HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal
PUZ - Str. INGINERILOR nr.9, sector 2
Având 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;

-

VăiWld documentele emise de:
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU - DUA Ta PMB:
Aviz de urbanism nr. ISI 7/20.05.2009/R/03.03.201O.
Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei: Aviz nr. ] 75/2009.
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: Decizia nr.3457/2891
07.09.2009.
Comisia de Coordonare' Lucrări Edilitare a PMB: Aviz nr. 848285/31.07.2009.
Comisia Tehnică de Circulaţie: Acord de principiu nr.6731/ 01.07.2009.

Ţinând seama de prevederile:
Legii nr. 5OII99 ] privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
republicatâ, cu modi ficările şi completări le ulterioare;
,
Legii nr. 350/200 l privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. cu modificările
şi completările ulterioare;
.
Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, republicată;
PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr.269/21.12.2DOO cu
modificările şi completări le ulterioare;
Legii nr. 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) Iit.
e) din Legea nr. 21512001, privind administraţia publiCă locală, republicatâ, cu
modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂşTE:
Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. INGINERILOR n(.9, sector 2,
pentru o suprafaţă studiat! prin PUZ: S - 250,78 mp (251 rezultaţi din măsurători
cadastrale) proprietate persoană fizică.

PREVEDERI PUG: terenul se încadrează In subzona CEI - servicii publice
dispersate În afara zonelor protejate.
Indicatorii urbanistici reglementaţi sunt: POT max:50%; CUT max:2,2; pentru
clădiri cu 3~4 niveluri.
Certificat de Urbanism nr.2973/105-1 /12.08.2009 emis de PRIMĂRIA SECTOR 2.
Funcţii avizate: servicii
Indicatori urbanistici avizati:
POTmax. = 43%; CUTmax. "" 1,4; RhmaxH. "" P+3E (15m)
Art. 2: Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul
la construire.
Art. 3 :Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice
anterior aprobate.
Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de
5(cinci) ani .
Art. 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
:
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e·mall: prjmar@bucurest~primaria.ro

Primăria

Municipiului

Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
PUZ -Str. INGINERILOR nr. 9 , sector 2
. Legea nr. 50/1991 republicata ,cu modificările si completările ulterioare,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru
realizarea locuinţelor , stipulează obligaţia administraţiei publice loca le de a
elibera certificate de urbanism si
autorizaţii de construire pe baza
documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate după cum
urmează:
-pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice ( PUZ,
PUD) aprobate si a regulamentelor aferente acestora
La iniţiativa unui investitor privat, pentru un teren in suprafaţa S= 251 mp, sa elaborat prezenta documentaţie de urbanism in vederea construirii.

(.

PREVEDERI PUG : terenul se Încadrează În subzona in C81- servicii publice dispersate În afara
zonelor protejate.
.
Indicatori urbanistici reglemenlaţi : POTmax=50% , CUTmax=2,2 pentru cladiri cu 3-4 niveluri
FUNCŢIUNE AVIZATĂ: servicii;
INDICATORI URBANISTICI AVIZATI: POTmax = 43% ,CUrmax ;1,4 , RmaxH = P+3E (15m).

Planul Urbanistic Zonal având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism
si Amenajarea Teritoriului ( CTUAT )- DUAT,conform prevederilor art. 45 alin.
(2 ), Iit.e) si art.36 alin.(2) Iit. c) si art. 36 alin. (5) /it.c) din Legea
administraţiei publice loeale nr. 215/2001, republicata, se supune dezbaterii
Consiliului General al municipiului Bucureşti.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti. România; tel.: +4021305

55 00; www.bucurestl-prlmaria.ro

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA

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

&-mall: urbanism@bucuresti·primaria.ro

Primăria
DireCţia

Generală

.Municipiului

de Dezvoltare,

Bucureşti
şi Planifi.care

Investiţii

Urbană

RAPORT
privind aprobarea' Planului Urbanistic Zonal
PUZ -Str. INGINERILOR ·nr. 9 sector 2
I

/

t

Legea nr. 50/1991 republicata ,cu modificările si completările ulterioare ,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru
realizarea locuinţelor, stipulează obligaţia administraţiei publice IDeale de a elibera
certificate de urbanism si autorizaţii de construire pe baza documentaţiilor de
urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate după cum urmează:
-pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice ( PUZ, PUD )
aprobate si a regulamentelor aferente acestora
La iniţiativa unui investitor privat, pentru un teren in suprafaţa S= 251 mp, s-a
elaborat prezenta documentaţie de urbanism in vederea constmirii .
PREVEDERI PUG : terenul se Încadrează În subzona in CB1- servicii publice dispersate În afara
zonelor protejate.
,
Indicatori urbanistici reglementati : POTmax=50% , CUTmax=2,2 pentru cy;!diri cu 3-4 niveluri

2.~f31 /0'0' 1}/2.08.1",0:1

CERTIFICAT DE URB_ANISMemis de PRIMARIA SECTOR 2 nr.

