
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE 
 

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

 
Spre ştiinţă: 

 S.C. CONVEST S.A.                                                       
 str. Valea Cascadelor nr. 5H, sector 6, Bucureşti  

 
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Strada Valea Cascadelor nr. 5H – construire imobil cu funcţiunea de 
locuinţe colective, comerţ şi servicii. S teren = 1.317 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. 32581/5/7/16/10/2020 din 28.07.2022 

 
al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii: 

P.O.T. propus = 50%; C.U.T. maxim = 3,0 mp A.D.C./mp teren;  

Regim de înălţime:  S+P+4E+Et. 5, 6, 7 retrase; H max = 27,60 m 
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană juridică. 
 
Se avizează favorabil construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii cu următorul 
regulament de construire: spre stradă la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre dreapta la minim 6,00 m faţă de 
limita de proprietate; spre spate parţial la minim 4,00 m, parţial la minim 6,00 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 M2 – subzonă mixtă situată în afara limitelor 
zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu cu densitate mare. 
Utilizări admise în zonă: 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 locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare, în clădiri individuale sau colective în 
limita maximă a unui C.U.T. de 85% din C.U.T.-ul total aferent lotului; restul de C.U.T. aferent întregului teren poate fi 
consumat concomitent sau ulterior pentru funcţiunile prevăzute mai sus, altele decât locuinţe, caz în care parterul imobilelor 
orientate spre stradă va adăposti în mod obligatoriu, pe o adâncime de minim 10,00 m măsurată de la aliniere, funcţiuni care 
admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare. 
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 

 

 

 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ 



 
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 şi bovindóu-urile pe faţada dinspre stradă nu trebuie să depăşească 2/3 din suprafaţa acesteia. 
Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului, permanent sau numai în timpul programului de 
funcţionare, precum şi pentru accesuri de serviciu; autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă 
numai dacă se asigură accesuri pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei; accesurile pietonale vor fi conformate 
astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilităţi; În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile 
publice a 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; 
- funcţiuni comerciale şi/sau servicii: 1 loc la 50,00 mp din aria amenajată ca spaţiu de vânzare accesibil publicului. 
Pentru clădiri mai înalte de 4 niveluri, în cazurile în care acoperirea este de tip şarpantă, aceasta se va masca obligatoriu astfel 
încât să nu fie vizibilă dintr-o circulaţie publică. Se recomandă acoperirea cu terase înierbate. 
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.  
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%. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Al doilea exemplar al documentaţiei se păstrează în arhiva Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice. 
Planul anexă, întocmit cu respectarea condiţiilor de mai sus, face parte integrantă din prezentul aviz. 
 
Elaborator P.U.D.: S.C. GRN STUDIO DESIGN 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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2.2.    Elemente ale cadrului natural: 
Clima : păstreaza caracteristicile generale ale climatului Câmpiei Române, fiind temperat-

continentală cu unele uşoare nuanţe excesive în această zonă de silvostepă, caracterizându-se prin 
variaţii evidente de temperatură de-a lungul celor 4 anotimpuri. 
Dominante sunt masele de aer de origine polar-maritimă şi continentală (din sectorul estic), urmate 
de cele de origine tropical-maritim şi tropical-continental.  

Precipitaţiile cazute pe acest teritoriu apar sub formă lichida şi solidă  au mari variaţii neperiodice; 
în cursul anului, cantitatea medie de precipitaţii este de 500-550 ml. Maximul de precipitaţii este 
specific lunii iunie (92 mm), iar minimul lunii februarie (25 mm). 

 Seismicitatea : 
 Din punct de vedere seismic, perimetrul de interes se încadrează în macrozona de intensitate 
seismică 81 conform SR 11.100/1/93-Zonare seismică, Macrozonarea teritoriului României. 
Conform P100/1-2006  se redă reprezentarea acţiunii seismice pentru proiectare prin hazardul seismic 
şi în valoarea perioadei de colţ. 

