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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
PUZ - STRADA TELIŢ A NR. 37 , SECTOR 5
A.. vând În vedere expunerea
de motive a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi raportul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Luând În considerare raportul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi
avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;

-

•

-

Văzând documentele emise de:
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU - OUAT a PMB:
Aviz de urbanism Of. 5/3/ 11.02.2009 - R 16.02.2010;
Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei: Aviz nr. 122/2009;
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: Decizia nr. 2257/176/
20.07.2009;
Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB: Aviz Of. 840742/03.07.2009;
Comisia Tehnică de Circulaţie: Acord de principiu nr.6989/ 02.06.2009;

Ţinând seama de prevederile:
Legii nr.50/l991
privind
autorizarea
executării
lucrărilor
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
Legii Of. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
şi completări le ulterioare;
Hotărârii Guvernului
Urbanism, republicată;

•

Of.

525/1996

pentru aprobarea

de

construcţii,

cu modificările

Regulamentului

General de

PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B.
nr.269/21.12.2000
cu
modificările şi completări le ulterioare;
Legii Of. 52/2003 privind transparenţa decizională În administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit .
e) din Legea Of. 215/2001,
privind administraţia
publică locală, republicată,
cu
modificările şi completări le ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂşTE:
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - STRADA TELIŢEI NR. 37 , sector 5,
pentru o suprafaţă de teren S = 330,35 mp. proprietate privată persoană fizică.

Conform
PUG-MB
aprobat
cu HCGMB
nr.269/2000,
amplasamentul
se
Încadrează În subzona LI a -locuinţe
individuale şi colecetive mici cu maxim P+2
niveluri situate În afara perimetrelor de protecţie ..
Indicatorii urbanistici reglementaţi sunt: POT max:45%; CUT max: 1,3; RmaxH.
=P+2.
Condiţii de construire aprobate:
EXTINERE LOCUINTA EXISTENTA.
Indicatori urbanistici aprobaţi:
POTmax. = 38,84%; CUTmax. = 0.66; RmaxH. = P+M; Hmax. = 6 m.
Art. 2: Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul
la construire.
Art. 3 :Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice
anterior aprobate.
Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii
de urbanism este de
5(cinci) ani.
Ati. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost aprobată În şedinţa.....................
Municipiului Bucureşti din data de
.
PREŞEDINTE
Bucureşti,

a Consiliului

General al

DE ŞEDINŢĂ
2009
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
TUDOR TOMA

PRIMAR GENERAL
Etaj: 1, cam. 101
tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101
fax: 31.2 00 30

SMC certrlicat 150 9001 : 2000

SMM certificallS014001

: 2004

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului

Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
STRADA TELIŢA NR. 37, SECTOR 5

Legea nr. 453/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor stipulează obligaţia
administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe baza
documentaţii lor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate după cum urmează:
- pentru terenuri amplasate În localităţi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate şi a
regulan1entelor aferente acestora.
Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str. Teliţa nr. 37, se
află În sectorul 5 al municipiului Bucureşti, În apropiere de Calea Ferentari, având la sud-vest str.
Teliţa.
Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona Lla
- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate În afara perimetrelor de
protecţie.
Indicatori urbanistici reglementati: POTmax = 45; CUTmax = 1,3; Rmaxh= P+2.
Funcţiuni
Indicatori

avizate CTUAT-PMB : locuinţă individuală
urbanistici avizaţi CTUAT-PMB :
POTmax = 38,86%, CUTmax = 0,66; RmaxH = P + M

Planul Urbanistic Zonal, având Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism - CTATU-PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor legale În vigoare, conform
prevederilor art. 45 - alin. 2 - lit. e, art. 36 - alin. 2 - lit. c şi art. 36 - alin. 5 - lit. c din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune dezbaterii Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
În scopul de mai sus, prezentăm

spre dezbatere alăturatul

proiect de hotărâre.