(.- ..

FUNCŢIUNE AVIZATA: servicii;
.
INDICATORI URBANISTICI AVIZATI:' POTmax = 43%, CUTmax =1,4, RmaxH = P+3E (15m).

Planul Urbanistic Zonal având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism
si Amenajarea Teritoriului (CTUAT)- DUAT,conform prevederilor art. 45 alin.
(2), lit.e) si art.36 alin.(2) lit. c) si art. 36 alin. (5) lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune dezbaterii Consiliului General al
municipiului Bucureşti.
Certificăm faptul că documentaţia prezentată spre dezbatere C.G.M.B conţine toate avizele
solicitate prin avizul de urbanism iu-, 15/7/20.05.2009/03.03.2010
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Primăria Municipiului Bucureşti
Direcţia Generală de Dezvolu.re,
Investiţii şi Planificare Urbană
B·dul Regina Ellsabete47. seclor 5,' Bucureşti,România
Tel.: 305 55 20. tel. centrală: 3055500 in!. 1125; fax: 30555 10
hltp:/!www.bucuresli-primaria.ro

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr.831259/19.05.2009

AVIZ DE URBANISM nr.1 S/7/20.05.2009/RJ 03.03.2010

Str. INGINERilOR nr. 9, sector 2
Prezentul aviz înlocuieşte Avizul de urbanism nr 15/7/20,05.2009
BENEFICIAR: dl. CIUNGU DUMITRU
El.A80RATOR:
S.C URBANEFFECT S.R.L
SUPRAFATA STUDIATĂ prin PUZ: S -= 250.78mp (251mp rezultati din masuratori cadastrale) . proprietate persoana

fizica. '
,

'

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla in sectorul 2, in 20na semicentrala a Bucurestiului, in
incinta caminelor Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Zone este definita de artere majore - Bulevardul Lacul Tei
la nord, Strada Maica Domnului la vest si Bulevardul Ghica Tei la sud.
PREVEDERI PUG:terenul se Încadrează in 'Jubzona in CB1- servicii publice disper&ate In afara zonelor protejate.
Indicatori urbanistici reglementaţl : POTmax"SO% , CUTmax=2,2 pentru cladiri cu 3--4 nivelu~ _ a.
CERTIFICAT DE URBANISM emis de PRIMARIA SECTOR 2 nr. 2 ~73 loS-1/ ('2...06· ''-OUJ

7

A

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURATIA EDIFICABllUlUI
SI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
FUNCŢIUNE AVIZATĂ: servicii;
INDICATORI URBANISTICI AVIZATI:

POTmax -= 43%. CUTmax=1,4,

RmaxH"

P+3E (15m).

CrRCULAŢII, ACCESE:
parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversel al circulaţiilar. propuse vor respecta
Normele privind asigurarea num~rului minim de locuri de parcare pentru noile construCţii şi amenajari autorizate pe teriloriul
Municipiului Bucureşli şi a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMB nr,
QQS,..
'

t
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,

'
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VIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare retele ·PMB, aviz de mediu,
:Mi~~~g iz Comisia Tehnică de Circulatie. PMB, ~
alte avize conform legislaţiei in vigoare.
~~"I.,.,la6ţi e un baza Avlzului de urbanism nr, 15/7/20,05.2009 raman valabile intrucat reglementarile
sunt
ti ""
• I, en
CV','LU I~

c6nforl'Qi

cu Ddresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M,B : Extras de Carte

.tlta'ta i penll"U imobilul ce a generat P'UZ; Declaraţie Notariala din carClsa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse
in arfă de studiu au fost infonnaţi de clilre beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobata in
C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecinle juridice ce ar putea decurge din afecuu-ea dreptului de proprietate al
acestora,
IOlaboratorul şi beneficiarul
documentaţiei
de urbanism
răspund pentru exactitatea
Inscrisurilor cuprinse III docum8nta~a de urbani8m ce a 6tat la baza emiterll avi~ului.
La nivel de A.e, se vor respecta prevederile O.M,T.C,T, nr. 1730/21.09,2006.

datelor

şi veridicitatea

Prezentul aviz modifică şi complelează prevederile documentatiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani şi
poate fi folosit numai după aprobarea documentatiei de urbanism.
Certificatul de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz,
Şef serviciu,
' \
ing.
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. MINISTERUL OEivOLTĂRII

.R~GI6NALE ŞI LOCUINŢEI

Nr.56.841/DGDT/~~.,.9.1. •.

