CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului. Urbanistic Zonal
Str. Badea Cârţan nr. 69, sector 2

•

•

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 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 avizele emise de:
- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT - OUAT
a PMB - aviz de urbanism nr. 20/1/7/24.06.2009;
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi locuinţei - aviz nr. 182/2009;
Agenţia regională pentru protecţia mediului Bucureşti - decizia nr.
. 3378/285/2009;
- Comisia de coordonare a PMB - aviz nr. 842082/2009;
- Comisia tehnică de circulaţie - aviz nr. 4178/2009;
În conformitate cu prevederile:
- legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
- legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
General de Urbanism, republicată;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului
Urbanistic General;
Cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională În administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) Iit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45
alin. (2) Iit. e) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL

GENERAL Al MUNICIPIULUI
HOTĂRĂŞTE:

BUCUREŞTI

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Badea Cârţan nr. 69,
sector 2, pentru o suprafaţă de teren S
96,47 mp., teren p~oprietate
persoane juridice.
Conform PUG Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.
nr. 269/2000 am plasamentul ce face obiectul documentaţiei de urbanism se
Încadrează În Zona M2 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire
continuu sau discontinuu şi Înălţimi maxime de P + 14 niveluri cu accente
Înalte.
Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmax = 70%; CUTmax = 3;
Rmaxh = P + 14E.

=

Condiţii de construire aprobate:
Funcţiune aprobată: spălătorie de maşini automatizată cu acces de
maxim 2 maşini. Se interzice parcarea şi blocarea accesului pe domeniul
public.
Indicatori urbanistici aprobaţi: POTmax = 70%; CUTmax = 0,7;
Rmaxh
P; Hmax
6,00 m.
Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu
dă dreptul la construire.
Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism
este de 5(cinci) ani.
ArtA Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului
General al Municipiului
Bucureşti vor aduce la Îndeplinire
prevederile
prezentei hotărâri.

=

=

Aceasta hotărâre a fost adoptată În şedinţa
Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de

PREŞEDINTE

DE ŞEDINŢĂ

Murg Călin

Bucureşti,
Nr ....

.

a
.

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: 312 00 30

SMC certifteat 150 9001 : 2000

SMM certificallS014001

: 2004

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

Primăria

Municipiului

Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
STR. BADEA CARTAN NR. 69, SECTOR 2

Legea nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
stipuleaza obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si
autorizatii de construire pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,
aprobate dupa cum urmeaza:
- pentru terenuri amplasate in localităţi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD)
aprobate şi a regulamentelor aferente acestora.
Conform PUG Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000,
amplasamentul ce face obiectul documentatiei de urbanism se incadreaza in Zona M2 zona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime
de P+14 niveluri cu accente inalte.
Indicatori urbanistici reglementati :
POTmax =70%; CUTmax =3; Rmaxh=P+14E.
Functiuni

avizate : spalatorie de masini automatizata cu acces de maxim 2 masini.

Indicatori urbanistici avizati:
POTmax=70%, CUTmax =0,7; RmaxH =P - Hmax=6,00 m.
*Se interzice parcarea si blocarea accesului pe domeniul public
Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului - CTUAT-PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor legale in vigoare,
conform prevederilor art. 45- alin. 2-lit. e, art. 36-alin. 2-lit. c si art. 36-alin. 5-lit. c din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune dezbaterii
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere alaturatul proiect de hotarare .

PRIMAR GENERAL,
Prof. D;~ ~

IRCEA OPRESCU
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b-dul Regina Elisabeta ,.7, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

DIRECŢIA URBANISM ŞI
AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203
tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1.203

SMC certificallSO 9001 : 2000

SMM

cer1JftcallS014001

: 2004

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

Primăria
Direcţia

Generală

Municipiului

de Dezvoltare,

Bucureşti

Investiţii

şi Planificare

Urbană

RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
STR. BADEA CARTAN l'o'R. 69, SECTOR 2

Legea nr. 453/200 1, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
stipuleaza obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatii
de construire pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate dupa CUln
urmeaza :
- pentru terenuri amplasate in localităţi, pe baza planurilor urbanistice (pUZ, PUD) aprobate şi
a regulamentelor aferente acestora.
Conform PUG Municipiul
Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B.
nr. 269/2000,
amplasamentul ce face obiectul documentatiei de urbanism se incadreaza in Zona M2 - zona
mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+ 14
niveluri cu accente inalte.
Indicatori urbanistici reglementati :
POTmax =70%; CUTmax =3; Rmaxh=P+14E.
Functiuni

avizate : spalatorie de masini automatizata cu acces de maxim 2 masini.

