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1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării: 

„Plan  Urbanistic  de  Detaliu  –  Spaţiu  alimentaţie  publică  si  zonă  de  agrement  şi
racord la utilităţi” Strada Crângului nr. 10, municipiul Giurgiu, judetul GIURGIU

Beneficiari:  SC MIKYSI SRL

Proiectant general: P.F.A. Anca Mandroviceanu - urbanist

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta  documentaţie  are  ca  obiect  construirea  unui  imobil  cu  funcţiunea  de

alimentatie publică şi zona de agrement. Imobilul este amplasat în intravilanul municipiului

Giurgiu, strada Crângului nr. 10.

Terenul  este  proprietate  privată  conform  contractului  de  vânzare-cumpărare

autentificat cu nr. 3462 din 24.10.2016 eliberat de catre Birou Individual Notarial –

Mihaela  Neagoe,  cu  licenta  de  functionare  nr.  3110/2718/17.12.2013,  cu  sediul  in

municipiul Giurgiu, Bulevardul Independenţei, bl. 110, sc. D, parter.

Prezentul  PUD  a  fost  întocmit  în  urma  Certificatului  de  Urbanism  nr.  582  din

20.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului  Giurgiu,  în vederea obtinerii  autorizatiei  de

construire „Spatiu alimentatie publica şi zona de agrement şi racord la utilitati”.

Obiectivlele principale propuse pentru această lucrare sunt:

- stabilirea regimului tehnic privind construcţia propusă;

- propunerea infrastructurii tehnico-edilitare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. Încadrare în localitate 

Parcela studiată face parte din intravilanul municipiului Giurgiu, conform planşei de

Incadrare în teritoriu şi a documentaţiei cadastrale, anexate prezentei documentaţii. 

În partea de sud-est imobilul se invecineaza cu strada Unirii, in partea de nord-vest

cu strada Crangului,  iar in partea de nord-est si  sud-vest cu alte proprietati private sau

proprietati ce apartin domeniului public al municipiului Giurgiu.

5

URBANISM
PROIECTE

mailto:proiecteurbanism@gmail.com


                 P.F.A. ANCA MANDROVICEANU                  

                  
                               CNP  2750907335022                                                                                                                                                                               tel. 0722 682 282
                              C.I.F.   21654040                                                                              mail: proiecteurbanism@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Circulaţia 

Accesibilitatea la terenul  luat în studiu se face din cele două circulaţii  carosabile

aflate in imediata vecinatate: din Strada Unirii - strada cu un profil transversal variabil intre

27,00metri si 29,00 metri liniari: carosabil cu doua benzi de circulatie – cu latimea 10,00-

10,50m, doua trotuare de 1,00 metri fiecare si o zona neamenajata in dreptul terenului; si

din strada Crangului – strada cu profil transversal de 28,80 metri liniari.

2.3. Ocuparea terenurilor 

Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată

Folosinţa actuală a terenurilor din zona este de locuire. 

Relaţionări între funcţiuni

În partea de sud-est imobilul se invecineaza cu strada Unirii, in partea de nord-vest

cu strada Crângului,  iar in partea de nord-est si  sud-vest cu alte proprietăţi private sau

proprietăţi  ce apartin  domeniului  public  al  municipiului  Giurgiu,  proprietăţi  cu functiunea

dominantă de locuire.

Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

Parcela studiată în prezentul Plan Urbanistic de Detaliu are o suprafaţă de 2,742,11mp

conform masuratorilor cadastrale. Terenul are in prezent un imobil cu functiunea de locuire,

aflat intr-un stadiu avansat de degradare. 

Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele învecinate

Nu este cazul.

2.4. Echipare edilitară 

1. Căi de comunicaţie

În partea de sud-est imobilul se invecineaza cu strada Unirii, in partea de nord-vest

cu strada Crangului.

2. Alimentare cu apă şi canalizare – situaţia existentă 

În zonă există conducte edilitare de alimentare cu apă şi canalizare. 

3. Alimentarea cu gaze naturale

În zonă există conducte edilitare de alimentare cu gaze naturale. 

4. Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului SC ELECTRICA, există o reţea de electricitate.

5. Telefonizare

Conform avizului SC ROMTELECOM, există reţele de telefonie în zonă.
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2.5. Probleme de mediu 

Relaţia cadrul natural – cadrul construit

Terenurile încadrate în zona de studiu au categoria de folosinţă de terenuri destinate

locuirii si serviciilor. 

