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:
S.C. TNA HOME DEVELOPMENT S.R.L.
Str. Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 12, et. 2, cam. 13, sector 6, Bucureşti

Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Drumul Belşugului nr. 34A – construire imobil cu funcţiunea de locuinţe
colective. S teren = 1.292 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. 11904/3/7/25/05/2020 din 28.07.2022
al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii:
P.O.T. propus = 50%; C.U.T. propus = 3,0 mp A.D.C./mp teren;
Regim de înălţime: Ds+P+4E+Et. 5-6 retrase; H max = 25,00 m
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană juridică.

Se avizează favorabil construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective cu următorul regulament de construire:
spre drumul Belşugului la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre dreapta la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate;
spre spate la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate; spre stânga la minim 6,00 m faţă de limita de proprietate.

STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:
P.U.Z. “Modificare şi actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6” – în zona M2 – subzona mixtă situată în afara limitelor zonei
protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu cu densitate mare.
Utilizări admise: domenii de activitate conform C.A.E.N.: activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; activităţi
de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; activităţi de spectacole, culturale şi recreative; activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice; administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public; comerţ cu amănuntul (excepţie fiind
interspaţiile dintre blocuri); construcţii; hoteluri şi restaurante; informaţii şi comunicaţii; intermedieri financiare şi asigurări;
învăţământ; sănătate şi asistenţă socială; tranzacţii imobiliare; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de
personal casnic, activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu, 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; toate categoriile
de locuinţe definite conform Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, în clădiri individuale sau colective în limita
maximă a unui C.U.T. de 85% din C.U.T.-ul total aferent lotului.
Utilizări admise cu condiţionări: transport şi depozitare cu condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bucureşti (depozitare mic-gros, staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 posturi, staţii de alimentare cu carburanţi peste 5
pompe); alte activităţi de servicii să nu prezinte risc tehnologic, care nu sunt poluante, inclusiv care nu sunt poluante fonic;
industria prelucrătoare, cu condiţia să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic şi sa fie compatibile din punct de vedere
funcţional (activităţi manufacturiere); comerţ cu amănuntul în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesurile
carosabile şi trecerile pietonale necesare şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor existente; construcţii cu caracter
provizoriu de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea executării lucrărilor, pe durata existenţei şantierului, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
P.O.T. maxim = 70%; C.U.T. maxim = 3,0 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

Consolele la nivelurile 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 amplasate pe părţile clădirii, altele decât cele spre stradă, pot depăşi faţada clădirii şi implicit edificabilele calculate
conform prezentului regulament fără a depăşi linia de 2,00 m impusă de Codul Civil pentru servitutea de vedere.
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.
Se vor asigura spaţii destinate parcării bicicletelor conform funcţiunii:
- funcţiuni de locuire (locuinţe colective): pentru clădiri cu mai mult de 6 apartamente, se va asigura un spaţiu destinat depozitării
bicicletelor integrat clădirii principale sau adiacent acesteia, cu capacitate minimă de 1 bicicletă pentru două unităţi locative.
În cazul proiectelor în care se propune realizarea de parcări la nivelurile supraterane ale clădirilor, părţi din construcţii sau
construcţii destinate integral parcajelor, se va aplica o majorare a indicelui C.U.T. egală cu suprafaţa construită desfăşurată aferentă
acestor parcări, precum şi o majorare a regimului de înălţime al clădirii, clădirea rezultată beneficiind de un spor de înălţime de
maxim 3,00 m fără a fi nevoie să se retragă suplimentar aferent înălţimii suplimentate.
Pentru clădiri mai înalte de 4 niveluri, în cazurile în care acoperirea este de tip şarpantă, aceasta se va masca obligatoriu astfel
încăt să nu fie vizibilă dintr-o circulaţie publică. Se recomandă acoperirea cu terase înierbate. Imobilele pot avea ieşiri în console
doar în limita a 2/3 din suprafaţa fiecărei faţade, restul faţadei putând fi tratată cu balcoane.
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.
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.
Construirea în subteran este permisă pe maxim 80% din suprafaţa parcelei, până la limita propusă pentru domeniul public,
astfel încât să se asigure suprafaţa de sol permeabil de minim 20%.
Elaborator P.U.D.: S.C. URBAN ARTE STUDIO S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: urb. Ruxandra Al. Nedelcu
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. Alexandra Crudu

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU
arh. Bogdan Bobic, arh. Mircea Chira, arh. Adrian Luca, arh. Teodorescu Nicoleta Doina, arh. Anda Maria Simoc, arh. Dan Magheţiu, urb. Marius Vasile Găbureanu
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s.c. urban arte studio s.r.l.
birou de proiectare
1.2.

