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1. INTRODUCERE 

 

1.1. Date de recunoaștere a documentației 

 

❖ Denumirea lucrării conform Certificatului de Urbanism nr. 396/23.06.2021 („CU”) 

• Elaborare PUZ pentru „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter” 

❖ Amplasament   Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu 

❖ Beneficiar    TC Construct S.R.L. 

❖ Proiectant  Urbanize S.R.L. 

❖ Coordonator  urb. Mihai Necula 

❖ Proiectat  urb. Ana-Maria Anghel 

❖ Desenat  urb. Ana-Maria Anghel 

❖ Faza    Plan Urbanistic Zonal 

❖ Data elaborării   Iunie 2022 

 

1.2. Obiectul lucrării 

Solicitări ale temei program 

Scopul prezentului Plan Urbanistic Zonal („PUZ”) este de creare a cadrului legislativ 

necesar autorizării lucrărilor de <<Elaborare PUZ pentru „Imobil locuințe colective cu spații 

comerciale la parter”>> pe terenul având numărul cadastral 41325, înscris în cartea funciară nr. 

41325 Giurgiu, situat în Bd. București nr. 37, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu („Imobilul 

PUZ”). 

Prin Regulamentul Local de Urbanism („RLU”) aferent PUZ se vor stabili regulile de 

autorizare a execuției lucrărilor de desființare, construire și amenajare, precum și orice alte 

prevederi necesare realizării investiției. 

Suprafața terenului care face obiectul reglementării urbanistice este de 1.116 mp și este 

rezultată în urma alipirii a 5 imobile având la momentul respectiv numerele cadastrale 31074 

(25 mp), 31075 (101 mp), 31076 (64 mp), 32068 (816 mp) și 40401 (110 mp) aflate în 

proprietatea societății TC Construct S.R.L. („Beneficiarul”). 

Astfel, PUZ se aplică asupra imobilului care a generat CU, respectiv asupra imobilului 

având numărul cadastral 41325 (1.116 mp) și a oricăror imobile rezultate în urma 

dezlipii/dezmembrării acestuia. 

PUZ nu aduce atingere și nu se va interpreta ca aducând atingere altor imobile în afara 

celui menționat în CU care a stat la baza întocmirii PUZ. Pentru restul imobilelor aflate în zona 

studiată și care nu fac obiectul CU se vor aplica prevederile urbanistice în vigoare la momentul 

respectiv (PUG/PUZ/PUD, după caz) și legislația în vigoare. 

 

1.3. Surse documentare 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Giurgiu aprobat prin HCL nr. 37/2011 

(„PUG”); 

- Certificatul de urbanism nr. 396/23.06.2021 („CU”); 

- Extras de carte funciară și act de proprietate; 

- Ridicare topografică; 
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- Procedura de informare a publicului; 

- Date obținute în mod direct prin studiu pe teren; 

- Norme juridice cu incidență directă și indirectă asupra activității de urbanism. 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

Imobilul PUZ se află în proprietatea beneficiarului conform actului de alipire 

507/21.04.2021, este situat în intravilanul municipiului Giurgiu și nu este grevat de sarcini. 

Folosința actuală a acestuia este curți-construcții, iar încadrarea funcțională conform PUG 

este UTR LM2 – Subzona locuințelor individuale cu maxim P+1+M niveluri. 

 

2.1. Evoluția zonei 

Județul Giurgiu, cu un relief nu foarte variat și o diferență altimetrică relativ constantă, 

este un teritoriu dezvoltat urmărind bogățiile naturale înconjurătoare (cursuri de apă, pedologia 

fertilă), unde irigarea acestuia cu infrastructură de transport rutier s-a realizat exclusiv prin 

zonele depresionare care înșiră în lungul traseului o suită de așezări umane de diferite categorii, 

de la sate și comune până la orașe și municipii. Acesta este și cazul Municipiului Giurgiu, 

teritoriu aflat într-o continuă expansiune atât morfologică, cât și a importanței și rolului în 

rețeaua de localități a județului. Este una dintre porțile de intrare în țară marcat prin unul dintre 

cele mai importante fluvii pan-europene, Dunărea. Arterele de circulație majoră care irigă 

orașul sunt drumurile naționale DN 5 și DN 5 care leagă regiunea sudică de granița cu Bulgaria 

și DN 5C care conectează salba de așezări umane în lungul Dunării. Deși infrastructura de 

transport a mărfurilor și persoanelor pe calea ferată este asigurată, ultima pare să nu mai fie 

utilizată în dauna rețelei rutiere de drumuri. Infrastructura de căi ferate este foarte bine conectată 

în teritoriu, făcând legătura cu restul localităților din lungul Dunării, cu zona de nord înspre 

București, dar și cu Bulgaria pe Podul Prieteniei către Ruse. 

 

Figură 1 - Încadrarea în PUG/UTR 
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Figură 2 - Încadrarea în PUG/UTR 

Zona studiată la nivel macroteritorial este una hibridă din punct de vedere funcțional, 

caracterizată printr-o dicotomie tradițională: zonă de locuire colectivă completată cu zone de 

comerț și servicii dispuse în interiorul țesutului preexistent versus zona de locuire individuală 

de joasă înălțime. Zona din care face parte imobilul PUZ este transformată dictatorial în timpul 

perioadei comuniste într-o formă de locuire a colectivității, păstrându-se ultimele mărturii ale 

țesutului anterior sub forma locuințelor de joasă înălțime asediate de blocurile socialiste. 

