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PUNCTUL NR. 22

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Str. Vespasian nr. 56. sector 1

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei 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 Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU -

DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 7/1/2/17.12.2008;
- Ministerul Dezvoltării, Regionale şi locuinţei: aviz nr. 132/2009;
- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de

Încadrare nr. 2788/219/16.07.2009;
- Comisia de coordonare a PMB: aviz de precoordonare reţele nr.

830352/21.05.2009;
- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 4719/13.04.2009:

În conformitate cu prevederile:
- legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările 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 modificările şi completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparenţa
de~izională În administraţia publică;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin.
(2) lit. e) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:



·-

Art. 1 Se aprobă Planui Urbanistic Zonal - Str. Vespasian nr. 56. sector 1:
pentru o suprafaţă de teren S=401,39 mp teren proprietate persoane fizice.

Conform PUG-MB aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - terenul se
Încadrează În Zona L1a - zonă destinată locuinţelor individuale şi colective
miCI.

Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmax=45%: CUTmax=1,3;
Rmaxh=P+2E.
Condiţii de construire aprobate:
Indicatori urbanistici aprobaţi:
POTmax.=45%; CUTmax.=2,5; Rmaxh=2S+P+3E-4E-5E retrase
Funcţiuni: locuire şi birouri.
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.
Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată În şedinţa a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti din data de .
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Primăria Municipiu!ui Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

STR. VESPASIAN NR. 56, SECTOR 1

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 - Zona L1a - zonă destinata locuintelor
individuale si colective mici.
Indicatori urbanistici reglementati :
POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E.

Functiuni avizate : locuinte si birouri.

Indicatori urbanistici avizati:
• POTmax=45%, CUTmax=2,5; Rmaxh=2S+P-dE-4E-5Eretrase.

Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism- CTA TU-PMB şi alte avize solicitate conform prevederilor
legale in vigoare, conform prevederilor art. 45- alin. 2-1it. e, ali. 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.

PRlMAR GENERAL,
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DIRECŢIA URBANISM ŞI
AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2. cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203

fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
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Prllnări a Muni cipinl ni Bucureşti
Direcţia Generală de Dezvoltare, Investiţii ŞI Planificare Urban;]

Rl\PORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

STR. VESP ASIAN NR. 56, SECTOR 1

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 - Zona LI a - zonă destinata locuinteJor individuale SI

colective mici.
Indicatori urbanistici reglementati : POTmax =45%; CUTmax =J .3; Rmax.h=P+2E.

Functiuni avizate : locuinte si birouri.

Indicatori ur'banistici avizati: POTmax=45%, CUTmax=2,5; Rma,x.h=2S+P+3E-4E-5Eretrase.

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-Jit. 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 prezentată spre dezbatere C.G.M.B. conţine toate avizele
solIcltate prin Avizul de urbanism nr. 711.'2/17.12.2008.

:Arhitect Şef al municipiului Bucureşti,

Arh. GheorghePatrascu

'.,J " 'o, '.

b-dul Re""ina EI"' ~
b Isaoeta 4,. Sector 5. Bucuresti, Romania: tel.: +402~ 305 55 00: www.bucuresti-primana.ro
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ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Se interzice ocuparea, rezeNarea, închirierea locurilor de parca
seNitute În dauna domeniului public, reprezentat În principal (
piantate,
ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcţiilor inclusiv bal
RETRAGERILE FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI DE FUND D
maxim al construcţiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.
POT - conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 271 27,OB,2C
CUT - conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 271 27,OB,2C
ETAJ RETRAS - se dimensionează la max, 60% din suprafaţa
retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m, cu excepţia calcanelor p
la retragerea construcţiei vecine adiacente Se interzice supliment
pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe
calculul CUT şi Hmax.
Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoi
modificarea pantelor acoperişurilor existente, în afara studiilor spe(
Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aiiniamentE
Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absc
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Şef serviciu.
ing, Ioana Balaurea
(:--Ij:
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Către,

I
MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
Direcţia Generală Dezvoltare

Teritorială

Bucureşti. bd. Dinicu Golescu nr. 38 , sector 1
Telefonffax: 0372.114.521

Nr.35 .629/DGDT /??; .~k-.2009
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GHERASIM GABRIEL LUCIAN
Str. Bujorului nr. 5, comuna Ştefăneştii de Jos, sat Ştefăneştii de Sus, judeţul Ilfov

AVIZ nr. 132 I 2009

Denumire:"P.U.Z. - Locuinţe, birouri - Str. VESPASIAN nr. 56" sector 1, Bucureşti

Proiectant S.C. ALPHA BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.
Beneficiar: SORINA LUMINIŢA OBLOJA şi GABRIEL LUCIAN GHERASIM

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. - Locuinţe, birouri - Str. VESPASIAN nr. 56" sector 1, Bucureşti

cu conditiile pe versa

Inainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local, acesta are obligaţia de a verifica modul În care au fost
preiuate În documentaţie condiţiile impuse prin avize.