Direcţia Generală!)ezvoltare
.
. Teriţoriaiă'"
.

2cio9 ..

. B~ure~lI, bd. Oini~u Golescv nr..38 ,.eector'
.Telil(onlfax·:0372.1.14.5.21 ."
.

Către,

. S.C. URBANEFFECT S.R.L.
. Drumul Taberei
98,bl. C2; ap. 49, ector 6, Bucureşti·

..

nr,

AVIZ nr.175/2009

-

\

Denumire: ••P.U.Z.'- ~~rVicii. str. INGINERILOR

Pr~i~ctaht: S.C.URBANEFFECT
..Beneficiar: CIUNGUDUMltRU

Î~ baza

nr. 9" sector 2; Bl,Jcureşti

S.FtL.

'.

Art. '18, lit. h)dln Lege~ 3soi2001. pnvind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
..'. m6d!ficarile şi completarile ulterioare,

.·.·..Mlnl.sterul Dezvoltării:Regl6nale
.
,",

'.

şi Locuinţei

emite următorul

:."

.AVIZ

.

.

(-

cu

O",,

privind docu~entaţia
'.

"P.U.Z. - Servicii·

str.

'NGiNE~'LOR

nr. 9" sector 2,Bucureşti

.'cu conditiile pe versa

. inainte de eprobarea.documenl&liei de catre.Con~iliul ioca!. ecesla are obligaţia de a verifica modul in care au
. .'preluele In documenlalie condiliile Impu&!l prin _vize.
.

(0'1

MINISTERUL MEDIUL.UI

AGENŢIA.NATIONAL,.Ă

P~NTRU

PRO.T~cr!A

MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI

Nr; 3457/289/07.09.2009

..

.

.. DECIZIA

ETAPEI DtINCADRARE

Modificare a Planului urbariistic Zonal -Imobil de servicii, str.
Inginerilor, nr;9,sector 2, Bucuresti

Ca

urmare li notificarii aQresat~ de dL Ciungu Dumitru. cu domiciliul in
. Bucuresti, sect.2~ str. 1. Michelet, nr. 15-17, inregistrata la A..R.P.M. Bucuresti cu
. iU'. 3457/289/27,07.2009,
in urma analiZarii documentelor transmise si a verificarii,
.in urma parcw:gerii etap~i 4e.incaeiâU'e;.·
in baZa H;G:R. nI'. .57/2009 privind organizarea .si . functionarea
Ministerului Mediului.si aO.U.G. fu. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata si modificata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata de
O.U.G. nr. 114/2007 si o.u.a. nr. 16412008. in conformitate cu H.G.R. nr.
1076/2004 (alt. 13), Planul Urbanistic Zonal - Imobil de servicii. str. Inginerilor,
·nr. 9; sector 2, Bucuresti, nu necesita evaluare de mediu, urmand sa fie supus
procedurii deadoptilre fara aviz de medill,
.

(

'pianul Urbanistic. Zonal. prevedesoJ~tionarea si reglermintarea din punct de
·vederemba,nistic . a Unui areal. in suprafata de 250.78 mp· proprietate privata
.. (confQtm Aviz de.Urbimismnr: 1517/20.05:2009 emis de Primaria Municipiului
·Bucuresti -- Directia Generala de Dezvoltare; Investitii si Planificare Urbana ).
ObIectivul lucrarii ilconstitriierealizarea unui imobil de serviciI, cu regim
P+3E .
.ObiectiVul propus de prezenti.J1P.U.Z. se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise· de institutiÎle
competente, conform legii.

·de inalţime

..

..

.

.

.
Se va amenajata si intretine o suprafata de spatii verii in procent de 31 %
·din suprafata totala a terenului. generator.
.
.

Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.
Aleea !:acul Morti. nr. 1.
seclOrul6.

eod

060841 Bucuresll

~il.lD..

E-mail:

offlce@erpn.b.ro

Tel: 021430.56.72. 021430.66.77
Fax: 021 430.66.75

'.(D~

Primăria-Municipiului lJucureşti

~,.

.

Direcţia Geneiaiă de Dezvoltare,
investiţii şi Planificare Urba~

S~CtI1UiC611S09DD1: 1000

@[1J.•

B~ul Regln, EJi&abel~47, '.etQr 5. Bucur.fU, Romania
Tel,: J05 Ş5 20; lei. c.nlr,13: J05 55 00 Inl. 1125; fax: 305 5510

'

S~f.4 ~~

.htlp:/lwww.buCU".611.p~m.rtl.rO

.