Judecând după încadrarea volumetrică a clădirilor învecinate, constatăm că imobilul PUZ 

se asimilează unei enclave într-o mare de locuințe colective de P+4 niveluri, lucru certificat 

prin analiza PUG. 

Situat între fronturi înalte și cu acces direct dintr-o magistrală de transport, imobilul PUZ 

are un potențial imobiliar foarte mare, fiind un amplasament care favorizează dezvoltarea 

locuirii colective și a activităților de deservire a publicului, precum comerț și prestarea de 

servicii. Din acest punct de vedere, soluția propusă prin prezentul proiect se încadrează în 

practica actuală, întrucât se dorește conversia funcțională a imobilului pentru omogenizarea 

zonei, deschiderea zonei de parter către public și îmbunătățirea percepției acesteia din spațiul 

public. 
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Figură 3 - Încadrarea zonei studiate în harta topografică militară 

Așa cum reiese și din hărțile topografice militare, amplasamentul PUZ făcea parte dintr-

o zonă profund rurală caracterizată prin construcții de dimensiuni și înălțimi reduse. Efectele 

politicii socialiste române de a marca marile bulevarde cu blocuri înalte au lăsat urme 

sedimentate de-a lungul zecilor de ani pentru care acum se încearcă repararea și ameliorarea. 

 

Figură 4 - Încadrarea zonei studiate în context local (2002) 
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Figură 5 - Încadrarea zonei studiate în context local (2021) 

Prin compararea imaginilor satelitare din anii 2000 și cele mai recente de astăzi se 

constată faptul că nu s-au produs mari schimbări morfologice, funcționale sau constructive cu 

câteva mici excepții. Densitatea zonei studiate era deja consacrată și rezervele de teren 

disponibile nu mai permit densificarea sau metamorfoza țesutului altfel decât în forma sa 

prezentă. Imaginile din trecut și prezent nu reflectă perioada boom-ului economic specific 

anilor 2010-2020, cea mai mare expansiune a economiei globale. 

 

Lista Monumentelor Istorice și Repertoriul Arheologic Național 

 

Figură 6 - Captură de ecran de pe harta Repertoriului Arheologic Național 
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Conform CU, terenul nu se află cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 

2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile înscrise pe această listă. 

Terenul nu este inclus într-un sit arheologic, în legătură cu acestea nu există potențial 

arheologic și nici potențial sau patrimoniu arheologic cunoscut, cercetat sau reperat. 

 

Amplasarea față de infrastructura și căile feroviare publice 

Conform analizei situației din teren, imobilul PUZ nu se află în zona de protecție sau de 

siguranță a infrastructurii feroviare definite conform OUG nr. 12/1998 privind transportul pe 

căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, fiind 

amplasat la peste 500 m față de aceasta în partea sa de est. 

 

Amplasarea față de drumul național 

Drumul național DN 5 pătrunde în municipiu și devine arteră de circulație de categoria a 

II-a în traversarea localității (conform art. 8, alin. (1), lit. c) și art. 9 din OG 43/1997 privind 

regimul drumurilor), purtând denumirea de Bd. București și asigură preluarea fluxurilor majore 

ale orașului pe direcția drumului național. Astfel, toate loturile de teren și activitățile umane 

care se desfășoară în zona drumului național au deschidere și accesuri direct în acesta și nu 

trebuie impietate. Terenul PUZ deja beneficiază de acces direct și nerestricționat în și din Bd. 

București/DN 5 și nu se propune schimbarea acestei reguli. În continuare se va menține relația 

stânga-dreapta la ieșirea din incintă și a relației stânga spre incintă pe sensul de deplasare spre 

București, cu acordarea priorității autovehiculelor care circulă pe sensul opus. În conformitate 

cu art. 21, alin. (2) din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, Bd. București este în 

administrarea consiliului local al municipiului Giurgiu, drept pentru care nu se aplică restricțiile 

privind zonele de siguranță și protecție impuse pentru drumurile administrate de CNAIR. 

Astfel, în proximitatea Bd. București lucrările propuse prin PUZ nu vor prejudicia drumul și 

siguranța traficului, întrucât se va asigura scurgerea apelor în mod corespunzător, nu se vor 

executa construcții, împrejmuiri sau plantații care să provoace înzăpezirea drumului sau să 

împiedice vizibilitatea pe drum și nu se vor executa lucrări care să pericliteze stabilitatea 

drumului, siguranța circulației sau modificarea apelor subterane sau de suprafață. 

 

Figură 7 - Prospectul Bd. București existent 
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Nu se propun intervenții asupra prospectului Bd București întrucât acesta este 

dimensionat suficient pentru actuala investiție. Ritmicitatea trecerilor pentru pietoni 

favorizează dezvoltarea și menținerea vadului comercial situat la parterul clădirilor învecinate. 

 

Figură 8 - Încorsetarea imobilului PUZ prin amplasarea 

Amplasarea imobilului PUZ între locuințe colective încorsetează dezvoltarea acestuia și 

impune tratarea cu o volumetrie asemănătoare celor învecinate. Stilul arhitectural al clădirilor 

existente nu reprezintă un impediment în tratarea modernistă a fațadelor. 

 

Figură 9 - Amplasamentul PUZ în cadrul vecinătăților imediate 

 

Amplasarea față de alte zone de protecție sau zone protejate 

Conform CU, terenul nu se mai află în alte zone de protecție sau de siguranță (sanitară, 

tehnologică, edilitară, etc.). 