,FRl1AR GENERAL,
Prof. ~r!r;~'/ffţlilii<CEA OPRESCU
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b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucur~

~ ~-L.~
.---L_

România; tel.: +4021305

55 00; www.bucuresti-primaria.ro

. DIRECŢIA URBANISM

ŞI AMENAJAREA

TERITORIULUI
etaj: 2, cam. 203
tel.: 305 55 68; 305 55 00 in!. 1203

SMC certificat rsa 9001 : 2000

SMM certifical1S014001 : 2004

fax: 305 55 68
e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria
Direcţia

Generală

Municipiului

de Dezvoltare,

Investiţii

Bucureşti
şi Planificare

Urbană

RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
STRADA TELIŢA NR. 37, SECTOR 5
Legea nr. 453/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
stipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera certificate de urbanism şi autorizaţii
de construire pe baza docunlentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate după cum
urmează :
- pentru terenuri amp'lasate În localităţi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate şi
a regulamentelor aferente acestora.
Amplasamentul care face obiectul documentaţiei de urbanism PUZ - Str. Teliţa nr. 37, se
află În sectorul 5 al municipiului Bucureşti, În apropiere de Calea Ferentari; având la sud-vest str.
Teliţa.
Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află În subzona
Lla - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate În afara perimetrelor de
protecţie.
Indicatori urbanistici reglementati: POTmax = 45; CUTmax = 1,3; Rmaxh= P+2.
Funcţiuni avizate CTUAT-PMB : locuinţă individuală
Indicatori U1'banistici avizaţi CTUAT-PMB :
POTmax = 38,86%, CUTmax = 0,66; RmaxH = P + M
Planul Urbanistic Zonal, având Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism - CTATU-PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor legale În vigoare, conform
prevederilor art. 45 - alin. 2 - lit. e, art. 36 - alin. 2 - lit. c şi art. 36 - alin. 5 - lit. c din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune dezbaterii Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
Celiificăm faptul că documentaţia prezentată spre dezbatere C.G.M.B. conţine toate avizele
solicitate prin Avizul de urbanism nr. 5/ 1/ 3/ 11.02.2009 - R 16.02.2010.

Arhitect Ş~J~l~1i~~cipiului
Bucureşti,

Ar1fl!~~.org~e~raşcu
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b-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021305

55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului Bucureşti
Directia
, Generală de Dezvoltare,
Investiţii şi Planificare Urbană
B-dulRegina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 3055520; tel. centrală: 3055500 int. 1125; fax: 305 5510
hltp:/Iwww.bucuresti-primaria.ro
Direcţia

Urbanism

şi Amenajarea

SMC cerbflCallSO

SMM certifical

9001 : 2000

15014001

: 2004

Teritoriului

Nr. 891320/ 16.02.20 I O

AVIZ DE URBANISM nr. 5/ II 3/11.02.2009 - R 16.02.2010
PUZ - STRADA TEL1Ţ A NR. 37, SECTOR 5
Prezentul Aviz de urbanism modifică şi Înlocuieşte Avizul nr. 51 113111.02.2009
BENEFICIAR:
DĂNUŢ NICOLAE ST AN
ELABORATOR:
SC COMPRODlMPEX
SRL
SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ: parcela care a generat PUZ are ST = 330,35 mp. proprietate persoană fizică.
AMPLASARE,
DELIMITARE
STUDIU: Zona analizată şi reglementată prin PUZ se află în partea de sud a
municipiului Bucureşti, în sectorul 5, în apropiere de Calea Ferentari, având la sud-vest str. Teliţa.
PREVEDERI
PUGIPUZ APROBATE ANTERIOR:
Conform PUG Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 26912000,
amplasamentul se încadrează în subzona LI a -locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara
perimetrelor de protecţie.
Indicatori urbanistici reglementaţi:
POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; RmaxH = P + 2.
SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURA TIA EDlFICABILULUI
SI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI
VIZAT SPRE NESCIDMBARE
FUNCŢIUNE
AVIZATĂ: LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
INDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI: POTmax =38,84%; CUTmax = 0,66; RmaxH. = P + M; Hmax. = 6m.
CIRCULA ŢII, ACCESE: parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respecta
Normele 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 aprobate prin
HCGMB nr. 66/2006.
ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB,
Aviz de la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţei, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, alte avize conform legislaţiei În vigoare.
Avizele obţinute În baza Avizului de urbanism nr. SI II 3/11.02.2009 Îşi menţin valabilitatea Întrucât reglementările
prezentului aviz sunt mai restrictive.
In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de
Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declaraţie Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor
cuprinse în aria de studiu au fost informaţi de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi
aprobată În C.G.M.B., şi că acesta îşi asumă orice consecinţe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de
proprietate al acestora.
* In conformitate cu prevederile arI. 63 lit.g din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
elaboratorul
şi beneficiarul
documentaţiei
de urbanism
răspund pentru exactitatea
datelor şi veridicitatea
Înscrisurilor cuprinse În documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.
* La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.
Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani
şi poate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanism.
Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
Şef serviciu,
ing. ~ana Balaurea

