
PUNCTUL NR. 23

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

STR. ROTASULUI NR. 2, SECTOR 1

Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

• Văzând raportul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi avizul Comisiei
Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti:

Luând În considerare documentele obţinute de la :
- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU - DUAT a PMB:
Aviz de urbanism nr. 3/1/29/19.11.2008;
- Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei: Aviz nr. 96/2009;
- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: Adresa nr. 469/30/2009;
- Comisia de precoordonare reţele a PMB: Aviz nr. 835628/2009;
- Comisia Tehnică de Circulaţie: Acord de principiunr. 94/2009;

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
- PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu

modificările şi completările ulterioare
- Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională În administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 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 -
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CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal" STR. ROTASUlUI NR. 2, SECTOR 1"-
pentru o suprafaţă de teren S=415,00 mp teren proprietate persoană fizică.

Conform PUG Municipiul Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se
Încadrează În Zona M3 - zona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau
discontinuu si Înălţimi maxime de P+4 niveluri.
Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+4E.

Condiţii de construire aprobate:
INDICATORI URBANISTICI :POTmax=70%,CUTmax =3,2; Rmaxh=S+P+3E-4Eretras
FUNCŢIUNI: locuinţe. ,

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.

Art. 5. 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 ...

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL
Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

TUDOR TOMA
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PRIMAR GENERAL
Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
SMC certificallSO 9001 : 2000 SMM certificat IS014001 : 2004

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

STR. ROTASULUI NR. 2, 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 Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000,
terenul se incadreaza in Zona M3 - zona mixta cu cladiri avand regim de construire
continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.
Indicatori urbanistici reglementati: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+4E.

Functiuni avizate CTATU-PMB: locuinte.

Indicatori urbanistici avizati CTATU-PMB :
POTmax=70%; CUTmax =3,2; RmaxH =S+P+3E-4Eretras.

Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism- CTATU-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.
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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

SMC certificallSO 9001 : 2000 SMM certifical1S014001 : 2004

Prin1ăria Municipiului Bucureşti
Direcţia Generală de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

STR. ROTASULUI NR. 2, 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 anlplasate in localităţi, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate şi
a regulamentelor aferente acestora.

Conform PUG Municipiul Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se
incadreaza in Zona M3 - zona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu
si inaltimi maxime de P+4 niveluri.
Indicatori urbanistici reglementati: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+4E.

Functiuni avizate CTATU-PMB: locuinte.

Indicatori urbanistici avizati CTATU-PMB :
POTmax=70%; CUTmax =3,2; RmaxH =S+P+3E-4Eretras.

Planul Urbanistic Zonal, având avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si
Urbanism- CTATU-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.

Celiificăm faptul că documentaţia prezentată spre dezbatere C.G.M.B. conţine toate avizele
solicitate prin Avizul de urbanism nr. 3/1/29/19.11.2008.

/ . -
Arhitect Şef al municipiului Bucureşti,

Arh. :Gheorgh~Patrascu
. ";.. \~
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Primăria Municipiului Bucureşti

Directia Generală de Dezvoltare,,
Investiţii şi Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 3055500 int. 1125; fax: 30555 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

SMC certificat 150 9001 : 2000

SMM certifica, IS014001 : 2004

Nr. 786831/1 0.12.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/29/19.11.2008
PUZ - STR. ROT ASULUI NR. 2, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NA AL KHATIB JANA
ELABORA TOR: M DESIGN SRL
SUPRAFAŢ A STUDIATĂ prin PUZ: S=415,00 mp, teren proprietate persoană fizica.
AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat într-o zonă rezidenţială a Municipiului Bucureşti, delimitat
de următoarele repere urbane - Calea Grivitei-B-dul Ion Mihalache, sector 1.
PREVEDERI PUGIPUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul Bucureşti - Zona M3 - zona mixta.
Indicatori urbanistici: POTmax =65%; CUTmax =2,5; R.maxh=P+4E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURA TIA EDIFICABILULUI ŞI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCŢIUNI AVIZA TE: locuire .

INDICA TORI URBANISTICI AVIZA ŢI: POTmax =70%; CUTmax =3,2; R.maxH =S+P+ 3E-4Eretras.

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 Comisia de coordonare reţele -PMB, aviz de mediu,
aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, alte avize conform legislaţiei În vigoare.