În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru  o  dezvoltare  coerentă  de  zone  de  locuire  şi  funcţiuni  complementare,  este  în

continuă creştere. 

Se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii

şi cele rezervate spaţiilor verzi. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Parcela studiată se afla într-o zona de locuinţe colective cu maxim P+4nivele si

locuinţe individuale. Sunt admise funcţiuni complementare locuirii, precum spaţii comerciale

şi de prestări servicii, dacă nu produc riscuri pentru sănătate şi disconfort pentru populaţie

prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante.

3.2. Prevederi ale PUG 

Conform Planului Urbanistic General actualizat al municipiului Giurgiu aprobat

prin HCLM 37/2011, terenul se află în subzona

LM4- subzona mixta destinata locuintelor individuale si colective mici precum

si serviciilor, 

LI1 -  subzona locuinţelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri în ansambluri

preponderent rezidențiale,

CC1  –zona  transporturilor  rutiere  cuprinzând  :  modernizarea  unor  străzi,

realizarea străzilor propuse, lărgirea arterelor de circulaţie existente.

 - POT maxim = 50%

 - CUT maxim = 2ADC/Steren

3.3. Valorificarea cadrului natural 

Este obligatorie rezervarea unei suprafeţe suficiente de spaţii plantate.
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3.4. Modernizarea circulaţiei 

Accesibilitatea  la  terenul  luat  în  studiu  se  face  din  cele  doua  circulatii  aflate  in

imediata  vecinatate:  din  Strada  Unirii  -  strada  cu  un  profil  transversal  variabil  intre

27,00metri si 29,00 metri liniari: carosabil cu doua benzi de circulatie – cu latimea 10,00-

10,50m, doua trotuare de 1,00 metri fiecare si o zona neamenajata in dreptul terenului; si

din strada Crangului – strada cu profil transversal de 28,80 metri liniari.

Profilul  strazii  Unirii  va  suferi  modificari  in  vederea  moderinzarii.  Astfel,  profilul

transversal  va  ajunge  la  o  latime  de  30,00  metri  liniari  in  dreptul  imobilului  studiat,

dimensiune ce include si amenajarea circulatiilor stationare. 

Profilul Străzii Crângului ramane neschimbat.

Pe tronsonul de teren apartinand domeniului public ce separa parcela studiata

prin PUD de str.  Unirii  se va  amenaja  o locala  cu latimea de 6 m ce va  asigura

accesul carosabil catre aceasta si se vor amenaja locuri de parcare dublate de spatiu

verde.

Pe latura spre str. Crangului se vor amenaja accese pietonale si carosabile

destinate serviciilor si aprovizionarii, precum si interventiei in caz de necesitate. In

interiorul parcelei se vor asigura locuri de parcare pentru personal si masinile de

aproovizionare.

3.5. Zonificarea funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

Funcţiunea  de  alimentaţie  publică  si  zonă  de  agrement solicitată  în  această

situaţie  este  compatibilă  funcţiunilor  adiacente  în  această  zonă, aceasta  neputând

aduce prejudicii construcţiilor şi funcţiunilor învecinate.

Reglementări propuse privind caracteristicile tehnice ale parcelei:

- Suprafaţa terenului St = 2.742,11mp;

Situatia propusa:

- Suprafata max construita = 1.096,84mp;

- Suprafata max supraterana desfasurata = 1.240,00mp;

- Suprafata utila desfasurata maxima estimata  1.000 mp

- Procentul max de Ocupare al Terenului P.O.T. = 40,00% ;

- Coeficientul max de Utilizare al Terenului C.U.T. = 0,6 mpACD/Steren,

- Regim maxim de înălţime Rh = P+1E = 10,00 m față de cota terenului,

adaptat pantei
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Suprafata totala 2.742,11mp 100%
Edificabil 1.096,84mp 40.00%
Trotuare/alte si alte amenajari 822,63mp 30.00%
Spatii plantate 822,63mp 30.00%

Retragerile propuse de la limitele parcelei sunt urmatoarele:

-  catre Sud-Vest:  o  retragere de min.  4.65m fata de limita parcelei  pe

portiunea unde cladirea are max. 6 m de la cota terenului amenajat, respectiv

5.00  m  pe  portiunea  unde  cladirea  are  intre  6-10  m  fata  de  cota  terenului

amenajat;

- catre Sud-Est (str. Unirii) - o retragere de 10.00 m de la limita parcelei;

in cei 10 m retragere se vor asigura corespunzator pantei terenului amenajarile

exterioare necesare accesului pietonal la cladire;

- catre nord-est: o retragere de min. 7.00 m;

- catre nord-vest: o retragere de min. 14.00 m fata de limta parcelei fata

de str. Crangului si o retragere de min. 9.20 m fata de limita catre terenul pe

care este amplasat blocul H3.