Indicatori urbanistici avizati:
POTmax=70%, CUTmax =0,7; RmaxH =P - Hmax=6,00 m.
*Se interzice parcarea si blocarea accesului pe domeniul public
Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului - CTUAT-PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor legale in vigoare, conform
prevederilor
art. 45- alin. 2-lit. e, art. 36-alin. 2-lit. c si art. 36-alin. 5-lit. c din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune dezbaterii Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
Certificăm faptul că documentaţia prezenlală spre dezbatere C.G.M.B. conţine toate avizele
solicitate prin Avizul de urbanism nr. 20/1/7/24.06.2009.

Arhitect Şef al ~Unrp?IUi

Bucureşti,

Arh. Gheorgt:atrascu

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021. 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului Bucureşti
Directia Generală de Dezvoltare,
•
Investiţii şi Planificare Urbană

SMC ceftficat lSO 9001 : 2000

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 20; tel. centralâ: 3055500
in!. 1125; fax: 3055510
htlp://www.bucuresti-primaria.ro

5MM certifica' 15014001 : 1004

Directia
, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Nr. 835878/25.06.2009
AVIZ DE URBANISM nr. 20/1/7/24.06.2009
PUZ - STR. BADEA CARTAN NR. 69, SECTOR 2
BENEFICIARI:
D-NA URSACHE MIOARA; DOMNUL URSACHE ADRIAN; D-NUL MORARU CATALIN
ELABORA TOR: SC PROJECT TEAM ARCHJTECTURE AND DESIGN SRL
SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ: S= 96,47 mp teren proprietate persoane fizice;
AMPLASARE, DELIMITARE
STUDIU: terenul este situat in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, avand ca reper
urban Sos. Stefan cel Mare.
PREVEDERI PUGIPUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000
- Zona M2 - zona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14
niveluri cu accente inalte.
Indicatori urbanistici reglementati:
POTmax =70%; CUTmax =3; Rmaxh=P+ l4E.
SE AVIZEAZĂ PLANUL URBAN1STlC WNAL,
CONFIGURATIA
EDIFICABILULffi
ŞI INDICATORII
URBANISTICI
CONFORM PLANULffi DE REGLEMENTĂRI
VIZAT SPRE
ESCHIMBARE
FUNCŢIUNI

AVIZA TE : spalatorie de masini automatizata cu acces de maxim 2 masini.

INDICATORI URBANISTICI AVIZA ŢI: POTmax=70%, CUTmax =0,7; RmaxH =P - Hmax=6,00 m.
*Se illterzice parcarea si blocarea accesului pe domelliul public
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, Regionale şi
Locuinţei, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, alte avize conform legislaţiei în vigoare.
In conformitate cu adresa Of. 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; Declaratie Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor
cuprinse in aria de studiu au fost informati de catre beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmeaza a fi
aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecinte juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de
proprietate al acestora.

* Elaboratorul
şi beneficiarul documentaţiei
de urbanism răspund pentru exactitatea
Înscrisurilor cuprinse În documentaţia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizuJui.
* La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730121.09.2006.

datelor

şi veridicitatea

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. Ioana Balaurea

Refere ,
ing. Vj· . r Manea
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Ziua 19
luna 10
Anul 2009

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI SECTOR 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru

INFORMARE
Municipiu BUCURESTI

Cartea funciara cu nr. 17733

SECTOR

2
!
i --

A. Partea l-a
Nr.
Crt.

SUPRAFATA

ObserVatii
,
,

96.47 MP

BUCURESTI SECTOR 2, Strada BADEA CP.RTAN
numarul 69. Descriere constructie: TEREN iN

6463

1

Suprafata

Descrierea imobilului

Nr. cad. sau topo

,

DE 96,47 MP

4 - TE~EI'~ L.iGER
S - PROPR. PARTICULARA
E - STR BADEA CART AN
V - ALEE BLOC 37 A
j

,,

I

;

I

I

I

B. Partea a II-a

2

URSACHE ADRIAN - 1/4 - necasatorit

3

URSACHE MIOARA - 1/4 - necasatorita

,

4

,

-

Inscrieri privitoare ia proprietate

Observatii

Incheiere nr. 112382/22.01.2009
in baza:
CONTRACT VANZARE-CUMPARAI~E
nr. 142/
21.01.2009 emis de BNP AURELIA
SURUBARU se INTABULEAZA dreptul de
PROPP./ETATE asupra PI/ 1 cu titlu de
CUMPARARE.
Incheiere nr. 112382/22.01.2009
in baza:
CONTRACT VANZARE-CUMPARARE
nr. 142/
L I.v I.LU09 emis de t:lNr' Aukt:L1A
SURUBARU se INTABULEAZA dreptul de
PROPRIETATE asupra PI/ 1 cu titlu de
CUMP,t~\RARE.
Incheiere nr. 112382/22.01.2009
in baza:
CONTRACT VANZARE-CUMPARARE
nr. 142/
21.01.2009 emis de BNP AURELIA
SURUBARU se INTABULEAZA dreptul de
PROPRIETATE asupra PI/ 1 cu titlu,de
.
CUMPARARE.