'-.J

Referent,
Floriana Năstase
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si Amenajarea

Obiectivul propt:s ele prezentul PUZ se va realiza
conditiilor
impuse prin avizele tehnice de specialitate
competente, conform legi i.
Aoliment2.:ea
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Teritoriului

cu respectarea tuturor
emise de institutiile

: se va face di!"!reteaua publica de alimentare cu

apa.
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Suprafata de spatii verzi in procent de min. 32,9 % va fi amenajata si i.ntretinuta
coresDunzator.
,
Se vor respecta prevederile P.u.G. referitoare la utilizari interzise.
Motive]~ care au stat la baza luarii deciziei au fost lmnatoarele: .
- planul urbanistic zonal analizat nu are efecte semnificative asupra
mediului;
'. opiniile exprimate, pe oaza criteriilor reLnnte prevazute in anexa nr. i
la H.G. nr. ,076/2004, de membrii Corr.~tetului Special Constituit in cadrul sedintei
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Elab:;ratG'ul Si beneficiarul documentatiei de urbanism raspund pentfl.
exactitate:~ si verdicitatea datelor si inscrisurilor ;uprinse in documentatia d6W
urba.l1ism :;e a stat la baza erni~erj i prezentei.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
Nr.29.316/DGDT/.?l.~?.2009

Direcţia Generală Dezvoltare
Teritorială
Bucureşti, bd. Dinieu Golescu nr. 38 . sector 1
Telefon/fax: 0372.114.521

Către,

STAN NICOLAE DĂNUŢ
Str. G-ral Praporgescu nr. 52, municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

AVIZ nr. 122/2009
Denumire:"P.U.Z. - Locuinţă individuală - str. TEUŢA nr. 37" sector 5, Bucureşti
Proiectant: S.C. COMPRODIMPEX S.R.L.
Beneficiar: DĂNUŢ NICOLAE STAN
În baza Art. 18, lit. h) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
emite următorul

AVIZ
privind documentaţia
"P.U.Z. - Locuinţă individuală - str. TEUŢA nr. 37" sector
cu conditiile pe verso

5, Bucureşti

Înainte de aprobarea documentaţiei de călre Consiliul local, acesta are obligaţia de a verifica modul in care au fost
preluate in documentaţie condiţiile impuse prin avize.

1

CONDIŢII :

1, Jndicqtori urbanistici:
- POT max. = 45 %,
- CUTmax.= 0,9 mp. ADC/mp teren,
- Rmax.h = P+ M

2.Circulaţiile,
nr.66/2006,

accesele

şi

iar gararea/parcarea

parcările

vor

respecta

prevederile

H.C.G.M.B.

se vor asigura exclusiv În incinta proprietăţii .

DIRECŢIA GENERALĂ
DEZVOLTARE TERITORIALĂ

CONSILIER SUPERIOh
CASANDRA ROŞ~~_

2

•

Primăria Municipiului Bucureşti
Direcţia Generală de Dezvoltare,

SMC cerfficallSO

9001 : 2000

Investiţii şi Planificare Urbană
B-<lul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 88; tel. cenlralâ: 3055500 inl1134; fax: 305 55 88
httpJJwww.bucuresti-primaria.ro

$flM certifica:

1S014{}:11 . 2004

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
COMISIA DE COORDONARE
Nr. 840742/03.07.2009

AVIZUL

COMISIEI

DE

COORDONARE

FAZA DOCUMENTAT]! DE URBANISM
Din P.V. nr. 24/03.07.2009 al sedinţei

Comisiei de Coordonare a P.M.B.

Nr. 16. STAN NICOLAE DANUT cu sediul/domiciliul în Teleorman,
str, gen. David Praporgescu nr. 52, prezintă spre avizare documentaţia de
precoordonare a P.U.Z. - ului "STR. TELITA NRo 37 SECTOR 5 BUCURESTI",
împreună cu avizele scrise ale întreprinderilor edilitare. În conformitate cu Dispoziţia
Primarului General m. 782/03.06.2009, se avizează favorabil din punct de vedere al
reţelelor edilitare planul de precoordonare menţionat mai sus cu condiţiile:
- se va respecta distanta de min. 3000m intre viitoarea constructie (edificabil si
subsol), si peretele vertical al retelei termice existenta in zona;
- se vor respecta condiţiile impuse prin avizele anexa la documentaţie;
- se va respecta planul de precoordonare anexat avizuluio
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PREŞEDINTE - COMISIE,
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ŞEF AL