Scurgerea apelor pluviale se va rezolva în incinta imobilului.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

Constructia propusa va fi racordata la retelele edilitare din zona. 

3.7. Protecţia mediului 

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de

globalitate al problematicii mediului. 

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

utilizarea primului este profitabilă şi contribiue la dezvoltarea celui din urmă. 

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina

menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea 

şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. 

9

URBANISM
PROIECTE

mailto:proiecteurbanism@gmail.com


                 P.F.A. ANCA MANDROVICEANU                  

                  
                               CNP  2750907335022                                                                                                                                                                               tel. 0722 682 282
                              C.I.F.   21654040                                                                              mail: proiecteurbanism@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Conform intenţiilor conturate prin lotizările şi funcţiunile deja aprobate în vecinătatea

terenului studiat, funcţiunea de locuire se încadrează funcţional în zonă.

Principalele  categorii  de intervenţie  vor  fi  cele  legate de extinderea infrastructurii

tehnico-edilitare. 

Beneficiarul  va  fi  obligat  să  solicite  avize  regiilor  deţinătoare  de  utilităţi  şi  să

respecte condiţiile impuse de acestea pentru realizarea proiectelor tehnice de specialitate. 

Întocmit, 

Urb. Anca MÂNDROVICEANU

10

URBANISM
PROIECTE

mailto:proiecteurbanism@gmail.com


• 
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ROMANIA 
JUOElUL GIURGIU 
PRIM RIA MUNICIPIULUI GIURGIU 
Nr. 43541dlnpl.i).,//, 2017 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr. 58,Z din clJ:>. l,f 2017 

in scopul: obtlnerea autorlzatlel de construire pentru :"SPAJIU ALIMENTAJIE PUBLICA SI ZONA 
DE AGREMENT sl RACORD LA UTILITAJI" 

Ca u rmare a cerern ad resa te de· 1 ) .;;;;.S.;;;C_.:.;Ma.a.:lc:..K;;..:Yc.::S::.:l---=Sc:..R:.::L=-•:.::re::.1p:.!r.:::e.::.ze:::;n:.:.t~a:.::t~::......P~r!.!l!.!n__!.T~o!.:!f a~n!._!E~m~il~L==a~u~re~ou.:tl.!;I u!! 
cu domiciliul/sedlu1"2) In Judetul Giurgiu municipiul Giurgiu sector str. Barbu Stefa~ ~ 
Delavrancea nr .8 J!!reglstrata la nr.43541/14.11.2017 

pentru imobilul - teren ~i/sau constructli -, s1tuat in jude\ul Giurgiu, municipiul Glurgiu, cod po~tal __ , 
str. Cringului nr.10 sc._ , et._ ap. __ , sau 1dentificat prin°3) nr.cad.33885 ~i CF 33885 
plan de incadrare rn zona. plan de situalie 

in temeiul reglementarilor Docurnenta\iei de urbanism nr. 11128DU36612009, faza PUG, 
actualizat aprobata prin Hotartirea Consiliului Local Giurgiu nr.37/2011 

in confonnitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executani lucranlor de 
constructii, republicata. cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

1 . REGIMUL JURIDIC: 

rerenul este: 

SE CERTIFICA: 

• Domeniu privat conform act v-c nr 3462/20 16 situat in 1ntrav1lanul rnunicip1ulu1 G1urg1u 

