencea sunt propuse luand in calcul profilul avizat prin PUZ al acestor strazi.
NORD-EST
- 4.00 m
SUD-VEST
- 15.00
SUD-EST
- 4.00 m
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NORD- EST
- 5,00 m

4.2 Organizarea circulatiei
Pe sectorul de pe Prelungirea Ghencea, tronson 4, aferent zonei unde parcela este amplasata
profilul transversal va avea 55.00m lungime, din care 35m circulație carosabila, 6m pietonală și 15m
spațiu verde
Locurile de parcare necesare vor fi asigurate atat in demisol cat si nivelul terenului cu acces din
drumul de servitute respectandu-se HCGMB66/2006.
Accesul pietonal si accesul auto se va realiza din drumul de servitute aflat în partea de N-E.

4.3 Valorificarea mediului natural
In cadrul parcelei este prevazuta o suprafata de spatiu plantat permeabil de 1259.00mp,
reprezentand un procent de 30% din suprafata terenului. Suprafata de circulatii interioare si platforme
este de 855.00mp.
Necesarul de locuri de parcare pentru functiunea propusa este de 139 locuri.

BILANT TERITORIAL

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

S teren

4563 mp (masuratori cadastrale)

4203 mp dupa expropiere

S construita

0mp

2050

S desfasurata

0mp

11400 mp

Regim de inaltime

P

S+P+4E+5Eretras

POT maxim

0%

45%

CUT maxim

0

2.5

S spatii verzi

0mp

1259 (30%)

S alei betonate

0- mp

855

LARA ARHIDESIGN S.R.L.
C.U.I.36979083, J40/938/2017- sect 5,Bucuresti
Tel mobil: 07269381708

e-mail: alaura.dobrescu@yahoo.com
Web: www.arhitectura-urbanism.com.ro

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

Prin realizarea lucrarii se urmareste respectarea dreptului asupra proprietatii a beneficiarului
si completarea fondului construit conform reglementarilor impuse in zona prin PUZ coordonator
Sector 6, coeficientii urbanistici si configuratia arhitectural-urbanistica prezentă in zona.
În concluzie se solicită emiterea autorizaţiilor în vederea întocmirii documentaţiilor
necesare pentru ”Construire 2 imobile locuinte colective D+P+4E+5E, imprejmuire teren, organizare
de executie lucrari si bransamente” amplasată pe Prelugirea Ghencea, nr 159, Sector 6.

Întocmit,

Arh. Urb. Laura Dobrescu
urb. Stefania Buzatu
urb. Raluca Vișan
peisg. Adrian Florea
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