 

2.2. Încadrare în localitate 

Imobilul PUZ este situat într-o zonă destinată exclusiv locuirii colective având regimuri 

de înălțime P+4 cu parterul comercial și aliniate la Bd. București. Imobilul face parte dintr-o 

zonă care nu a mai suferit importante modificări de-a lungul ultimilor câteva zeci de ani, întrucât 

spațiul disponibil și rezervele de teren nu mai permit acest lucru. Imobilul este situat între 4 

fronturi de locuire colectivă, acest lucru reprezentând o disfuncționalitate care necesita 

ameliorare sau eliminare încă de la faza PUG. 
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Vadul comercial existent favorizează dezvoltarea micilor întreprinzători în dauna marilor 

retaileri, iar spațiile comerciale propuse la parter vin ca o continuare firească a acestei evoluții. 

Per ansamblu, aspectul întregii zone este unul întristător, ale cărei efecte sunt sporite din 

cauza amplasării în zona de locuire și zona urbanizată. Din punct de vedere urbanistic, o 

utilizare irațională sau o subutilizare a unui spațiu și continua degradare a fondului construit 

reprezintă disfuncționalități care au impact direct asupra spațiului perceput din exterior și 

indirect asupra economiei urbei respective, cu efecte imediate asupra atractivității potențialelor 

viitoare investiții și, tangențial, asupra calității vieții locuitorilor. 

 

Figură 10 - Dispunerea intabulărilor învecinate și marcarea terenurilor care fac obiectul CU/PUZ 

 

Figură 11 - Vecinătățile imobilului PUZ 
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Conform CU, terenul este încadrat în UTR LM2 – Subzona locuințelor individuale cu 

maxim P+1+M niveluri, fiind înconjurat de UTR LI1 - Subzona locuințelor colective cu 

înălțime medie – cu P+3-P+4 niveluri, atât pe frontul alăturat, cât și pe vel de vizavi. 

Imobilul PUZ este învecinat pe toate laturile de terenuri aparținând domeniului public 

local. 

Proiectul de față propune, în esență, realizarea unui imobil cu funcțiune mixtă, respectiv 

la etajele superioare locuire colectivă, la parter zonă de comerț și servicii și la demisol zonă de 

parcaje, cu toate elementele necesare unei bune desfășurări a activității, respectiv amenajarea 

de spații verzi ambientale și de spații pentru parcaje, sistematizarea accesurilor în incintă și 

racordarea la rețelele de transport existente, branșare la rețelele tehnico-edilitare și realizarea 

împrejmuirii. 

 

Figură 12 - Situația existentă funcțională cu indicarea vecinătăților 

Regimul de înălțime maxim va fi S+P+4E+5R sau un alt regim de înălțime care să se 

încadreze în înălțimea maximă de 20 m a construcțiilor, excepție făcând pilonul/unipolul 

publicitar și alte echipamente și instalații tehnico-edilitare care vor avea înălțimea maximă 

stabilită prin proiectul tehnic. 

 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

Terenul și împrejurimile nu oferă condiții deosebite de peisaj care să necesite măsuri 

speciale de conservare sau valorificare. 

Topografia amplasamentelor constă într-o zonă relativ plană, cu declivități maxime de 

0,8-0,9 m, însă cu pante de maxim 0,5%, restul fiind ameliorat prin parapete, care se vor 

atenua/valorifica la faza de organizare de șantier. 

Condițiile hidrogeologice care caracterizează zona sunt în strânsă corelare cu succesiunea 

litologică și cu amplasarea perimetrului în cadrul geomorfologic general al câmpiei situate la 

sud de râul Dâmbovița. 

Examinând fișele complexe ale forajelor, se evidențiază următoarea succesiune de strate: 
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- stratul tip 1. – Umpluturi constituite din pavaj, placă de beton și balast, asfalt, sol vegetal, 

cu grosimi de 0,50 m. 

- stratul tip 2. – Complexul argilos prăfos de suprafață, este reprezentat prin argile 

prăfoase, prafuri argiloase și prafuri argiloase nisipoase, de culoare de la cafeniu închis la 

galben-cafeniu, plastic vârtoase – plastic consistente, cu grosimi de 11,50 m. 

- strat tip 3. - Complexul macrogranular, este reprezentat prin nisipuri medii și fine, 

gălbui, cu rar pietriș, cu grosimi de minim 3,0 m (talpa forajului nu a deschis stratul în întregime 

până la adâncimea proiectată). 

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 8,20 m. 

Variația nivelului apei subterane este direct legată de anotimp și volumul precipitațiilor, 

iar conform constatărilor hidrogeologice efectuate în timp, rezultă posibilități de ridicare cu 

până la 1,00 m fata de nivelul hidrostatic inițial. 

 

2.4. Circulația 

Accesul în incinta imobilului PUZ se poate face fie din drumul principal Bd. București, 

fie din zona de parcaje aferente locuințelor colective din împrejurimi. Având fațada principală 

orientată la artera majoră de circulație, se constată necesitatea tratării acesteia într-o manieră 

plăcută vizual cu materiale de calitate și care să pună în valoare percepția bulevardului de la 

nivelul circulațiilor. 

Conform PUG, profilul Bd. București este stabilit la 20 m, drept pentru care distanța între 

ax și limitele de proprietate adiacente trebuie să fie de minim 10 m, lucru respectat întrucât 

distanța față de imobilul PUZ este de circa 14 m. 