MUNICIPIULUI. BUCUREŞTI
GHEORG~PĂT.RAŞCU
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- COMISIE,

REPREZENTANT
I

DUAT-<fMIS1E,
\ ing. ee. DRUMEN CONSTANTIN

ing, ANDREI i}HARESCU

ţFPS-2.3.2.6-02/2

Primăria Municipiului Bucureşti
Directia
, Generală Infrastmctură
şi Servicii Publice

SMC certificat ISO 9001 : 2000
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'~ţ,QC\

B-<lul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
TeVlax: 305 55 35; tel.centrală : 305 55 00, in!. 1252
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Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea
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Către

Dl. NICOLAE DĂNUT, STAN

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 28,05,2009 s-a
avizat, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere, documentaţia, « P.U.Z. şi
P .A.c. - privind realizarea unei construcţii cu destinaţia de locuinţă, în regim de
Înălţime P+M, pe terenul proprietate particulară situat În str. Teliţa nr. 37 »,
conform avizului de consultanţă preliminară nr. 274, eliberat de C.P.U.M.B" cu
nr. 577, avizului de urbanism nr. 5/1/3, avizului de urbanism nr. 5/1/3, eliberat de
D.U.A.T. şi planului anexat, cu asigurarea parcării în incintă în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 66/2006 .
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OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI SECTOR 5

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE
Municipiu BUCURESTI SECTOR 5

Cartea funciara cu nr. 21037

A. Partea l-a
Nr.
Crt.
1

Descrierea imobilului

Nr. cad. sau topo
4659

BUCURESTI SECTOR 5, Strada TELIT A numarul
37. Descriere constructie: IMOBIL COMPUS DIN
TEREN FARA CONSTRUCTIE
VECINI:
N.E - CONS. LOCAL SECT5
S.E - ALEE
N.V - NR.33-35-35A, STR. TELITA
S.V - STR. TELITA. Mentiuni: -CONFORM
ACTELOR TERENUL ARE 400 MP.

Suprafata

Observatii

350 MP

B. Partea a II-a
Nr.
Crt.
1

STAN NICOLAE DANUT, NECASATORIT

c. Partea
Nr.
Crt.

Inscrieri privitoare la proprietate

Observatii

Incheiere nr. 935/28.01.2004
in baza:
CONTRACT VANZARE-CUMPARARE
nr. 180/
27.01.2004 emis de N.P. ANDREI MIHAELA
VICTORIA se INTABULEAZA dreptul de
PROPRIETATE asupra PI/1 cu titlu de
CUMPARARE.

PI/1

Nume si prenume proprietar

III-a

Inscrieri privitoare la sarcini

Observatii

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozitiile in vigoare din carte funciara originala,pastrata de acest bir~u.
Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la Visu Corneliu si nu este valabil la incheierea
actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de 100 RON cu Chitanta nr. 0500785/2009 seria OFCB, pentru serviciul de publictate imobiliara cu codul 2.7.2 .
Asistent - registrator,
TURCANU MIHAIT A
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Primăria Municipiului Bucureşti
Secretar General
B-dul Regina Elisabela 47, seclor 5, Bucureşti, Romănia
Tel.: 305 55 BO; lel.cenlrală: 305 55 00, in!. 1255; fax:
http://www.bucuresli-primaria.ro

Direcţia Asistenţă Tehnică şi .Juridică a CGMB
Serviciul Transparenţă Decizională

ANUNT,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003
următoarele proiecte de acte normative :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Bucureşti - Ploieşti nr. 23, Sector 1;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Drumul Dealul Floreni nr. 75 - 87, Sector 4;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Bucureşti - Ploieşti nr. 107, lot 11, Sector 1;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Teliţa nr. 37, Sector 5.

se aduc la cunoştinţă

publică

Urbanistic Zonal - PUZ- şos.
Urbanistic Zonal - PUZ- str.
Urbanistic Zonal - PUZ- şos.
Urbanistic Zonal - PUZ - str.

Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentaţia

de bază pot fi

consultate:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afişaj)
Proiectele de acte normative se pot obţine În copie, pe bază de cerere depusă
la Centrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de
19.03.2010 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
Materialele transmise vor purta menţiunea:
"Recomandare la proiect de act normativ"
04.03.2010
P.M.B.
Bucureşti
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