* 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.
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ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Se interzice ocuparea, rezervarea, Închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de
servitute În dauna domeniului public, reprezentat În principal de trotuare, străzi sau fâşii
plantate.
ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcţiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.
RETRAGERILE FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul
maxim al construcţiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.
POT - conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 27/27.08.2008.
CUT - conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 27/27.08.2008.
ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafaţa edificabilă cu condiţia unor
retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepţia calcanelor precum şi cu condiţia alinierii
la retragerea construcţiei vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafeţelor construite
pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcţiuni conexe În afara celor cuprinse În
calculul CUT şi Hmax.
Se interzice mansardarea construcţiilor proiectate iniţial cu acoperire În terasă, precum şi
modificarea pantelor acoperişurilor existente, În afara studiilor special avizate de CTUAT.
Autorizarea Împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.
Nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism .

•
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Către,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
Direcţia Generală Dezvoltare

Teritorială

Bucureşti. bd. Dinicu Golescu nr. 38 • sector 1
Telefon/fax: 0372.114.521

/ G / ') ~ [,] 200Nr.17.459 D DT tS-{ •• :..... 9

S.C. M DESIGN S.R.L.
Str. Theodor Aman nr. 24, sector 1, Bucuresti

AVIZ nr. 96/2009

Denumire:"P.U.z. - Locuinţe - str. ROTAŞULUI nr. 2" sector 1, Bucureşti
Proiectant: S.C. M DESIGN S.R.L.
Beneficiar: AL KHATIB JANA

Constatând că documentaţia a fost elaborată În conformitate cu prevederile:
Legiii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - cu modificările şi

completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de

urbanism,
Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 91/1991 privind

procedura de autorizare şi conţinutul documentaţii lor prevăzute de Legea 501 1991 cu
modificările ulterioare şi normele metodologice de aplicare nr.1430/2005,

Ordinului comun M.L.P.T.L. nr. 6/2003 şi MAP nr.139/2003

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

emite următorul

AVIZ

"P.U.Z. - Locuinţe - str. ROTAŞULUI nr. 2" sector 1, Bucureşti
cu condi .. e verso

DIR L

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

1



CONDIŢII :

1. Indicatori urbanistici:

- POT max. = 70 %, CUTmax.= 3,2 mp. ADC/mp teren,

Rmax.h = S + P + 3E + E4 retras

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 SUPERIOR

CASANDRA ROŞ~~~~/f
L..--

2
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::~- - MINISTERUL ME:.Dli.'LUI~.
__ ..-l.I_' A_G_E_N_T_IA_N_'AŢ!ONALĂ PENTRU PROTECTiA ~~L_U_I _,

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI

Nr.469/30/02.03.2009

CATRE: AL KHATIB JANA
Bucuresti, sector 1, str. Rotasului, nr. 2

REFERITOR: Emitere aviz de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL -
Imobil de locuinte, Bucuresti, sector 1, strada Rotasului, nL 2

Ca unnare u notificarii adresate de AI Khatih Jana cu sediul in Bucuresti.
scctor 1. str. ROlasuluL nr. 2 inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti cu nr.
469/30/28.01.2009.

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii.
in urma parcurgerii etapei de incadrarc.
in ha/.<l I-I.G. nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si a O.u.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului. aprobata si modificata
prin l,cgca nI'. 265/2006. moditicata si cnmplctata prin O.U.G. nr. 11412007 si
O.U.C; or. 16-t-/2()()X. in conformitate cu IUi.R. nI', 1076/2004 (art. 13). UDneaza ca
Planul lJrn:.mistic I.onal Imunil de locuinte. Bucuresti, sector l. str. Rotasului. nr.
2. sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

I)lanul {lrh:.lI1istic Zonal pre\'ede solutionarea si reglementarea din punct de
vedere urbunistil: a arcalului in suprafata totala de 415 mp proplietate privata
persoana fizica (conl()rm ;\vizului de IJrhanism nr. 3/1/29/19,] 1.2008. emis de
Directia Urbanism si .J\menajarea Teritoriului - Primaria Municipiului Bucuresti).

Obiectivul lucrarii il constituie construirea unui imobil cu destinatia de
locuinte. avand regim de inaltime S+P+ J E.

Obiectivul propus de prezentul P. U .Z. se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiik
competente. conform legii.

Se va amenajata si intretine. Ia nivelul solului si pe terase, o suprafata de
spati i verzi in procent de 30 % din suprafata totala a terenului generator. Iar
parcajclc se vor asigura confonn reglementarilor in vigoare.

