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SMM certificat 15014001 : 2004

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunostinta publica
urmatorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -" Nod Intermodal
Razoare - Calea 13 Septembrie", sector 5/6

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consultat:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5

Proiectul de act normativ se poate obtine, În copie, pe baza de cerere depusa la
Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de
09.04.2008 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

Directia Asistenta Tehnica si Juridica 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 mentiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.

Bucuresti
astazi 26.03.2008
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RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

"NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE", SECT'O

Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 În localitati, pe baza planurilor urbanistice (pUZ, PUD)
aprobate si a regulamentelor aferente acestora.

Documentatia PUZ - "NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE",
cuprinde teritoriul aferent unuia dintre cele mai complexe noduri de circulatie ale orasului
Bucuresti, delimitat de arterele: Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Str. Dr. Bagdasar,
Str. Progresului, B-dul Geniului, B-dul Timisoara, Sos. Pandurilor, Str. Mihail Sebastian. Acest
teritoriu a fost studiat prin Planul Urbanistic General, primind prin Regulamentul Local de
Urbanism reglementari de ordin general privind functionalitatea, circulatia, echiparea edilitara,
modul de utilizare a terenurilor. Partial aceasta zona a fost cuprinsa si În PUZ - Sector 6, primind
reglementari urbanistice si relationari cu structura urbana si trama stradala a sectorului 6.

Prin documentatia de fata s-a urmarit actualizarea cu elementele aparute În perioada
ulterioara aprobarii PUG, si implicatiilor amplasarii aici a unuia dintre nodurile intermodale
importante ale municipiului. Decizia amplasarii În acest loc a nodului intermodal este urmare a
convergentei unei multitudini de vectori de trafic si tipuri de transport:
• Nod rutier de importanta deosebita pe relatia Zona Centrala - Cartierul Drumul Taberei si

inelul principal de circulatie al municipiului Bucuresti;
• Linia de metrou Piata Universitatii - Drumul Taberei;
• Legaturi feroviare existente: CF industriala Militari Cotroceni - Progresului cu eventuala

amplasare În zona a garii subterane Panduri.

Zona are un potential deosebit si datorita prezentei unor dotari reprezentati ve - Palatul
Cotroceni, Academia Militara, Universitatea Bucuresti, Azilul Elena Doamna, dar si datorita
existentei unor mari suprafete de teren liber rezultat În urma demolarilor din anii '80 si a unor
incinte industriale În curs de reconversie functionala.

Planul urbanistic urmareste solutionarea si reglementarea integrata din punct de vedere
arhitectural - urbanistic, peisagistic, si economic a zonei studiate, ca urmare a necesitatii de
revitalizare, reabilitare si dezvoltare urbana integrata a acestui teritoriu cu scopul final al
îmbunatatirii cadrului si conditiilor de viata a locuitorilor si pregatirea procesului investitional.



În acest scop, obiectivele centrale urmarite În studiu sunt:
1. Valorificarea potentialului existent (spatial, economic, peisagistic), concomitent cu

ameliorarea disfunctionalitati lor majore ce se manifesta În zona, prin identificarea
tendintelor spontane de dinamism economic si social si a premiselor de configurare
spatiala;

2. Stabilirea structurii functionale În relatie cu noua trama urbana proiectata În contextul
orasului si a zonei metropolitane.

Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB),
Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB), si alte avize solicitate conform
prevederilor legale În vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, si art. 36 alin. 2, lit. c si
art. 36 alin. 5, lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, se supune
aprobarii Consiliului General al Municipiului.

În scopul de mai sus, prezentam spre aprobare alaturatul proiect de hotarâre.

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

ARH. AD~IAN BOLD
~
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PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 5589; 30555 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

Primaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

"NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE", SECTOR 5/6

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 În localitatea, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate
si a regulamentelor aferente acestora.

Documentatia PUZ - "NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE", cuprinde
teritoriul aferent unuia dintre cele mai complexe noduri de circulatie ale orasului Bucuresti, delimitat
de arterele: Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Str. Dr. Bagdasar, Str. Progresului, B-dul
Geniului, B-dul Timisoara, Sos. Pandurilor, Str. Mihail Sebastian. Acest teritoriu a fost studiat prin
Planul Urbanistic General, primind prin Regulamentul Local de Urbanism reglementari de ordin
general privind functionalitatea, circulatia, echiparea edilitara, modul de utilizare a terenurilor.
Partial aceasta zona a fost cuprinsa si În PUZ - Sector 6, primind reglementari urbanistice si
relationari cu structura urbana si trama stradala a sectorului 6.