- hazardul seismic descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag determinată 
pentru intervalul de recunrenţă IMR, corespunzător stării are valoarea ag = 0,24g; 
- valoarea perioadei de colţ, Tc = 1,6 sec a spectrului de răspuns pentru valoarea 
amplasamentului; 

 Adâncimea de îngheţ: 
 Conform STAS 6054/1977 Teren de fundare- Adâncimi maxime de îngheţ, Zonarea Teritoriului 
României, în amplasamentul studiat adâncimea maximă de inghet este cuprinsă între 0,80-0,90cm. 
 
2.3.    Circulaţia rutieră şi pietonală: 

Accesul la teren se face din intr. Valea Cascadelor, respectiv de pe  latura nordica. Strada intr. 
Valea Cascadelor, este o artera de circulatie de categoria III si are in dreptul terenului studiat un 
profil de 10,00 metri compus din carosabil de 7,00 metri (o banda pe sens) si trotuare de 1,50 metri 
fiecare. 

 
2.4.    Probleme de mediu: 

Conform P.U.Z “Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6”: 
- În zona studiată nu există zone expuse alunecărilor de teren cu caracter potenţial; 
- În zona studiată nu există zone afectate de inundaţii datorate revărsării unui curs de apă; 
- Pe terenul studiat nu există arbori protejaţi; 
- Terenul nu se află în zonă construită protejată; 
- Terenul studiat nu este supus la riscuri naturale previzibile; 
 

2.5.   Echipare edilitară:   
Amplasamentul studiat  detine racord la retelele existente de alimentare apă-canalizare, energie 

electrică, gaze naturale, telecomunicatii.  
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ: 
3.1.   Prevederi conform  P.U.Z. "Modificare si actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6":  
 Conform P.U.Z. "Modificare si actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6"  terenul studiat este 
situat în subzona M2 - Subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim 
de construire continuu sau discontinuu cu densitate mare, POT maxim = 70%,  

CUT maxim = 3 mp ADC/mp teren + SPOR DE CUT: +0,5 pentru parcele de colt + 
suprafață rezervată drumuri publice+SDC parcări supraterane.  
 
 3.2. Descrierea investiţiei - Indici şi Indicatori Urbanistici, Retrageri minime de 
construire:   
  

Beneficiarul a solicitat, prin tema de proiectare  funcțiune mixtă: locuire colectivă, comert și 
servicii. 

Funcţiunile dorite sunt în raport cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 578/67V din 
29.07.2020 emis de  Primăria Setorului 6 şi cu prevederile pentru subzona M2 aferentă P.U.Z. 
"Modificare si actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6".  

Prezenta documentatia de urbanism P.U.D. reglementează:  
 accesul auto si pietonal;  
 regimul de aliniere;  
 retragerea minimă fată de limitele laterale si posteriore ale parcelei;  
 functiunea;  
 regimul maxim de înăltime;  
 stationarea autovehiculelor;  
 amenajarea incintei pentru a corespunde functiunii propuse; 
 asigurarea spatiului verde minim; 

 
  PREVEDERI R.L.U: 

 Suprafata TEREN  = 1.317 mp; 
 POT propus = 50% (PROIECȚIE ETAJ); 
 Suprafata  construită, SC = 659 mp; 
 CUT propus = 3,00 mp ADC/mp;  

+ SDC parcari supraterane conf. art. 23 alin. (1).  
 Notă: În CUT astfel calculat nu sunt incluse suprafeţele funcţiunilor tehnice şi a garajelor 

amplasate în subteran. 
 Suprafata desfășurată, SDC = 3.951 mp + SDC PARCARI SUPRATERANE; 
 Regimul de înălţime maxim propus: RH maxim= S+P+5E+E6-7 RETRASE; 
 H maxim = 27,60 metri de la CTA; 
 Procent minimal pentru funcțiunea servicii/comerț amplasată la parter = 43,5%; 

 
RETRAGERILE MINIME DE CONSTRUIRE (EDIFICABIL): 

 Retras la 5,00 metri față de aliniamentul existent al străzii intr. Valea Cascadelor; 
 Retras la minim 5,00 metri față de limita posterioară; 
 Retras la minim 2,50 metri față de limita sud-estică laterală de proprietate; 
 Retras la minim 6,00 metri față de limita sud-vestică laterală de proprietate; 
 