 

Figură 13 - Încadrarea Bd. București cu locuințe colective 

Diagramele izocrone de 10 minute calibrate pentru modurile de deplasare pietonal, cu 

bicicleta și rutier relevă aria de acoperire a centrului comercial în corespondență cu gabaritele 

tramei stradale existente, în condițiile unui flux normal al traficului.  
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Figură 14 - Diagrama izocronă de 5 minute a traficului pedestru 

 

Figură 15 - Diagrama izocronă de 5 minute a traficului cu bicicleta 
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Figură 16 - Diagrama izocronă de 5 minute a traficului rutier 

Acestea relevă faptul că traseul de 5 minute de deplasare pedestru, cu bicicleta și cu 

autovehiculul sunt accesibile cu ușurință de către locuitorii zonelor urbanizate și ai celor 

consacrate (cartierele orașului și localitățile învecinate), respectiv de întreaga populație a 

localităților învecinate, ajungând să deservească chiar și populația periurbană orașului, cu 

predilecție localitățile de pe traseul drumului naționale. 

Astfel, diagramele izocrone au relevanță deosebită în raport cu natura investiției propuse, 

întrucât oferă o imagine asupra accesibilității investiției, fapt care susține oportunitatea 

investiției. Amplasarea în interiorul zonei construire se face fără a periclita integritatea zonei 

de locuit. 

Amplasamentul investiției pe una dintre cele mai importante axe de transport locale este 

unul strategic situat la marginea comercială a acesteia și între zone de locuit care vor genera 

fluxuri constante de cumpărători. 

Amenajarea și organizarea parcajelor se va face în incintă, respectându-se prevederile 

PUG în vigoare adaptate la natura investiției la faza de documentație tehnică. Se va analiza 

posibilitatea utilizării unei părți a domeniului public aflat în partea posterioară a lotului pentru 

amenajarea câtorva locuri de parcare, cu acordul sau știința proprietarului de drept. 

Parcajele ilustrate în planșa „Mobilare exemplificativă” nu reprezintă o soluție definitivă 

de amenajare sau construire și nici obligativitatea ca la fazele următoare de proiectare aceasta 

să fie respectată întocmai cum a fost prezentată. Pentru fazele următoare de proiectare se vor 

respecta cumulat indicatorii urbanistici stabiliți prin PUZ și prevederile conform RLU. 
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2.5. Ocuparea terenurilor 

Imobilul PUZ este construit, iar categoria de folosință a terenului este curți-construcții 

situat în intravilan. Pe teren există o serie de construcții în care se desfășoară activități curente, 

respectiv o locuință cu anexe gospodărești și spații comerciale. 

 

Figură 17 - Extras din Planul de Amplasament și Delimitare a Imobilului 

 

Tabel 1 - Construcții existente 

La momentul elaborării prezentului PUZ, terenul este construit pe o suprafață de circa 

282 mp, reprezentând circa 25% din suprafața terenului propuse spre desființare. 

NC CF Categorie-folosinta Constructie Suprafata (mp) Intravilan Proprietar

C1 - Locuinta P+1 136                 

C2 - Garaj 22                   

C3 - Magazin 13                   

C4 - Magazin 99                   

C5 - Garaj 12                   

Total constructii 282                 

Rest teren 834                 

Total imobil PUZ 1.116             Zona reglementata prin PUZ (mp)

Da
Curti-constructii4132541325

TC Construct SRL
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Figură 18 - Schița imobilului PUZ 

 

2.6. Echipare edilitară 

Pe Bd. București există toate rețelele edilitare necesare unei bune desfășurări a investiției, 

respectiv rețea de alimentare cu apă, canalizare, electricitate și gaze naturale. Trasarea exactă a 

acestora pe plan se va face în urma obținerii avizelor din partea gestionarilor rețelelor 

respective. 

Rețeaua de alimentare cu energie electrică este prezentă la limita de proprietate sub forma 

rețelei de joasă tensiune pentru alimentarea consumatorilor și asigurarea iluminatului public 

stradal. 

 

2.7. Probleme de mediu 

Conform prevederilor Ordinului MLPAT nr.176/N/16.08.2000, problemele de mediu se 

tratează ca urmare a analizei situației actuale a terenului propus pentru implementarea 

proiectului de plan și a situației de perspectivă, în cazul implementării acestuia. 

Scopul PUZ este de elaborare a unor reglementări integrate care să orienteze dezvoltarea 

urbanistică a zonei studiate, realizarea conexiunilor rutiere, dimensionarea spațiilor verzi 

necesare, prevederea de locuri de parcare pentru funcțiunea propusă, stabilirea criteriilor de 

inserție a obiectivelor viitoare în relație cu fondul construit existent, asigurând un standard şi 

un nivel de calitate superior care să valorifice specificul zonei. 

Documentația aferentă proiectului de plan își propune să circumscrie soluțiile locale 

proprii amplasamentului şi zonei, coordonatelor temei de proiectare şi prevederilor PUG în 

vigoare şi să identifice elementele urbanistice care trebuie modificate în vederea realizării 

investițiilor propuse pe amplasamentul studiat. 

Prin PUZ se propune realizarea unor investiții care vor pune în valoare peisajul urban 

actual, având ca obiectiv creșterea calității arhitectural-spațiale a zonei prin: 

• dezvoltarea urbanistică a zonei studiate; 

• creșterea accesibilității și permeabilității zonei; 
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• eliminarea discontinuităților spațiale și a funcțiunilor incompatibile; 

• generarea unor noi obiective care să contribuie la definirea spațială a arealului studiat; 

• trasarea sau sistematizarea traseelor existente corespunzătoare căilor de circulație-

realizarea conexiunilor rutiere, amenajarea circulației carosabile și pietonale. 