• nu este s1tuat in zona protejattJ:;nu sunt interdict1i de construire 

2. REGIMUL ECONOMIC: 

• lmobil situat in zona a· cont. HCLM nr 173/2007 

• Folosint:) actuala.curtl construct1 i ; Destinat1a:curti construct11 

3. REGIMUL TEHNIC: 

Confonn Planului Urbanistic General actuallzat al municlpiulul Giurglu aprobat prin HCLM 37/2011, 
terenul se anA in subzona LM4- subzona mlxta destinata locuintelor individuale si colectlve mici precum sl 
servicl llor, ll1 - subzona locuintelor colective medii cu P+J • P+4 niveluri In ansambluri preponderent 
rezldentiale. si CC1 -zona transporturilor rutlere cuprlnzand : modernlzarea uno, straz1. reahza,ea st,az1lor 
propuse . l~rgirea arte,elor de circulatie existente - yezl str. Unlrii sectiune 2-2' prospect minim de 20m(stabillrea 
alinlamentulul reglementat al parcelel la 10m din axul drumului existent). si str. Cringului sectjune 3-J' 
prospect minim de 12m(stablllrea allniamentului reglementat al parcelei la 6m din axul drumului existent! : 
Prevederi{e zone/ LM4 sl zone/ L/1 sunt complotate de prevederile subzonelor 1S1, ISZA, /SJ, 1S4, 1S5, 1S6. 
Prevederi subzona 1S2A- subzona de comert, servlcil· in cazul oonstn,ctulo, cu sup,afa\3 utila moi more ,11uat.l 
Jntre 500 s1 1000 mp. detallerea reqlementArilor este necesar a se face pnn PUD. 
In cozul constructiilor cu suprafal~ uhla mal mare de 1000 mp. detaherea reglementS,nlor se va lace pnn PUZ, c..,re va 
incJu~e si un studju de cira,IAtie 
utllldri admlse: - spatii comerciale Si de servicll cu raza mare~m.edie si redusA (1(' !'.f'rv•re sedi1 ale uno, CQm_j)J...Q•Ll[! 

f1rme. serv1O1 hnanc1ar-bancare: ser.ricii sociale. colechve SI personale. hoteluri restauranle. barun co~Q!,_~ ft>nele. 
e1c · parcaje la ~ol sl multietpjate: $patii hbert! pletonale. pasa1e p,etonale acopente. spatJ1 lnch1~c dgsh'l~~~.lli. 
sportuM spabi olantate~ 
utilidri admiso cu conditlom\ri : Amplasarea de localvn '3e ahmenlati~ubl,g_c;.ar.~lik.,b(iv•un ~lcootl<"u~a 
p_yJ~a ldct: num,1 la minim 100m de 13casuri de g.,11. sp,tale. unit~ti de ocrot1re si uni\3D de ln\'i)l4m~nlt>filtN m•nQ.'.:!_ 
(',. TPl~s ~!!'JI .Jle vnit~ti care comerciahl,eaz ~_.t•~~ unente c;.a~~_D_erecQ'!}andat~_you.!!!R'~•L!•1_!!!:•.!· ~ 
l_Q!)m d~ n'1at1 de oc,otire J i ur11ta.11 de invAlf\maot penlru minori 