BILANT TERITORIAL: 
SUPRAFATA TEREN                                                           = 1.317 mp (100%) 
SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER                                 =    540 mp (41%) 
SUPRAFATA SPATIU VERDE AMENAJAT                          =   395 mp (30%) 
SUPRAFATA ALEI/RAMPE/PARCARI                               =   382 mp (29%) 
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Împrejmuiri: 

 Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2,50 metri 
(înălțimea împrejmuirii se va racorda la împrejmuirea loturilor alăturate), vor avea un soclu opac de 
0,20 metri până la 0,60 metri, 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 de 
gard viu sau plantații. Se permite opacizarea pe maxim 2,00 metri liniari din toată lungimea gardului, 
la un loc sau divizați în două porțiuni în scopul amplasării de firide necesare branșamentelor.  

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 si spate ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 
2,50 metri. 

 
3.3.  Modernizarea circulaţiei: 
 Accesul  carosabil in incinta ansamblului rezidential se va face din partea nordicp a limitei de 
proprietate, respectiv din intr. Valea Cascadelor. Pentru etapa de viitor conform PUZ "Modificare si 
actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6"   strada intr. Valea Cascadelor isi va pastra profilul existent, 
respectiv  10,00 metri: carosabil 7,00 metri si trotuare de 1,50 metri fiecare. 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă este asigurat un acces carosabil 
de minim 4,00 m dintr-o circulație publică în mod direct. Drumurile de acces trebuie să permită 
intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor și să respecte prevederile conform cadrului legislativ în 
vigoare. 

În toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu 
dizabilităţi si asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru biciclete.  
 Parcare/garare/asigurarea numărului minim de locuri de parcare: 
 - Numărul minim de locuri de parcare se vor asigura în limitele proprietăţii şi se vor calcula 
conform Anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 66/2006, privind Asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureşti,  art.5: „în 
funcție de funcțiunea propusă și de suprafața construită desfășurată + suplimentare cu 
minim 20% din totalul locurilor de parcare/garare pentru vizitatori.”. 

- Dimensionarea parcărilor se va face conform Normativ pentru Proiectarea, Execuţia şi 
Exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme, Indicativ NP 24-97. 

 
3.4.   Protecţia mediului:   

1) Proiectarea construcţiilor trebuie să ţină cont de respectarea unor cerinţe legate de: asigurarea 
unor sisteme optime de încălzire, iluminat, menajere, proiectarea parcărilor şi aleilor pietonale, în 
concordanţă cu nevoile vizitatorilor, fără distrugerea chiar şi parţială a spaţiilor verzi. 
2) Se vor respecta Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a 
apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. 
MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997., O.M.S. nr.536-1997 
3) Funcţiunea prevăzută prin proiect - locuire  - nu generează noxe sau alţi factori de poluare a 
mediului.  
4) Conform cu destinaţiile şi zona în care se află amplasamentul, se apreciază că imobilul nu va 
afecta, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora şi fauna, sau comunităţile învecinate.  
5) Nu sunt necesare măsuri sau dotări de supraveghere a factorilor de mediu.  
6) Apele pluviale vor fi descărcate către reţeaua publică de canalizare. 
7) Nu se vor taia arbori şi nu se va modifică geometria terenului. 
8) Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face prin prevederea Europubelelor. 
9) Lucrările de execuţie (inclusiv cele pentru împrejmuire) se vor desfăşura numai în limitele 
deţinute de titular şi nu vor afecta domeniul public.  
10) Se vor amenaja baracamente şi echipamente provizorii necesare executării lucrărilor. 
11) Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele: 
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- Legea 319/06 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al 
Romăniei nr. 646 din 26 iulie 2006  

- Norme generale de protecţia muncii  ed. 2002; 
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – ed. 

1995;  
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime; 
- Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie 

individuală; 
- Normativele generale de prevenire şi stingerea incendiilor aprobate de Ordinul MI nr. 

775/22.07.1998; 
- alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.  