1501.00', . 2004

COMISIA DE COORDONARE

Ni".848285/31.07.2009

AVIZ

UL. COMI SI EID EC o ORD ON ARE·
·r AZ~J)OC!J.MJ~NT~DJJ2L\.xR!t;)~lSM
Din. p.v,

ni". 28/31.07.2009
.'

aLsedinţei

Comisiei de Coordonare il P.M,B .

.f

. Nr. 13.'
CIUNGU·. DUMITRU.
.Cu sedţuVdomiciliul
în' Bucuresti,
str, Jules Michelet rir. 15 -17,
prezintăspr~ avizare documentaţia de precoordonare
P;U.Z. - ului
. "STR. INGINERILOR TEl NR. 9. SECTOR 2' BUCURESTI".
împretină cu avizele scrise ale intreprinderilor edilitare. în conformitate ciI Oispoziţia
Primarului General .nr.,782/03.06.2009,
Avizeazli fa:vora~i1 din punct de vedere al
reţelelor ediiitiire planul deprecooidonare menţionat mai sus cu condiţiile:.
.
• . În vederea aprobării PtJ.Z~}llui,se va obţine avizul CTATU- PMB; .
- se vor respecta condiţiileimpuse prin avizele anexa la documentaţie;
- se va respecta planul de precoordonare anexat avizului. .

a

se

ÂRHrrECT ŞEF AL'
MUNICIPIULU~BUqjREŞTI
ALEXANDR
'
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GHEORG~jPĂTRAŞCU
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SECRETAR
- COMiSIE, .
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REPREZENTANT.

.'

DRQMcN7'N

DUAT.cq#nSIE•
ing. ANDREI ~H~~RESCU
i

.. FPS-2.3,2.6-0212 .

Primăria Munieipiului, Bucureşti
Direcţia Generală Infrastructură
.
şi Servicii Publice
','

B·dul Regina Eli•• beta 47, .ector 5, Bucure,li,

T~lIfax; 30555 35; lel.central~ ; 3055500,
hrtp;liwww.bucUrB.ti.prirriaria.ro

,Dlr~Cţlavan,s~~~,u;l~~~uri,
Nr·· .. ;.. ·93J..I
iun0485 '

'

;X... .

Romania

In!. 1252

SLo1U ee~ftetIISO\.OOI: 20()4

Sist~matizarea Circulaţiei,

, '

Către

S.C. URBANEFFECT S.R.L.

(

"Inşedinţif
Comisiet.Tehrtice
de Circulaţie din data de 04.0(;.2009 s-a
" dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere, pentru
" documentaţia, « P.U,Z, - priviIid realizarea unui imobil de servicii (locuiriţă), în
regim de înălţime P+ 3E, pe terenul proprietate particulară situat în str. Inginerilor
, "nr. 9 », conform' certificatului de urbănis.m-ş.i.-planuluUmexat....cu_asigurat~!l .\,lJ1ui

i1Ui~~~~..!Q2w.:LQj;tP-~~c.Onfoi:m,itat.e-eH-Re-6;M:B:"·fij:-6612006.
,
• ,,' ,Pentru
avizui c6mi~iei veţii'eveni după obţinerea unui nou certificat de '
tirbanism cu specificarea funcţiunHor şi regimului de înălţime, la următoarea fază
de proiectCli"e;faza P.A.C.
'
{

'"

DIRECTOR, EXECUTIV

Primăria Municipiului Bucureşti
Secretar General
B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, Bucureşti, Romilnia
Tel.: 305 55 ao; lel.oentrale: 305 55 00, in!. 1255; fat.
hllp:/Iwww.bucur&&tl-primaria.ro

Direcţia Asistenţă Teh.nică şi Juridică
Serviciul Transparenţă

a CGMB

Decizională

ANUNT,
ln conformitate cu prevederile Legii nr, 52/2003 se aduc la cunoştinţă publică
următoarele proiecte de acte normative :

)

1. . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Calea
Floreasca nr. 112, Sector 1;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Str. Ion
Bogdan nr. 20, Sector 1i
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Şos Olteniţei
nr. 35-37, Sector 4;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- PUZ - Str. Sevastopol
nr. 16, Sector li
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Str.
Inginerilor nr. 9, Sector 2;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Str. Louis
DIane nr. 26, Sector 1.
Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentaţia de bază pot fi
consultate:
- pe site-ul P.M.8. - www.pmb.ro
-Ia 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 5212003 până la data de
01.04,2010 se pot trimite in 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 Tehnica şi Juridică a C.G.M,B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
Materialele transmise vor purta menţiunea:
"Recomandare

1803,2010 }~
p.M.a.

Bucureşti

la proiect de act normativ"