-
Amplasarea statiilor de alimentare cu carburanti se va face pe arterele dP. ;:icces rn oras sr In vccinl'll~..LJ~.!f ~v! 
principale de circulalie. cu respectarea dlstantelor normatc fat<) de alle functrunr 
Detalierea reglementarilor pentru cladiri mal lnalle de 20m se va face pe baza unur PUZ cu studru dq altrmritrle 
caracteristici ale parcelelor (suprafete. forme. djmenslunl): in ccizul constructiilor dl:.puse Izola!. terenul mrnim S<' 
recomanda a fide 1000 mp. cu un fronl la stradc1 de mrnim 30.00 metn_oentru funct1unl cu rc'lza do serviro Iorgo :;r soo 
mp cu deschidere de 12.0 m pentru construct1i situate In zonele protejale: 
- Construcliile cu raza de servire si adrecobilitotc redusa se pot amplasa sl pe parcelc avand mrnrrn 500 mp si un front 
la strada de mrnim 12.00 metn In cazul constrvctirlor lnsirvite /cuplate I@ douo calcanel sr de minim 15.00 metn In 
cazul constructillor cuplate la un calcan. ________ -...,,....------:----:---:-:--""'.:----;------::-:-:-:-: 
amplasarea cllidlrilor fati de alinlament: cladinfe care atrag fluxuri semnificat,ve de vehicule sr/sau pretoni vor fi 
retrase de la aliniarnent cu minim 6-10 metri: in cozul strazilor cu fronturi continue d1spuse pe aliniament no~e clAdm. 
care nu sunt servicii sau echipamente publice. se amplaseaza pe aliniament: retraqcrco minim~ din allnlament v~ n 
de min 6.0m: in cazul In care noile cladin creaza aglomeratre in zona (au un numaLl!)are de vlflrzatorl concomitontl 
trotuarul din dreptul ciadirii 11a avea o lallme de eel put1n 2.50 m {daca drn calcul nu rezulla mar mull}. 
amplasarea cladirilor fate\ de limltele later-ale si postorioarc ale parcelelor. dadlr11e se vor amplasa. de regula. in 
regim izolat. relragerile fala de limitele lalerale vor fi de minim jurnti late din in:!ilhmea la com,sc. dar nu mai pu!ln du 
s.oo metri : re tragerea fata de hmrta poslerioara va fide minim jumatate drn rnaltrrnea la comise dar av mai PYtm de 
5.00 metri:_ Se interzice construiree pe limlla parcelel dad! aceasta conslitule linia de separatie dintre zona central~ si 
zona rezidentiala. o functiune publjca sau un 1acas de cull. cazuri in care se adrrnle reallzarea noilor clc1d1ri numai cu o 
retragere fata de limitele laterale ale parcelej egala cu jum~tate_din inaltimea l;:i cornlse. dar nu rnoi putio de Sm 
amplasarea cladirilor unele fat.a de altele pe aceeasi parcela : In cazul in care una dintre construs;tii_are o {unchvni> 
care necesita iluminare naturala dislanle minima intre cladlrl este ,nallrmea la comrsa a celei mai lnalte dar nu ma, 
putin de 4.00 metri; in cazul in care nlci una dintre cladiri nu are o funcliunc cu prescnptii spec1fice de lnsonre d1stanta 
intre ciadrri poate fi redusa la jumatate din inaltimea celei mai inalte dar nu maj putin de 4.00 metri. 
circulatii si accese: p,:trcela esle conslrurbila numai daca are asigurat eel putin un acces carosab1I de minrm 4.00 
metri latime in mod direct. dinlr-o circulatie publica ; numarul acceselor se stabrleste pe baza normelor spec1fico. in 
toate cazurile accesul de aprovlzionare si accesul de serviciu vor fi separate de accesul publlculul:ln toate cazurrle 
esle obltgatone asiqurarea accesului in spaliile publice a persoanelor cu di~ Num;)rul acceselor se Glabile~le 
pe baza normelor specifice.in toate cazurlle accesul de aprovizionare si accesul de serviciu vor fi separate de acces_ul 
pubhcului 
stationarea autovehiculelor: stalionarea autovehlculelor necesare functionarii difentclor activi!Alr se admlle numal In 
interiorur parceler. deer in afara c irculatiilor publice; 
Parcaje: Pentru conslructiile come,ciale vor Ii prevazute locuri de parcare pentru dientr. dupa cum urmeaz1t un loc 
de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiel penlru unila~ de pana la 400 mp suprafata construita 
desfasurata: un loc de parcare la 25 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unil3ti comerciali, de µtJ!> lt: 400 
mp suprafata constru1ta desfasurata; Pentru unitati de alimentatie publica va fi prevazut cale un loc de oarcare la is 
mp suprafata construita desfasurata. La aceslea se var adauga spatrile de parcare sau garare a vehiculelor proonr. 
care pol fi amplasate independent de p;ircajele clienlilor. in cazul in care nu st: pol aslgura In hm,tele pa rccler locurrle 
de parcare normate penlru vizitaton. se va demonstra (pnn prezentarea formelor legalel re::ihzoreo unui parCd j in 
cooperare ori concesionarea locunlor necesare intr-un parcaj colectiv. aces le parcaje vor fi situate iQ cadrul cenll)rh 11 