Oportunitatea realizării funcțiunilor conform prevederilor PUZ este dată de potențialul 

ridicat de dezvoltare al zonei datorită avantajelor existente, respectiv orientarea și apropierea 

față de centrele de interes ale municipiului, conform avizului de oportunitate obținut. 

Avantajele evidente ale unei astfel de dezvoltări sunt asigurate în primul rând de 

accesibilitatea tehnică şi financiară la infrastructurile aflate în imediata proximitate (căi de 

comunicație rutieră, rețele de alimentare cu energie, gaze, apă, canalizare). De asemenea, 

spațiile libere aparținând domeniului public pot fi amenajate și sistematizate în vederea 

valorificării și îmbunătățirii calității zonei cu efect direct asupra calității locuirii. 

Deși investiția se concentrează în jurul unui obiectiv investițional inițiat de o persoană 

juridică privată, aceasta reușește să se integreze în documentele programatice de rang superior. 

Realizarea funcțiunilor prevăzute prin PUZ se încadrează în următoarele documentele 

strategice: 

❖ Strategia „Europa 2020” propune trei priorități care se susțin reciproc: 

➢ Creștere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare 

➢ Creștere durabilă: Promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive 

➢ Creștere favorabilă incluziunii: Promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială 

❖ Agenta 2030 pentru dezvoltare durabilă promovează echilibrul între cele trei dimensiuni 

ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu. Dintre cele 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă (reunite informal și sub denumirea de Obiective Globale), amintim: 

➢ Obiectivul Global nr. 3: Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și 

promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă 

➢ Obiectivul Global nr. 10: Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul 

țărilor și de la o țară la alta 

➢ Obiectivul Global nr. 11: Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și 

așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

❖ Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune 

şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi șanse egale pentru oameni 

➢ Obiectiv General 2: Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitară și serviciilor publice în vederea asigurării unor spatii urbane şi rurale de 

calitate, atractive şi incluzive 

o Obiectiv Sectorial 2.3: Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin 

îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale, dezvoltarea unor spatii publice de calitate 

și a unor servicii de transport adaptate nevoilor şi specificului local. 

➢ Obiectiv General 3: Dezvoltarea unei rețele de localități competitive şi coezive prin 

sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane 

o Obiectiv Sectorial 3.2: Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcționale în 

jurul orașelor cu rol polarizator la nivelul teritoriului 
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o Obiectiv Sectorial 3.4: Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane şi axelor de 

dezvoltare de la nivelul teritoriului prin asigurarea unor intervenții integrate 

teritorial 

❖ Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020 (draft) 

➢ Prioritate de dezvoltare 1: Dezvoltare urbană durabilă integrată 

o Obiectiv: Creșterea rolului și funcțiilor orașelor și municipiilor în dezvoltarea 

regiunilor prin investiții care să sprijine creșterea economică, protejarea 

mediului, îmbunătățirea infrastructurii edilitare urbane și coeziunea socială 

▪ Domeniu de intervenție 1: Sprijinirea dezvoltării economice a orașelor 

▪ Domeniu de intervenție 2: Îmbunătățirea calității mediului în zonele 

urbane 

➢ Prioritate de dezvoltare 2: Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul clădirilor 

publice și rezidențiale 

o Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor publice și 

rezidențiale pentru a contribui la reducerea cu 20% a emisiilor CO2 în 

conformitate cu Strategia Europa 2000. 

▪ Domeniu de intervenție 1: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din 

sectorul rezidențial 

➢ Prioritate de dezvoltare 5: Îmbunătățirea mediului economic de importanță regională 

și locală 

o Obiectiv: Creșterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii 

specifice inovării și cercetării și prin stimularea competitivității economice. 

▪ Domeniu de intervenție 2: Creșterea competitivității IMM-urilor 

❖ Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020 

➢ Prioritatea 2: Dezvoltare urbană durabilă 

➢ Prioritatea 3: Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

➢ Prioritatea 4: Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

❖ Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 

➢ Obiectiv specific 2.1: Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din județ, cu accent 

pe factorii geografici și economico-sociali favorizanți 

➢ Obiectiv specific 2.2: Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un 

climat general favorabil spiritului antreprenorial 

❖ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014-2020 

➢ Prioritatea 1: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

➢ Prioritatea 2: Dezvoltare urbană durabilă 

➢ Prioritatea 3: Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

➢ Prioritatea 4: Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

❖ Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027 

❖ Planul Local de Acțiune pentru Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului 

Giurgiu 

➢ Obiective generale: Îmbunătățirea condițiilor de mediu; conformarea cu cerințele 

legislative naționale; conformarea cu cerințele care decurg din implementarea aquis-

ului comunitar în domeniul protecției mediului 

❖ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Giurgiu 
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➢ Obiective minimale: Management eficient al transportului şi al mobilității; O bună 

distribuție a bunurilor şi servicii de logistică performante; Restricționarea accesului 

auto în anumite zone ale orașului; Promovarea transportului în comun; Promovarea 

unor mijloace de transport alternative; Înlocuirea mașinii personale în favoarea 

transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu 

scuterul; Asigurarea unor spații de parcare suficiente şi a unor piste de bicicliști. 