Prin documentatia de fata s-a urmarit actualizarea cu elementele aparute În perioada
ulterioara aprobarii PUG, si implicatiilor amplasarii aici a unuia dintre nodurile intermodale
importante ale municipiului. Decizia amplasarii În acest loc a nodului intermodal este urmare a
convergentei unei multitudini de vectori de trafic si tipuri de transport:
• Nod rutier de importanta deosebita pe relatia Zona Centrala - Cartierul Drumul Taberei si inelul

principal de circulatie al municipiului Bucuresti;
• Linia de metrou Piata Universitatii - Drumul Taberei;
• Legaturi feroviare existente: CF industriala Militari Cotroceni - Progresului cu eventuala

amplasare În zona a garii subterane Panduri.

Zona are un potential deosebit si datorita prezentei unor dotari reprezentative - Palatul
Cotroceni, Academia Militara, Universitatea Bucuresti, Azilul Elena Doamna, dar si datorita
existentei unor mari suprafete de teren liber rezultat În urma demolarilor din anii '80 si a unor incinte
industriale În curs de reconversie functionala.

Planul urbanistic urmareste solutionarea si reglementarea integrata din punct de vedere
arhitectural - urbanistic, peisagistic, si economic a zonei studiate, ca urmare a necesitatii de
revitalizare, reabilitare si dezvoltare urbana integrata a acestui teritoriu cu scopul final al
Îmbunatatirii cadrului si conditiilor de viata a locuitorilor si pregatirea procesului investitional.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro



În acest scop, obiectivele centrale urmarite În studiu sunt:
1. Valorificarea potentialului existent (spatial, economic, peisagistic), concomitent cu

ameliorarea disfunctionalitatilor majore ce se manifesta În zona, prin identificarea tendintelor
spontane de dinamism economic si social si a premiselor de configurare spatiala;

2. Stabilirea structurii functionale În relatie cu noua trama urbana proiectata În contextul
orasului si a zonei metropolitane.

Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB),
Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB), si alte avize solicitate conform
prevederilor legale În vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, si art. 36 alin. 2, lit. c si art.
36 alin. 5, lit. c din Legea administratiei publice loca le nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si
completari le ulterioare, se supune aprobarii Consiliului General al Municipiului.

In scopul de mai sus, prezentam spre aprobare alaturatul proiect de hotarâre.

PRIMAR GENERAL,

ADRIEAN VIDEANU

b-dulRegina Elisabeta47, sector5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2



Consiliul General al Municipiului Bucuresti

HOTARÂRE
Nr,_din _

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

"NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE", SECTOR 5/6

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti
si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând În considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si
avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti;

Vazând avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - OUAT a PMB:
Aviz de urbanism nr. 1 /1 /39/16.01.2008;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Adresa nr. 1525/17.03.2008;

Tinând seama de prevederile:
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile

si completarile ulterioare;
Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si

completari le ulterioare;
Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, modificata si completata;
PUG - Municipiul Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, Iit. c, art. 36 alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, Iit. e din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - "NOD INTERMODAl RAZOARE - CALEA 13
SEPTEMBRIE"

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la
construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse În proiectele urbanistice anterior
aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 10 ani.

Aceasta hotarâre a fost aprobata În sedinta a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bucuresti, 2008
SECRETAR GENERAL

Al MUNICIPIULUI BUCURESTI

TUDOR TOMA

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +402130555 00; www.bucuresti-orimaria.ro Pag 2
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B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România
Tel.: 305 55 20; tel. centrala: 30555 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Generala de Dezvoltare,
Investitii si Planificare Urbana

Primaria Municipiului Bucuresti

Nr. 701939/2008
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

AVIZ DE URBANISM "r. 1/1/39/16.01.2008
PUZ - "NOD INTERMODAL RAZOARE - CALEA 13 SEPTEMBRIE", SECTOR 5/6

Prezentul aviz Înlocuieste A VIZUL DE URBANISM NR. 13/ 1/ 1.17/07. 06.2006 ca urmare a
revizuirii Planului de reglementari.