de cartjer sau in zona adiacentl! la o distanta de maxim 250m. 
inaltimea maxima admisibila a cladirilor: inaltimea maxima admrsibila in planul fatadei nu va depasl drstanta drnlre 
alinlamente: pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in fun~!ie de volumPtria caractenstic::i :;tr0z11 cu 
conditi::i rctragerii aceslo1c1 in liml1ele unur arc de cerc cu raza de 4.0 meln conlinuat cu langenta sa la 45 grnde.; 
aspectul exterior al cladirilor: aspectul cladinlor 11a fi tint: s~ama de caracterul general al zonei sr de arh,1ec1ura 
cl~dinlor din vecinatate cu care se ana in relaljj de co-vizibilitate ; aspectul d adirilor va i::xprlma caracterul sr 
reprezentatrvrtatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhrlectunr evropPn~ de " courenta· ;;, 
"eleganla".estc rnterzisa utiliz.area culorilor stndente. Frnrsajele exterioare vor avea culori pastelate si culon naturale .in 
zonele noi de recomanda fatade cu volumetrii si fin isaje modeme 
conditii de echipare edilitara: toale cladinle 11or fi racordate la retelele tehnico-ed11tl::irc publice (apa -c.:i11ol t:lc-clrlCC" . 
gaze naturalel: se va asrgura in mod special captarea sr evacuarea raprda a apelor meleonce pnn slstematrzare 
vert1cala la releaua publica de canalizare sau. pana la marirea capacitatil retelelor publice. la un bazr n de retentre 
situal in incinta proprietatii· 
spatii libere si spatii plantate:spaliile verzi vor reprezenta procentual din suprafata lncln1clor, mrn,m 5% din 
suprafata lerenulul: spaurle neconstruite si neocuoale de accese. 1ro1uare de garda vor f1 i nie(l:!il_le sr plan1a1e cu un 
arbore la fiecare 100 mp .• Se recomanda ca penlru imbuna1at1rea m1croclima1ulu1 sl penlru protecba constructulor sa 
se evi1e impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru occese si parcaj;, 
Se recomanda ca minim 75% din terasele neutilizale si 10% din terasele utihzate ;ile constructulor sa fie amena1a1e Cd 

spahi vcrzi penlru amellorarea mrcrochmatului si a imaginii oferite toate parcajele 11or fi obligatoriu plantate cu eel putin 
un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurale de un gard vlu de 1 20m rnal!Jme 
imprejmuiri: se recomanda separarea spre strada a terenunlor echipamanlelor pubhce si b1se11olor cu garourr vu sau 
cu gardun transparente ce vor avea inaltimea de maxim 1.50 m cu un sodu opac de cc.a 0.30 m sr o p.:in~ 
transparenta dublete de gard viu. lar pemru alte funchuni cu garduri transparente cu de maxim 1.50 m lncluzand un 
sociu opac de Q.;30 m sl o parte lransparenla dublola eventual d~ qa,d vlu pentru ltmrleie laterale s, posrenoaE_J;,t 
recomanda gardurl apace de maxim 2.0 m: sQatiile comeroale si alte servroi retrase de la al,rnainent po\ f, llp,ite de 
gard. pot fl separate cu borduri sau cu qarduri vii si rar zonele de relraqere pot fi ulrhzate ca tera<;i> pi>nlru rl!Sl<lu.s!!'t,~ 
i:afenele elc. 

in cazul in care se doreste realizarea unul 1mob1I cu suprafata ulllil lntre 500- 1000 mp slab,1,re.:i conQ•~ !.9! 
de construrre in corelare cu vecinata~le ,mediate sr cu prevederrle Regulamentutu1 Local de Urt>..M!.!." ':!L.::,e_J.,-:.- _pnn 
elaborarea si aprobarea unur Plan Urbanrst,c de De taliu Planul Urban,slte de Detalru va cup11ndt1 reo1..-m.-n1 v, c--" 
p(lyire la ~sigurarea acces,bilitatH sl racordarea la retelele ed1l1tare amplasarea construq ulo< (re-tr.:igerr 11.LLJl•• 
ahnrament si lrmilele laterale sl posterioara) perm1srv,1<)1r si constrlngen urb.inrst•ce pnv11J...d_ v~um~1l_r!1n,:f\,,1_ ,. 
amenalifole relat11 funclronale s1 estelrce cu vecinata111e . compalrbrhtatea func tiun,to, sl c9nl9m, 1r~·o CQ:!l~CL . 



# • 

Fllnenajarllor sl plantatulor. regimul juridic si circulalia lerenurllor si constructiilor propuneri de ocupare si utIllzare a 
~ronulu l {lndicaton urbaolstlcl POT. CUD, . 