Se vor respecta prevederile P.lJ.G. referitoare la utilizari interzise.

'" j~i" ~ 1.'1' ',~~ n, ~
-~~"rr~ '. "",r::,ţ\.j~ - h ~fS': ·.•·~I

'~L 4-~~'-;.::-~~.- ~;? .,.., " =, --
;" .~;..; c::: ~~~C·6[:' / =.,



Avand in vedere opiniile exprimate de membrii Comitetului Special
Constituit in cadrul sedintei din data de 19.02.2009 si in absenta comentariilor
din partea publicului ca unnare a celor 3 anunturi publice date de titular in
mass-media. Planul Urbanistic Zonal - Imobil de locuinte. Bucuresti. sector 1.
str. Rotasului. nr. :2 unneaza a fi supus proceduri i de adoptare fara a\'Îz de mediu,

Elaboratorul si heneficiarul documentatiei raspund pentru exactitatea si
\'eridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentatia ce a stat la baza
emiterii prezentei,

1))RECTOR EXECUTIV.
Chim, Simona Mihaela Saceanu

~ "';-2:-: La ·...i l".~..... (" ~
s(""; ·,-,1 '. ;';' :"Y) >:.'(';~.::. 1 ~.u •....··7~.,·

SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
CONTROLUl. CONFORMARJI.

Ing. Ro,,~na Costuche
L._ ) 1'/)l('
IN' 'OCMIT.

Jurist Veronica Grigore
i ,1'

~{ 7,r-·r.;
),., ,/
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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 in!. 1125; fax: 30555 10

hltp:/Iwww.bucuresti-primaria.ro

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

S\lC ce<1f>czlISO 9QC, 2[oC0

~
}

Nr. 835628/25.06.2009

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

SC M DESING ARHITECTURA SI URBANISM SRL , cu domiciliul/sediul În

Bucuresti, Str.Theodor Arnan nr.24; prezintă spre avizare documentaţia de

precoordonare a P.U.Z. - ului "STR.ROTASULUJ NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI"'.

1n cOidormltate cu iJispozl\la hUl1aruJui Gcnerai nr. /82/2009, lindlld LOJlt La

amplasamentul propus se află in zonă bine structurată, se a\'izează favorabil din punct

de \'edere al reţelelor edilitare documentaţia de urbanism menţionata maI sus, cu

conditiile:

- se \'01' respecta memoriul si planul de reglementări din documentaţie.

Se anexează planul de reglementări.

/ARHITECT şEr AL

r-.1UNfCIPIULUI BUCUREŞTI

COORDO~ATOR COMPARTIi\1ENT.

COMPARTI\1El'\TUL ECHIPARE
TEH~ICO EDkLlT ARA

Ing. Andrei4:harescLI

jnl\.)('mit:

FPS-2.3.2.6-01/2
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! Primăria Municipiului Bucureşti

Directia Generală Infrastructură,
şi Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti. România
Tel/fax: 3055535; tel.centra!ă : 305 55 00, in!. 1252

http://www.bucuresti-primaria.ro

S'AC ce1 fic;l: 1509001 2C-CO

SI.'.M cer.i'ica: IS01J(}J1 : 2004

DlrecţiO~ransporturi,Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei

Nr. ..... ~1...!.E:.7.({)P.2ay ..
iun04107 .

Către

S.C. M DESIGN ARHITECTURĂ şi URBANISIv1 S.R.L.

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 04.06.2009 s-a
dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere, pentru
documentaţia, « P.U.Z. - privind realizarea unui imobil cu destinaţia de locuinţe
colective, În regim de Înălţime S+P+ 3E+4E retras, pe terenul proprietate
particulară situat În str. Rotaşului nI'. :2 », confom1 avizului de urbanism nI'.
3/1/29, eliberat de D.U.A.T., cu nr. 786831 şi planului anexat, cu asigurarea unui
număr de locuri de parcare În incintă În confonnitate cu H.C.G.Iv1.B. nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obţinerea certificatului de
urbanism, la um1ătoarea fază de proiectare, faza P.A.C.
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduc la cunoştinţă publică
următoarele proiecte de acte normative :

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ -
Str. VESPASIAN nr. 56, sector 1;

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ -
Str. MENUETULUI nr. 4, sector 1;

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ -
Str. ROTASULUI nr. 2, sector 1.

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)
- la 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
25.08.2009 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
astăzi 11.08.2009
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