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI; S.C. METROU SA
PROIECTANT: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU"

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA Si CONSUL TING

SUPRAFATA STUDIATA prin PUZ: Terenul care a generat PUZ ST= 108.5 ha. - zona urbana caracterizata de existenta
tuturor formelor de proprietate si functiuni.
AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este zona nodului de circulatie situat pe
inelul principal de circulatie la limita de sud-vest a zonei centrale a Municipiului Bucuresti - zona Academia Militara 
adiacenta arterelor Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Reiner, Str. Dr. Bagdasar, Str. Progresului, B-dul Geniului, B
dul Timisoara, Sos. Pandurilor, Str. Mihail Sebastian.
PREVEDERI P.U.G. SI ALTE DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE: Conform PUG-MB si Regulamentului
Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, teritoriul studiat are reglementari de
ordin general privind functionalitatea, circulatia, echiparea edilitara, a modului de utilizare a terenurilor, etc. Partial, zona
a fost studiata si prin PUZ - SECTOR 6 primind reglementari urbanistice si relationari cu structura urbana si trama
stradala a sectorului 6. Teritoriul cuprinde În parte zonele protejate 77 - ACADEMIA MILITARA si 78 - PALATUL
COTROCENI.

FPS-21-01/6

1,/Iii,

Referent,
arh. Stelian Constantinescu

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL.
CONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.

SE ACCEPTA DIVIZIUNEA TERITORIULUI PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA,
CONFIGURATIA TRAMEI STRADALE PROPUSE, REGIMUL DE CONSTRUIRE SI RETRAGERILE FRONTURILOR

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI.

PREZENTUL REGULAMENT ESTE UN REGULAMENT CADRU CU CARACTER DIRECTOR.

Autorizarea directa a constructiilor este permisa doar pentru lucrari de infrastructura si amenajare a Domeniului
Public. Pentru construirea În interiorul parcelelor se impune elaborarea unor planuri urbanistice zonale, Însotite

de ilustrare de arhitectura, a caror arie de studiu este delimitata de strazi pe UTR-urile precizate În plansa de
reglementari.

INDICATORI URBANISTICI SI CONDITII DE CONSTRUIBILITATE A TERENURILOR: conform indicatiilor din PLANUL
DE REGLEMENTARI vizat spre neschimbare completat cu detalierea prevederilor de regulament cuprinse În
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor,
Ordinul comun M.I., M.Ap.N., S.R.I., Aviz de precoordonare retele, avizul Comisiei Tehnice de Circulatie, aviz de mediu,
Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, alte avize conform legislatiei În vigoare.
* Elaboratorul si beneficiarul documentatiei de urbanism raspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea
Înscrisurilor cuprinse În documentatia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.
Prezentul aviz de urbanism modifica si completeaza prevederile documentatii lor de urbanism avizate anterior, este valabil
5 (cinci) ani si poate fi folosit numai dupa aprobarea prin hotarâre a CGMB a documentatiei de urbanism.
Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ si cuprinse În acest aviz.

Sef serviciu,
ing. 10a[1aBalaureaf'
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AGENTIA REGIONALA PENTRL! PROTECTIA. MEDHJLU
BUCURESTI

f\leea [.acul ivlom ni 1, sectGi'ul 6, cod 060841 8ucuresti

Nr/SO/l7032008

CATRE:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti

REFERITOR: Emitere aviz de mediu pentru PUZ - Nod intermodal Razoare
Calea 13 Septembrie, sector 5/6, Bucuresti

In urma desfasurarii in data de 13.03.2008 a dezbatelii publice pentru PUZ 
Nod intermodal Razoare - Calea 13 Septembrie, sector 5/6, Bucuresti. deoarece
nu au existat observatii justificate venite din partea publicului si a autoritatilor

referitoare la rapo11ul de mediu si la proiectul de plan propus. avizul de mediu se
va emite in tennen de 15 zile calendaIistice de la data dezbaterii publice.

In concluzie data de emitere a avizului de mediu va fi 2803.2008.
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