PU_D Y<I Include ob!jgatoriu proounerea cfo mobilare 11rb,ma organl1are a circulat,ei de asigurare a parcarilor s, 
~lan1,Jn de p_rezentare a arhi~ecturii con stru_ctiilor. PUO se va prezenta spre aprobare Consiliului Local insolit de avizele 
sollcllate pnn prezentul certIficat de urbanism. conform Ghldulul privind metodologia de elaborare si conlinutul -<:adru 
ol -lu - ico iv· M 9/iunle 2000" elabor I de LPAT 

_ __ o_caz.ul_realldr.i.Lunul imobH cu sup. utile) mal mare de 1 ooomo delalierea realemenlarilor se va race orin PUZ 
care va Include sl un studlu de circulatie. confonn Ordinului nr.176/N/16.08.2000 emis de MLPAT care aprobc'l 
.. Ghldul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal" . PUZ se 
e laboreaza ~u~a obtlnerea avlzelor obllgatorll conform Ghldulul, cu respectarea condltlllor lmpuse 
do avlzatori s1 a propunorllor rezultate ca urmare a consultirii populatiei, ca etapa obligatorie 
reallzat.'11 prln grlja beneficiarulul, dupa orqanizarea publicitlktll corespunzatoare (avizele, procesul 
verbal privind consultarea populatiei precum si dovada popularizarii in mass-media se vor anexa 
PUZ). 

PUD/PUZ se elaboreaza dupa obttnerea avlzelor obllgatoril conform Ghldulul, cu respectarea conditiilor 
lrnpuso do avlzatori. 

~up~ aprobarea Planului urbanlstJc de detaUu /Planului Urbanistic Zonal se poate intocmi documentatia 
tehmc~ in vederea obtlnerli autorizatiei de construire DTAC, numal pe baza unul nou certlficat de urbanism 
pentru lnvestltle, emls pe baza reqlementArllor aprobate 
• lnsertll dlspen.ate in alte zone functionale: POT maxim - 50 %. 
- lnsertii dlspersate in alte zone functlonale: CUT maxim - 2.0 mpADC/mp teren dar nu ma/ mutt de 1,5 CUT 
zona diacent 

Prezentul certificat de urbanism poate fi ublizat pentru: 

Elaborare Plan Urbanlstic de Detaliu pentru construire imobil" SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA SI ZONA 
DE AGREMENT si RACORD LA UTILITATI" 

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare ~i nu confera dreptul de a executa lucrari de 
constructii. 

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
in scopuf elaborarii documenlatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construc~i • de construire/de desfiintare 

solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protec~a mediului: 
Agentia pentru Protectia Mediului. Giurgiu, bd.Bucure~ti bl.111 . sc.A+B. parter 
In apltcarea O1tect1veI Consiliului 85/337/CEE (Direcli11a EIA) privind evaluarea efeclelor anumitor proiecte publice $i 

pnvate asupra med,ului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE $i prin Dlrectlva Conslllulul $1 Parlamentulul 
European 2003/35/CE privlnd participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ~i programe in legalura cu mediul 
$i mod1ficarea. cu privire la participarea publicului $i accesul la justitie, a Oirectivei 85/337/CEE $i a Directive, 
96/61 /CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea terilonala de 
medIu pentru ca aceasta sa analizeze $i sa decIda, dupa caz. incadrarea/neincadrarea proieclului investii,e, 

pubhce/private in lista pro1ectelor supuse evaluari, impactului asupra mediului. 
in apllcarea prevederllor Directive! Consiliulul 851337/CEE, procedura de em,tere a acordulu, de med,u se 

dcsfa~oara dupa emiterea cert,ficatului de urbanism, anterior depunerii documenta~el pentru autonzarea execularii 
lucrarilor de construc\ii la autoritatea administra~ei publice competente.in vederea satisfaceni cerintelor cu pnvire la 
procedura de em,tere a acordului de mediu, auloritatea competenta penlru protectia med,ului stabile$le mecanismul 
asigurani consultani pubhce, centraltzarii optiunrlor publicului $i al formularii unui punct de vedere ofioal cu pnvire la 

realizarea investiliei in acord cu rezultatele consultarii publice. 

in aceste cond1p i : 

0upa primlrea prezentului certlfical de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenla la autoritatea competenta ~ntru proteqia 
medlului in vederea evaluarii lnillale a lnvestiliei ~i slabllirii neceslUlil evaluaril efectelor acesteia asupra mediului. In urma evalu.iril 
lnltlale a lnvestl\lel se va emite actul admlnlstratlv al autorit.ilil competente pentru proteqia medlulul. . . . . 