 

Protecția cursurilor de apă 

Amplasamentul PUZ nu se învecinează cu canale sau cursuri de apă și în zonă nu s-au 

înregistrat inundații istorice sau ocazionale. Lucrările propuse nu se construiesc pe ape, maluri 

sau albii, nu au legătură cu apele, malurile sau albiile acestora și, prin acestea, nici direct și nici 

indirect, nu se produc modificări temporare sau definitive asupra calității apelor ori regimului 

de curgere a acestora, drept pentru care lucrarea de față nu se supune dispozițiilor Legii Apelor 

nr. 107/1996. 

 

Figură 19 - Amplasamentul PUZ față de siturile Natura2000 

 

Figură 20 - Încadrarea siturilor Natura2000 în teritoriu 
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Cel mai apropiat perimetru Natura2000 este Gura Vedei - Șaica - Slobozia  (ROSCI0088) 

situat la peste 3 km est față de amplasamentul PUZ, drept pentru care nu există impact asupra 

acestuia. 

 

Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației 

Documentația de urbanism înaintată propune valorificarea unei zone slab construite, 

neutilizate la capacitate deplină prin construirea unui imobil cu destinația de locuire colectivă 

cu parter comercial deschis publicului în care se vor comercializa produse alimentare/non-

alimentare, obiecte de uz casnic/personal, produse farmaceutice și altele asemenea, drept pentru 

care natura activităților prestate în imobil va fi de natură să nu producă riscuri pentru sănătate 

sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze 

toxice, iritante și altele asemenea. Pentru aceste activități s-au prevăzut distanțe minime de 

protecție față de locuințele învecinate împreună cu asigurarea mijloacelor adecvate de limitare 

a noxelor printr-o împrejmuire cu rol de protecție și plantație de vegetație care să amelioreze 

orice potențială schimbare antropogenă a microclimatului. 

Distanțele aproximative măsurate în plan de la perimetrul obiectivului (limita de 

proprietate) și până la ferestrele tuturor locuințelor din jur sunt de (dimensiuni rotunjite la 

valoarea întreagă): 14 m față de locuințele colective din partea de vest, 23 m față de locuințele 

colective din sud-vest, 5 m față de locuințele colective din sud, 11 m față de locuințele colective 

din nord și 40 m față de locuințele colective de vizavi. La acestea se mai adaugă retragerile 

minime obligatorii stabilite prin limita edificabilului, drept pentru care distanțele între clădirile 

obiectivelor și fațadele locuințelor se vor mări la faza de documentație tehnică. Distanța celei 

mai apropiate locuințe față de locurile de parcare este de 14 m în partea de est. 

În vederea îndeplinirii cerințelor legate de însorire, amplasarea imobilului pe parcelă s-a 

făcut cu respectarea nevoilor de însorire ale imobilelor învecinate calculate prin studiul de 

însorire atașat. 

 

Figură 21 - Distanțele imobilului PUZ față de locuințele învecinate 
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Corelare cu Legea nr. 575/2001 și HG nr. 382/2003 

Prezenta documentație de urbanism este o lucrare inițiată în conformitate cu prevederile 

art. 32, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 350/2001 și art. 35, alin. (1) din Ordinul nr. 2701/2010 de 

către beneficiar prin care se promovează interesul legitim privat fără prejudicierea interesului 

public. Astfel, prezentul PUZ nu se încadrează în categoria lucrărilor de utilitate publică așa 

cum acestea sunt definite prin art. 16 din HG 525/1996 și nu sunt declarate de utilitate publică 

așa cum acestea sunt definite prin art. 6 din Legea nr. 33/1994. 

În conformitate cu Legea nr. 575/2001: 

• Anexa 1 – definirea principalilor termeni utilizați: terenul reglementat prin PUZ nu 

este afectat de cutremure, inundații sau alunecări de teren, riscurile identificate fiind 

încadrate la un nivel minim; 

• Anexa 2 – cutremure de pământ: terenul reglementat prin PUZ este situat într-o zonă 

în care intensitatea seismică este 6 cu perioadă medie de revenire de circa 100 de 

ani; 

• Anexa 3 – zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de 

calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată 

în grade MSK): pentru amplasamentul PUZ intensitatea seismică exprimată în grade 

MSK este VIII; 

• Anexa 4 – inundații: terenul reglementat prin PUZ este situat într-o zonă în care 

cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 ore în perioada (1801-1997) este <100 

mm; 

• Anexa 4a) – inundații și Anexa 5 – inundații: UAT Giurgiu nu este afectată de 

inundații; 

• Anexa 6 și 6a) – alunecări de teren: UAT Giurgiu este încadrat într-o zonă în care 

potențialul de producere a alunecărilor de teren este scăzut – practic zero; 

În conformitate cu HG nr. 382/2003: 

Prezentul PUZ nu se încadrează în prevederile HG nr. 382/2003, întrucât nu este o 

documentație de urbanism pentru zone de riscuri naturale așa cum este definită prin lege ale 

cărei exigențe minime de conținut se fac pe baza Studiului județean sau local al factorilor de 

risc natural, pe baza schemei prevăzute în anexele și utilizând termenii şi matricele-cadru 

specifice, în raport cu tipul factorilor de riscuri naturale. Astfel, prezentul PUZ nu se încadrează 

în art. 1 din HG nr. 382/2003 și nu se supune prevederilor actului normativ respectiv. 