OBIECTUL LUCRĂRII:

C.U.I. RO25083230
J40/2429/2014

Prezenta documentaţie are ca obiect întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ce serveşte
la reglementarea şi zonificarea funcţională a imobilului cu adresa poştală Drumul Belșugului, nr. 34A,
sector 6, Bucureşti, având o suprafaţă măsurată de 1.292 mp – teren liber de construcții.
PLANUL URBANISTIC DE DETALIU nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare
realizării unei investiţii. În baza sa se va elabora proiectul de autorizaţie de construire, proiect care va
însuma, în forma cea mai explicită şi mai completă, concepţia de ansamblu şi de detaliu pentru
autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii avute în vedere de către Beneficiar.
PLANUL URBANISTIC DE DETALIU nu poate modifica documentaţiile de urbanism de rang
superior P.U.Z. sau P.U.G. după caz, ci poate detalia modul specific de construire în raport cu
funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia.
PLANUL URBANISTIC DE DETALIU reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi
posterioare, accesurile auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, regimul de aliniere.
Lucrarea de faţă este elaborată cu respectarea Metodologiei de elaborare şi conţinutul cadru al
Planului Urbanistic de Detaliu aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr 37/N/ 2000 Indicativ GM-009-2000,
corelată cu prevederile legislative în vigoare.
Solicitări ale temei program:
În vederea valorificării la maximum a potențialului imobilului aflat în proprietatea societății
TNA HOME DEVELOPMENT SRL și ținând cont de tendința de dezvoltare a zonei din care face parte
terenul analizat, beneficiarii doresc realizarea unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime
maxim Ds+P+4E+E5-6RETRASE.
La baza acestui studiu stă certificatul de urbanism nr. 760/33B din 11/09/2020 emis de
Primăria Sectorului 6.
Prezenta documentaţie de urbanism, P.U.D. s-a întocmit în baza coordonatelor STEREO 70
emise de OCPI București Sector 6 și a planului topografic/cadastral aferent anexă CU.

1.3.

REGIMUL JURIDIC

Imobilul situat in intravilanul Mun. Bucuresti, sector 6, Drumul Belșugului, nr. 34A, este
proprietatea SC TNA HOME DEVELOPMENT SRL conform documentelor anexate prezentei
documentații PUD.
Folosinţa actuală a terenului este curţi - construcţii şi nu are sarcini înscrise .
1.4.

REGIMUL TEHNICO-ECONOMIC
Destinația: Conform PUZ “ Coordonator Sector 6” amplasamentul ce face obiectul prezentei
reglementări urbanistice este situat în subzona:
M2 - Subzona mixtă, situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire
continuu sau discontinuu, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:
P.O.T. maxim = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu
maxim 2 niveluri (8 m) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.;
C.U.T. maxim = 3.0 mp ADC/mp teren
+ SPOR DE 0,5 pentru parcelele de colț
+ SPOR suprafață rezervată drumuri publice
Imobilul se află în zona fiscală B.

1.5.

SURSE DOCUMENTARE

În scopul elaborării prezentei documentaţii de urbanism PUD au fost cercetate surse
documentare, referitoare la stadiul actual de reglementare al Sectorului 6: PUZ Coordonator Sector 6
aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 278/2013 cu modificările și completările aprobate cu H.C.G.M.B. nr.
293/2013 și H.C.G.M.B. nr. 2/2016, Plan Urbanistic General Municipiul Bucuresti aprobat H.C.G.M.B.
nr. 296/2000, Plan PUZ Zone Construite Protejate, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.279/2001, site Primăria
Municipiului Bucureşti, Serviciul Urbanism, Documentaţii aprobate sau în curs de aprobare -
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-

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:
Funcțiune: C1:LOCUIRE COLECTIVĂ;
RMH: Ds+P+4E+E5-6R (25,00 metri parapet terasa de la cota trotuarului);
Suprafață teren = 1.292mp;
Suprafață teren rezervată drumuri publice = 70 mp;
Suprafață teren rezultat = 1.222 mp
POT propus = 50% (din suprafață teren rezultat);
Sc maxim = 611 mp;
CUT propus = 3.0 mp ADC/mp teren;
Sdc maxim = 3.876 mp;