PI/1

Nume si prenume proprietar

Nr.
Crt.

V10RARU CATALIN - 1/2 IN
DEVALMASIE - casatorit cu Moraru
~osana

- .

~:'/: , ,

,".,:,"

c"'

.

.,

"

-".

, C. ParteaJII:a
Ins.cri~ri privitoare ia sarcini

':'~<:':'l;.>_~.f;::i.(-...-._

"..
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PI/1

,
,

,
PI/1

~
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
Nr.59.201 /DGDT/.}-(?!.(~'1.2009

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

Către,

S.C. PROJECT TEAM ARCHITECTURE

ANO DESIGN S.R.L.

Str. Popa Şapcă bl. P8, SC. B, ap. 8, Piteşti, judeţul Argeş

AVIZ nr. 182/2009
Denumire:"P.U.Z. - Spălătorie de maşini automatizată cu acces de maxim 2 maşini
~tL BJ\.D!:.'\ S..-~.RŢ.~.N
f:i". 59" s: ~~or2, Buc~~;cşt~

Proiectant: S.C. PROJECT TEAM ARCHITECTURE AND DESIGN S.R.L.
. Beneficiar: URSACHE MIOARA, URSACHE ADRIAN, MORARU CĂTĂLIN
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. - Spălătorie de maşini automatizată cu acces de 'maxim 2 maşini
str. BADEA CÂRŢAN nr. 69" sector 2, Bucureşti
CLi conditiile pe verso

Inainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local, acesta are obligaţia de a verifica r;lOdul in care au fest
prelua te În documentaţie conditiile impuse prin avize.

1

CONDIŢII :

1. Indicatori urbanistici:
POT max. = 70 %, CUTmax.=

0,7 mp. ADc:;/mp teren,

Rmax.h = P, Hmax. = 6,0 m

2. Se inrerzice parcarea

3.

Elaboratorul

exactitatea

şi

şi blocarea accesului pe domeniul public.

beneficiarul

datelor şi veridicitatea

documentaţiei
înscrisurilor

de

urbanism

răspund

cuprinse în documentaţia

pentru

prezentată

pentru avizare.
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DIRECŢIA GENERALĂ
DEZVOLTARE

TERITORIALĂ

•
CONSILIER

SUPERI9R1

CASANDRA

2
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MINISTERUL

~}NPM

MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENTIA
. REGIONALĂ PENTRU PROTECTIA
. MEDIULUI BUCURESTI
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Nr. 3378/285/21.09.2009

DECIZIA
ETAPEIDEINCADRARE
i

j

a Planului UrţJaD;isticZonal- Spalatorie de masini automatizata cu acces
de maxim 2 masini, str. Badea Cartan, nr. 69, sector 2, Bucuresti

I
J

i

1

Ca urmare a notificarii adresate de d-nii Ursache Mioara, Ursache Adrian,
Moraru Catalin cu domiciliul in BucUresti, sect. 2, str. Barbu Vacarescu, nr. 137,
inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 3378/285/21.07.2009 si a completarilor
.,"~"'~
•. :nrCgl'S~r~"n,""'''''' .An"3/07 00 "'Cf"l9
u..•.~••.....•...•.
in urma analizarii docuIţlentelor transmise si a verificarii,
in urma parcurgerii etapei de incadrare,
in baza RG.R. nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si a O.U.G. nr. 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.G. nr. 164/2008, in conformitate cu H.G.R. nr.
1076/2004 (art. 13), Planul Urbanistic Zonal - Spalatorie de masini automatizata
cu acces de maxim 2 masini, str. Badea Cartan, nr. 69, sector 2, Bucuresti, nu
necesita evaluare de mediu, tirmand sa fie supus procedurii de adoptare fara
aviz de mediu.
v.l..1.J.J,

L.u •...••...••..•.•.•..•..•..••
v-'

Plrlm!l Urh?!1ist;c
•

7.0f'?.1

••

..,._

lJrevf'tlC'

J,.

v

~

s0111t;()nQreB ~irp(Ylf"!l1f'ntarea
•

U

rlil1 l1l!11ct de
J,.