CONDIŢII :

1. Indicatori urbanistici:

POT max. = 45 %, CUTmax.= 2,5 mp. ADC/mp teren,

Rmax.h = 2S + P + 3E - 4E - 5E retrase

2.Circulaţiile, accesele şi parcările vor respecta prevederile H.C.G.M.B.

nr.66/2006, iar gararea/parcarea se vor asigura exclusiv În incinta proprietăţii.

DIRECŢIA GENERALĂ

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

CONSILIER SUPERIOh
. l' C"'\

CASANDRA ROŞ~ 10t{/
L--.
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MINISTERUL MEDIULUi

AGE; 'Ţ;A NAŢIONALĂ ?ENTRV PROTECŢi.A. MEDIULU!

•

•

AGENŢiA REG!ONALĂ PENTRU PROTECŢiA ~ED!ULUl BUCURESTi

Nr. 2788/219/16.07.2009

DECIZIA
ETAPEIDEINCADRARE

a Planului Urbanistic Zonal - Locuinte si birouri,
Amplasament: Str. Vespasian nr. 56, sector 1, Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de GABRIEL LUCIAN GHERASIM cu
domiciliul in Str. Oradea nI. 8, sector 2, Bucuresti, inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti
cu nr. 2788/219/12.06.2009

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
in urma parcurgerii etapei de incadrare,
in baza R.G.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 m. 265/2006, modificata si completata prin O.U.G. nr. 11412007 si
O.U.G. nr. 164/2008, in conformitate cu H.G.R. nr. 1076/2004 (art. 13), PUZ -
Locuinte si birouri, Str. Vespasian nr. 56, sector 1, Bucuresti, nu necesita
evaluare de mediu, urmand sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de
mediu .

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct de
vedere urbanistic a arealului in suprafata de 401,39 m2 (conform Avizului de
urbanism nr. 7/1/2/17.12.2008 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia
Urbanism si Amenajarea Teritoriului).

Obiectivul lucrarii il constituie realizarea unui imobil cu functiunea de locuinte
si birouri avand regimul maxim d einaltime 2S+P+ 3E-4E-5E retrase.

Obiectivul propus de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile
competente, conform legii.

Suprafata de spatii verzi in procent de 30%, va fi amenajata SI intretinuta
corespunzator.

;J~eâ _a':!.lir\!i:"fL. :~;". ~
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F3X G2~ .c:3C 65.75
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Se vor respecta prevederile P.L.G. referitoare la utilizari interzise.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei au fost urmatoarele:
- planul urbanistic zonal analizat nu are efecte sernnificative asupra mediului;
- opiniile exprimate, pe baza criteriilor relevante prevazute in anexa m.I la H.G. m.
IOÎ6/2004, de membrii ComitetuLui Special Constituit in cadrul sedintei din data de
02.07.2009;
- lipsa comentariilor din partea publicului ca urmare a celor 3 anunturi publice
privind initierea procesului de elaborare a PUZ-ului.

Elaboratorul si beneficiarul documentatiei de urbanism raspund pentru exactitatea
si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentatia de urbat-usm ce a stat
la baza emiterii prezentei .
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DIRECTOR COORDONATO~
Chim. Simona Mihaela Saceanu

SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
CONTROL UL CONFOR.1V1ARII,

"Ing. Roxana Costache
.1 .-

i.....\. ...,.-
f

~TŢOCMIT,
Ing. Laurentiu COţ1stantinescu
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. . Primăria Municipiului Bucureşti

Direcţia Generală de Dezvoltare,
Investiţii şi Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti. România
Tel.: 305 55 20: tel. centrală: 305 55 00 Int. 1125: fax: 305 55 10

htto ://www.bucuresti-primaria.ro

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

S:\AC ce'1ificat ISO 9001 ~OOO

NI. 830352/21.05.2009

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

GHERASIM GABRIEL LUCIAN SI OBLOJA SORINA LUMINITA, cu

domiciliul/sediul în jud.Ilfov, com.Stefanesti de Jos, respectiv Bucuresti, str.Pincota

DT. 7: prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a P.U.Z. - ului

"STR.VESPASIAN "N'R. 56, SECTOR 1, BUCUREŞTI".

În conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr. 433/1996, ţinând cont ca

amplasamentul propus se află in zonă bine structurată, se avizează favorabil din punct

de vedere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata maI sus, cu

conditiile:

- se vor respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie.

Se anexează planul de reglementări .

./
.ARHITECT ŞEF AL

M1J~ICIPIULUI BUCUREŞTI

Întocmit:

COORDONATOR COMPARTIMENT,

COMP ARTIMENTUL ECHIP ARE
TEHNICO EDILiITARA.

j .

Ing ..A.ndreii~escu

http://://www.bucuresti-primaria.ro