in sitvat,a in care au1onIatea compelenta pentru proleqia med1ului sIa1>,I~1e neces,talea evaluarn decldOI niv~ll~~ dSUl,,la mt:<l,ulu,. 
sollatanlul are obliga~a de a nol,fica aces! fapl aulorMtii adminislra~ei pubhce compelenle OJ privire la meotinerea cereri, per,tru au1oozarea 

execularii lucranlor de conslruc\ii. 
In s,tualfa In care, aup:i em,1erea ceftlf,catului de urbanism on pe parcursul derulari'1 procedurii de evaluate a efectejor 1nveshQe, asupra 
mediului, solic•l::inlul renun\a la intenVa de realtzare a investitiei, acesta are obl,ga\ia de a no~fica ares! lap« aulont~\11 adm,n,s1ra11e, puohce 

compeIenIe 

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI OE CONSTRUIRE/OESFIINTARE va fi inso\1tA de urmatoarele 

documente: 

[X1 a) certlficatul de urbanism (copie); 
(XJ b) dovada titlulul asupra imobilulul. teren ti/sau construct,il. sau. dup3 caz, extrasul de plan cadastr.il 

actuallzat la zl si extrasut de carte funclara de lnformare actuallzat la zl. In cazul In care legea nu dispune altft!I 

(cople legallzatal 



c) documenta\ia tehnic.a - D.T . dupa caz (2 exemplare orrginale): 
0OTA<: onroF. Q n TA n 

d ) av,zele $• acordunle de amplasamenl slab1l,te pnn cert,ficatul de urbanism: 

d 1) avizP. $' acorduri prrv,nd ullllttlt1le urb~ne $1 infrastrudura (copie)· (avize pentru amplasament lji racorduri) : 

[X]? aliment.are cu apa (amplanment si racordare) [X] gaze naturate✓ Alie av,ze/acordun 

cxf1. '19nallzarc(amplasament al racordare) [XJ tolefonizare ~ 
[X]Vallmentare cu energle electri~ [X] Aviz SC AOPP SA evacuare de1euri lm:rte ✓ 
0 ahmentare cu energ1e termlC:. O transport urban 

d .2) avlze ~i acordurl privind: 

\)x) securitatea la lncendiu O proteq,a av,1:i Ji sanatatea popula~iei 

d .3) avize/aa:>rdun specifice ale administra\Jei publice centrale $•/sau ale servio,lor descentralizate ale acestora 

../[X] Avizul I.J.P.-biroul rutier [X] Acord S.A.M.S.U.P.-PMG pentru lucrari pe domenlul public 

( amenajare accese din drumuri publice, racorduri la retele utllit.ati) 

[X] ~viz/acord PMG-Oirectia Patrimoniu pentru realizare acces din str. Cringului, \ ~i acordul proprietarului 

trenului cu nr. Cadastral 37804 situat adiacent propriet.a~I in part.ea de Est (acces la •tr.Unlrll) 

4) sludii de specialitate (1 exemplar original) 

(XJ aviz de oportunltate PUZ -daca este cazul 

(XJ Elaborare PUC/PUZ conform Ghldului"GM 009/iunie 2000" I Ordinulul nr.176/N/16.08.2000, elaborat 

de MLPAT cu respectarea prevederilor de informare $1 consultare a publiculul cf.HCLM 196/2011 care aproba 

Regulamentul local de implicare a publiculul in elaborarea sau revizuirea documenta~ilor de urbanism ii 

amenajarea teritoriulu, adopt.at in baza Ordinului MORT 2701/2010 : 

[X] St:udiu geotehnic 

(X] plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiect_ie St.ereografic 1970, la scarilc 1 :2.000, 

1:1000, 1 :500, 1 :200 sau 1 :100, dupa caz, vtzat de oficlul de cadastru $1 publlcltate tmoblllara ter1tortal 

[XJ Acordut autentificat al vecinilor daca nu se respect.a distantele fata de limit.ele separative de proprietate 

obligatorii conform Codului Civil 

v'{X] e) Punctul de vedere/actul administrativ al autorita,ii competente pentru protec~a mediului (copie): 

(X] Dovada achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura de catre elaboratorul PUD/PUZ la RUR 

I) Dovada ,nreg,strarn proiectului la Ordinul Amitect,lor din Romania (1 exemolar ong,nal) 

g) Documentele de plait! ale urmAtoarelor taxe (copie) 

Prezen1ul cert,ficat de urbanism are valabd,tate C':! _1_2_ lun, d':! la data em,tern 
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