.

vedere urbanistic a unui areal in suprafata de 96,47 mp proprietate privata
(conform Aviz de Urbanism nr. 20/1/7/24.06.2009 emis de Primaria Municipiului
Bucuresti - Directia Generala de Dezvoltare, investitii si Planificare Urbana).
Obiectivul lucrarii il constituie realizarea unei spalatorii de masini
automatizata cu ,acces de maxim 2 masini.
, . Obiectivdl propus de prezentul P.U.Z.· se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile
competente, conform legii.
Se va amenajata si intretine o suprafata de spatii verzi in procent de 31,93 %
din suprafata totala a terenului generator.

Aleea Lacul Morii, nr. 1,
sectorul 6. cod 060841 Bucuresti

E·mail: ,.

·'"e1:.L':'::··C·

'el

Tel: 021430.66.72,021430.66.77
Fax: 021 430.66.75

i

i
!

I

,

.~

Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.
Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt urmatoarele: .
.,.
- planul urbanistic zonal analizat nu are efecte semnificative asupra mediului;
- opiniile exprimate, pe baza criteriilor relevante prevazute in anexa m.I la
H.G. m. 1076/2004, de membrii Comitetului Special Constituit in cadrul sedintei
din data de 27.08.2009;
- lipsa comentariilor din partea publicului ca urmare a celor 3 anunturi publice
privind initierea procesului de elaborare a P.U.Z.-ului.
.
.Elaboratorul si beneficiarul documentatiei de urbanism raspund pentru
exactitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentatia de
urbanism ce a stat la baza emiterii prezentei.

SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
CONTROLUL CONFORMARII,
Ing, ROX~R C;ostache

Z-ily

•

rn1'oCMIT, .

Jurist Veronica Grigore
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A:eea Lacul Morii. nr. 1,
sectorui 6. cod 050841 Bucuresti

Tel. 021430.66.72.021430.66.77

Fax. 021 430.65.75

Primăria Municipiului Bucureşti
Directia
, Generală de Dezvoltare,

S'AC cert ficallSO 9001: 2000

Investiţii şi Planificare Urbană
B-dul Regina Elisabela 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 88; tel. centralâ: 305 55 00 in!. 1134; fax: 305 55 88
httpJIwww.bucuresti-primaria.ro

SWM certifica: 15014001

: 2004
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Directia Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului
.
COMISIA DE COORDONARE
Nr. 842082/1 0.07.2009

AVIZUL

COMISIEI

DE

COORDONARE

F-\Z!\ OOCl;\1EN lAIIU)f~R8.\1'\1~1
Din P.V. nr. 25/IO.07.2009 al sedinţei

i
.~

Comisiei de Coordonare

a P.M.B.

Nr. 12. SC PROJECT TEAM ARCHITECTURE AND DESIGN SRL cu
sediul/domiciliul în Bucuresti, str. Popa Sapca nr. P8, prezintă spre avizare
doCUmeTltR!ia
ne rrecoornC''''qre a P.U.Z. - 111111 )';TR. BADEA CARTAN NR. fi9
SECTOR 2 BUCURESTI", împreună cu avizele scrise ale întreprinderilor edilitare. În
conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr. 782/03.06.2009, se avizează
favorabil din punct. de vedere al reţelelor edilitare planul de precoordonare menţionat
mai sus cu condiţiile:
- devierea retelei de gaze existenta pe amplasament se va face in baza unui
proiect tehnic avizat de catre GDF SUEZ ENERGY Romania;
- se vor respecta condiţiile impuse prin avizele anexa la documentaţie;
- se va respecta planul de precoordonare anexat avizului.

ÂRmTECT

ŞEF AL

MUNICIPIULUIBUCUREŞTI
GHEORGHEI~ĂTRA.ŞCTj
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In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 26.03.2009 s-a
avizat, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere, documentaţia privind
construirea unei spăIătorii auto, pe terenul proprietate particulară situat În str.
Badea Cârţan nr. 69, conform certificatului de urbanism şi planului anexat.
In confonnitate cu legislaţia În vigoare este obligatorie obţinerea avizului
Brigăzii de Poliţie Rutieră privind realizarea accesului.
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Serviciul Transparenţă Decizională

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

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Str. Vitan
Barzesti nr. 18, sector 4;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ - Str. Badea
Cartan nr. 69, sector 2

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)
-Ia Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5
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
09.12.2009 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.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.
Materialele transmise vor purta menţiunea:
"Recomandare

la proiect de act normativ"

P.M.B.
Bucureşti
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