 

2.8. Opțiuni ale populației 

Pentru etapa informării și consultării publicului s-a respectat HCL Giurgiu nr. 196/2011. 

Etapa privind Intenția de elaborare a documentației s-a desfășurat în perioada 10.11.2021-

24.11.2021. Etapa privind Elaborarea propunerilor s-a desfășurat în perioada 04.02.2022-

18.02.2022. 

Investiția este una oportună atât pentru administrația publică locală și societatea civilă, 

cât și pentru investitor și argumentează premisele unei dezvoltări durabile ale întregii zone. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Concluziile studiului geotehnic 

În urma investigațiilor geotehnice efectuate s-au pus în evidență următoarele: 

- Structura terenului de fundare este alcătuită dintr-o succesiune litologică sedimentară 

compusă (până la adâncimea maxim cercetată = 15 m) din complexe compresibile specifice 

zonelor de câmp: umplutură (0,50 m) și complexul argilos prăfos de suprafață (11,50 m) și 

complexul macrogranular, nedepășit de talpa forajului. 

- Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 8,20 m, prin urmare infrastructura 

construcțiilor nu intră în incidența cu nivelul apelor subterane. 

Valorile de calcul pentru principalii parametri geotehnici se regăsesc la capitolul VII. 

Definitivarea soluției de fundare și dimensionarea elementelor de infrastructură se va face 

în urma efectuării calculelor de structură, inclusiv la solicitări seismice. 

Se recomandă proiectarea unui sistem de monitorizare a construcțiilor în execuție și a 

masivului de pământ adiacent acestora. 

Recomandări cu caracter general pentru prevenirea umezirii terenului de fundare: 

- sistematizarea verticală și orizontală a terenului în sensul colectării și evacuării rapide a 

apei provenite din precipitații, 

- măsuri adecvate (trotuare de protecție etanșe, pavaje în pantă, rigole) care să permită 

îndepărtarea apei de lângă construcții către un element de drenaj. 

Construcțiile vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de preluare – colectare, dirijare și 

evacuare la un element de drenaj, a apelor de precipitații (burlane, rigole, etc.), pentru evitarea 

pătrunderii acestora în terenul din jurul și de sub fundații. 

Se vor realiza hidroizolații pentru etanșarea fundațiilor, în vederea eliminării 

posibilităților de apariție a igrasiei sau infiltrațiilor de apă provenite din precipitații. 

Concluziile studiului topografic 

Categoria de folosință a terenurilor este curți-construcții, conform extrasului de carte 

funciară anexată prezentei documentații.  

Topografia amplasamentelor constă într-o zonă relativ plană, cu foarte mici declivități și 

fără elemente ale cadrului natural care să necesite măsuri de conservare. 

Concluziile studiului de însorire 

Din studiul de însorire realizat, rezultă că imobilul nu este în imposibilitate de a primi 

lumină natural și nu creează astfel de deficiențe pentru imobilele cu care se învecinează. 

 

3.2. Prevederi ale PUG 

Conform CU, terenul este situat în intravilanul localității și se află în proprietatea privată 

a persoanelor juridice. 

Folosința actuală a acestuia este curți-construcții, iar încadrarea funcțională conform PUG 

în vigoare este UTR LM2 – Subzona locuințelor individuale cu maxim P+1+M niveluri. 

Zona studiată ne relevă caracterul dominant al funcțiunii de locuire colectivă conform 

PUG în vigoare. În accepțiunea prezentului PUZ, zona studiată este diferită față de zona 

reglementată. Aceasta este, de regulă, mai mare ca aceasta și ajută la înțelegerea impactului 
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investiției propuse asupra vecinătăților în baza unei analize multicriteriale care identifică 

disfuncționalitățile existente și propune măsuri de ameliorare/eliminare a acestora. 

Investiții precum cea prezentă un dublu câștig: atât economic prin crearea de locuri de 

muncă, cât și urbanistic, fiind repuse în valoare imobile subutilizate prin grija investitorului 

care își asumă, astfel, un cumul de riscuri. 

 

Tabel 2 - Bilanț teritorial existent și propus 

 

3.3. Valorificarea cadrului natural 

Terenul care face obiectul PUZ este situat într-o zonă aflată în proces de conversie 

funcțională și regenerare urbană și nu oferă condiții deosebite de cadru natural. 

Se vor amenaja spații verzi perimetrale cu rol de protecție, iar speciile plantate vor fi 

specifice zonei. 

 

3.4. Modernizarea circulației 

Amplasamentul terenului PUZ adiacent Bd. București determină deschiderea acestuia 

către ambele artere care îl bordează. Astfel, se propune menținerea accesului direct din bulevard 

și asigurarea intrării și ieșirii din incintă atât pentru clienți, cât și pentru vehiculele de 

aprovizionare, iar fluxurile generate de noua investiție nu vor produce disconfort și nu vor 

perturba circulațiile existente și viitoare, întrucât se vor desfășura pe circulațiile deja existente. 

Prezenta documentație de urbanism nu aduce și nu va fi interpretată ca aducând atingere 

proprietății private a altor persoane fizice/juridice decât proprietarului terenului NC 41325 sau 

a loturilor dezmembrate ulterior din acesta. 

Amenajarea și organizarea parcajelor se va face în incintă, respectându-se prevederile 

PUG în vigoare adaptate la natura investiției la faza de documentație tehnică. Se va analiza 

posibilitatea utilizării unei părți a domeniului public aflat în partea posterioară a lotului pentru 

amenajarea restului de locuri de parcare necesar conform normelor în vigoare, cu acordul 

proprietarului de drept, cu respectarea art. 33 din HG 525/1996. 

