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. Rostogolea Gheorghe, fruntaş nr. 12, et. 2, cam. 13, sector 6, Bucureşti
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Drumul Ciorogârla nr. 183-185 – construire ansamblu cu funcţiunea de
locuinţe colective, comerţ şi servicii. S teren = 9.167 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. 14082/6/3/26/04/2021 din 28.07.2022
al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii:
P.O.T. propus = 45%; C.U.T. propus = 3,0 mp A.D.C./mp teren;
Regim de înălţime: S/D+P+4E; H max = 19,00 m
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană juridică.
Se avizează favorabil construirea unui ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii cu următorul
regulament de construire:
- corp C1: spre nord la minim 39,00 m faţă de corpul C2; spre est la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre sud la
5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre vest la minim 7,00 m faţă de limita de proprietate;
- corp C2: spre nord la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre est la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate;
spre sud la minim 39,00 m faţă de corpul C1; spre vest la minim 7,00 m faţă de limita de proprietate.
STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:
P.U.Z. “Modificare şi actualizare P.U.Z. Coordonator Sector 6” – în zona M3 – subzona mixtă situată în afara limitelor
zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu.
Funcţiuni admise în zonă: 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; restul de C.U.T. aferent întregului
teren poate fi consumat concomitent sau ulterior pentru celelalte funcţiuni, 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.
Pentru parcelele de colţ, înălţimea maximă permisă este de 3 ori distanţa dintre punctul format de intersecţia alinierilor şi punctul
format de intersecţia axelor drumurilor la care se raportează imobilul.
Parcelele de colţ sau cele amplasate în intersecţiile în T beneficiază de un spor de înălţime de maxim 2 niveluri şi/sau de
suplimentarea C.U.T. cu 0,5 faţă de cel reglementat pentru U.T.R.-ul respectiv, fără a fi nevoie să se retragă suplimentar
aferent înălţimii suplimentate.
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.
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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.
Accesurile pietonale vor fi înţelese a fi căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale,
pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată
grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii. 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 accesibil publicului.
Imobilele pot avea ieşiri în consolă doar în limita a 2/3 din suprafaţa fiecărei faţade, restul faţadei putând fi tratată cu balcoane.
Pentru toate zonele funcţionale se recomandă o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere perceperea
acestora din clădirile înalte. Orice construcţie nouă, sau modificare a uneia existente, trebuie să se înscrie armonios în zonă,
fiind posibilă şi armonia prin contrast.
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.
Obţinerea unei autorizaţii pentru orice funcţiune pe un teren mai mare de 2.000,00 mp este condiţionată de crearea unor spaţii
verzi compacte de minim 150,00 mp, în suprafaţă însumată de minim 10% din suprafaţa terenului destinat folosinţei în
comun.
În cazul proiectelor realizate în etape, terenul rămas neafectat în prima etapă şi păstrat în rezervă va fi amenajat sumar ca un
spaţiu plantat accesibil locuitorilor, vegetaţia importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă a zonei.
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.
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