12) Antreprenorul va respecta cerinţele H.G.R. 300/06 privind necesitatea întocmirii planului 
securităţii şi sănătăţii pentru şantier. 
13) Realizarea noilor construcţii va fi  condiţionată de amenajarea şi întreţinerea a 
unui spaţiu verde de cel 30% din suprafaţa totală a terenului, respectiv 395 mp din 
care cel puţin 20% (2/3) va fi pe sol - 263 mp, iar  restul de 10% - 132 mp va avea 
asigurată o grosime a stratului vegetal de minim 0,60m astfel incat să permită 
dezvoltarea vegetaţiei de talia arbuştilor sau pomilor mici, şi condiţii de drenare a 
excesului de umiditate. 
 

3.5.    Echipare edilitară:   
Tipurile de reţele subterane şi supraterane, precum şi poziţia traseelor şi a restricţiilor ce se impun, 

sunt conţinute în avizele obţinute de la deţinătorii de utilităţi din zona P.U.D., iar coordonarea lor va fi 
reprezentată prin Planul de Precoordonare Reţele Edilitare aferent prezentului P.U.D., conform 
legislaţiei în vigoare.   

La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub 
trotuare pentru a se evita producerea gheţii. 

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de 
canalizare. 

Toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat. 
Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomandă 

evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV. 
 

La stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele urmatoarelor dotari 
tehnico-edilitare:  
a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor 
menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10,00 metri de ferestrele 
locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi 
prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza 
indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in 
permanenta stare de curatenie; platformele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare;  
b) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, situate 
la distante de minimum 5,00 metri de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa 
gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile 
etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto. 
(c) amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de 
minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate. 
 
 
Parametrii sanitari care trebuie să fie respectaţi la proiectarea şi execuţia locuinţelor sunt:  
- suprafaţa minimă a unei camere = 12 mp;  
- suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 mp;  
- înălţimea sub plafon = 2,60 m. 
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3.6.  Concluzii – Măsuri în continuare:   
 După aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) se va întocmi documentaţia pentru 
obţinerea autorizaţiei de construire conform Legii 50/1991 republicata, cu modificarile şi completările 
ulterioare. 
 

 
Întocmit 

Urb. Ruxandra Nedelcu 
iulie  2021 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXĂ 1 : DEFINIŢII TERMENI UTILIZAŢI ÎN CADRUL MEMORIULUI DE PREZENTARE 
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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: 
 
PROCENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT)-raportul dintre suprafaţa construită (amprenta 
la sol a clădirii sau proiecţia la sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa 
construită este suprafaţa construibilă la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului 
care depăşesc planul fatadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror 
cotă de nivel este sub 3,00m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise se include în suprafaţa 
construită. 
 
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) – raportul dintre suprafaţa construită 
desfăşurată ( suprafaţa desfăşurată a tuturor plaşeelor) şi suprafaţa parcelei. 
Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: 
- suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de până la 1,80 m; 
- suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau 
spaţiile destinate protecţiei civile; 
- suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, terase şi copertine necirculabile, 
precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil de incinta, scarile exterioare, 
trotuarele de protectie; 
 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR -  exprimată în metri şi număr de niveluri convenţionale, 
reprezintă înălţimea admisă în planul faţadei, măsurată între teren ( situaţia anterioară lucrărilor de 
terasament) şi cornişă sau limita superioară a parapetului terasei. 
 
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. 
 
SUBSOL = nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului. Subsolul se 
consideră nivel subteran al constrcției conform P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ 2 : BAZA LEGALĂ: 
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 Metodologie 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 
 Ordin M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de 

Urbanism; 
 Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 cu privire la aprobarea 

metodologiei de informare şi consultare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de 
amenajarea teritoriului şi urbanismului;  

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completarile 
ulterioare; 

 Hotărârea nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 
şi completarile ulterioare; 

 Codul civil cu modificările şi completarile ulterioare; 
 Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.): 

· Secţiunea I- Căi de comunicaţie: Legea nr. 71/ 1996 (actualizare Proiect lege / 2004): 
· Secţiunea II- Apa: Legea nr.171/ 1997; 
· Secţiunea III- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000; 
· Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi: Legea nr. 351/ 2001; 
· Secţiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001; 

 Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 Hotărîrea nr. 1519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de 

semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a 
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România; 

 Ordinului comun MFP 1013/6.06.2001 si MLPAT 874/12.06.2001 privind aprobarea 
Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţii publice de 
servicii, Anexa1-sectiunea III, completat cu Anexa 1 din Legea 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 