Note:
1. Zona edificabilă (construibilă), respectiv retragerile minime de construire se vor raporta la
suprafață de teren rezultată după excluderea suprafețelor rezervate extinderii rețelei stradale publice.
2. Indicatorii urbanistici: POT, procent spatiu verde minim, nr. locuri de parcare se vor
calcula raportați la suprafața terenului rezultat după excluderea suprafeței necesare pentru
extinderea arterelor de circulație prevăzute prin PUZ “ Coordonator Sector 6“.
3. În CUT nu se iau in calcul: spatiile tehnice, spatiile destinate protecției civile, suprafața
balcoanelor, logiilor, terasele deschise și neacoperite, terase și copertine necirculabile, poduri
neamenajate, scările exterioare, subsoluri cu înălțimea liberă de până la 1.80 m, suprafața
subsolurilor cu destinatie strictă pentru gararea autovehiculelor.
4. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției conf. P118-99 Normativ de
siguranță la foc a construcțiilor (nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul
terenului, cu maxim jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de
închidere perimetrală;
5. Consolele la nivelurile de deasupra parterului, în afara alinierii, pot fi autorizate cu condiția să
se înscrie în tipologia gabaritelor construcțiilor existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei
distanțe de minim 4,50 metri față de nivelul terenului.
6. Balcoanele amplasate pe părțile laterale, altele decât cele spre stradă, pot depăși fațadă
clădirii și implicit edificabilul, fără a depăși linia de 2,00 metri impusă prin Codul Civil servitutea de
vedere.
BILANȚ TERITORIAL:
Nr. crt
1
2
3
4
5
6

Denumire/Criteriu
SUPRAFAȚĂ TEREN
SUPRAFAȚĂ TEREN REZERVAT DRUMURI PUBLICE
SUPRAFAȚĂ TEREN REZULTAT
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ
SUPRAFAȚĂ SPATIU VERDE
SUPRAFAȚĂ PARCARI/ALEI CAROSABILE SI PIETONALE

mp
1.292 mp
70 mp
1.222 mp
611 mp
367 mp
244 mp

%
100%
50%
30%
20%

Împrejmuiri:
Împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,50 m, din care un soclu opac
de 0,20 m până la 0,60 m, partea superioară fiind realizată din fier forjat, lemn, lamele de beton sau
plasă metalică sau alte materiale și soluții ne-opace, care permit transparența și pot fi dublate cu gard
viu. Spre trotuare şi circulaţii pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea
apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.
Împrejmuirile spre limitele laterale și spate ale parcelelor pot fi realizate cu sau fără soclu, opac
sau din plasă metalică cu înălțimea între 1,80-2,50 m și pot fi dublate cu gard viu sau plantații.

5

s.c. urban arte studio s.r.l.
birou de proiectare
C.U.I. RO25083230
J40/2429/2014

- depozitarea deseurilor se va face controlat, pe platforme situate in interiorul proprietatii la distante
de minim 10, 00 m fata de ferestrele locuintelor sau in camere special amenajate in interiorul cladirii.
- imobilul va fi dotat cu sisteme (recipienți) îngropate/semiîngropate pentru colectarea separată a
deșeurilor.
Orientarea fata de punctele cardinale:
Amplasarea viitoarei construcții se va face cu respectarea conditiilor si recomadarile din
prezenta documentatie PUD si in conformitate cu prevederile normelor sanitare si tehnice, in vederea
indeplinirii urmatoarelor cerinte:
- asigurarea însoririi conform Ordinului MS nr. 119/2014, anexa-art.3, alin (1): amplasarea cladirilor
destinate locuintelor trebuie sa asigure însorirea acestora pe o durată de minim 1½ ore la solstițiul de
iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele invecinate.
- asigurarea iluminatului natural.
Se vor respecta prevederile:
- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Lege nr. 256/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Normele de salubritate si iginizare ale Municipiului Bucuresti aprobate cu HCGMB NR.120/2010
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- HGR nr.188/2002 pt aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, modificata si completata de HG 352/2005;
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate;
- Ord. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu
modificari si completari ulterioare;
- STAS 10009/2017 Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient;
- HG nr. 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;
- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exterior cladirilor;
- Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei;
- HCGMB nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul mun.
Bucuresti;
3.4.

ECHIPARE EDILITARĂ:
Terenul studiat este amplasat într-o zonă echipată cu rețelele tehnico-edilitare: alimentare apă
și canalizare, gaze naturale, electricitate.
Prin proiect nu sunt afectate rețelele tehnico-edilitare existente în zonă.
Racordurile la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza conform studiilor de specialitate întocmite
de firme autorizate, prin grija investitorului/beneficiarului.
Se vor respecta prevederile:
- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Lege nr. 256/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Normele de salubritate si iginizare ale Municipiului Bucuresti aprobate cu HCGMB NR.120/2010
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator
- HGR nr.188/2002 pt aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate, modificata si completata de HG 352/2005
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate
- Ord. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu
modificari si completari ulterioare
- STAS 10009/2017 Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.
- HG nr. 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental
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HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exterior cladirilor.
Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei.
HCGMB nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul mun.
Bucuresti

Prezentul memoriu s-a întocmit în vederea aprobării documentației PUD conform certificatul de
urbanism nr. 760/33B din 11.09.2020, eliberat de Primăria Sectorului 6.

Întocmit:
c. arh. E. Dinu,
Verificat : urb. R. Nedelcu
iulie 2022
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