Gabaritele căilor de circulații auto în incintă variază între 4 m și 5 m lățime, dimensiuni 

adecvate unei bune organizări și desfășurări a circulațiilor, transporturilor și parcajelor. Acestea 

se vor definitiva la faza de documentație tehnică, ulterior aprobării PUZ. 

Criteriu

UTR - Functiune dominanta

POT maxim

CUT maxim

Rh maxim

H maxim constructii (exceptie 

echipamente tehnice, publicitare, etc.)

Suprafata maxima construita la sol 391 mp 35% 446,4 mp 40%

Suprafata minima spatii verzi private in 

incinta si parcaje cu dale inierbate
335 mp 30% 223,2 mp 20%

Suprafata minima circulatii pietonale, 

carosabile si alte amenajari
x x 446,4 mp 40%

Suprafata cedata in domeniul public 0 mp 0% 0 mp 0%

Suprafata zona reglementata prin PUZ 1.116 mp 100% 1.116 mp 100%

20 m

BILANT TERITORIAL REGLEMENTARI - IMOBIL NC 41325

LM2 - Locuire individuala LC - Locuire colectiva

Reglementari in 

vigoare conform PUG
Reglementari propuse prin PUZ

40%

2,20

S+P+4E+5R

35%

1,0

P+1E+M

10 m
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Nu este oportună reglementarea prospectelor stradale existente la această fază, întrucât 

abordarea optimă este ca administrația publică să reorganizeze și să reamenajeze zona, 

dezafectând anexele care parazitează și ocupă ineficient domeniul public. 

 

Figură 22 - Gabarite interioare propuse 

 

Figură 23 - Secțiune exemplificativă paralelă cu Bd. București 
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3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici 

Se va admite dezmembrarea sau parcelarea ulterioară a lotului de teren reglementat prin 

prezentul PUZ cu condiția menținerii funcțiunilor stabilite prin documentațiile de urbanism în 

vigoare/legislația în vigoare la momentul respectiv. Până la aprobarea PUZ se vor respecta 

prevederile documentațiilor de urbanism/legilor în vigoare. 

Obiectivul care trebuie atins constă în organizarea funcțională și volumetrică a unei 

microzone de locuire colectivă garnisită cu o zonă comercială la parter, prin implantarea unui 

imobil cu regimul mediu de înălțime aflat în relație de interdependență cu zonele construire 

învecinate și în concordanță cu țesutul urban existent. Respectarea indicatorilor urbanistici 

propuși și a prezentei documentații de urbanism duce la autorizarea directă. 

Circulațiile carosabile propuse în incintă și cele existente în proximitate au un profil 

transversal adecvat şi vor asigura accesul pe parcelă pentru utilizatori, autovehicule ale 

serviciilor publice şi pentru mijloacele de intervenție, precum şi pentru pietoni și aprovizionare. 

Dimensionarea prospectelor drumurilor din incintă se va face conform normelor în 

vigoare pentru ca circulația autovehiculelor de stingere a incendiilor și a celor de intervenție în 

caz de urgență (inclusiv salvări) să se facă în condiții de siguranță. 

 

INDICATORI URBANISTICI SOLICITAȚI PRIN PUZ 

Suprafață zonă reglementată conform CU = 1.116 mp 

U.T.R.      = LC – Zonă pentru locuire colectivă 

POT max.     = 40% 

CUT max.     = 2,20 

Rh max.      = S+P+4E+5R/Încadrare în H max. 

H max. clădiri     = 20 m  

Spații verzi min.     = 20% 

Funcțiune dominantă propusă:  

• LC – Zonă pentru locuire colectivă 

Funcțiuni complementare permise: 

• IS – Instituții și servicii 

• SV – Spații plantate, agrement, sport 

• C – Căi de comunicație rutieră 

• TE – Echipare tehnico-edilitară 

• GC – Gospodărie comunală 

 

Procentul minim de spații verzi și spații plantate cu rol decorativ și de agrement amenajat 

în incintă este se stabilește la 20%. Acestea sunt considerate a fi spații verzi proprietate privată 

și nu se vor asimila prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din intravilanul localităților și nici OUG 195/2005 privind protecția mediului. 

Procentul de spații verzi poate fi asigurat și prin amenajarea parcajelor sub forma dalelor 

înierbate/ecologice. 
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Tabel 3 - Bilanț mobilare exemplificativă 

 

Figură 24 - Propunere de mobilare exemplificativă faza PUZ 

 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

Alimentarea cu apă potabilă 

Racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă se va face prin intermediul unui 

branșament care va fi realizat din țeavă din polietilenă de înaltă densitate din rețeaua publică 

aflată în zona amplasamentului. Se va asigura alimentarea armăturilor și aparatelor care 

furnizează apa potabilă cum ar fi: robinete, spălătoare de bucătărie, toalete, pisoare, robinete de 

apă de curățare. Parametrii debit şi presiune pentru alimentarea cu apă potabilă sunt asigurați 

direct de la rețeaua publică. 

Instalații de combatere a incendiului 

Se va asigura echiparea cu instalație de stingere a incendiului amplasată în concordanță 

normativele în vigoare, în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu. 

Canalizarea apelor 

Instalația de canalizare menajeră asigură colectarea și evacuarea apelor uzate menajere 

provenite de la obiectele sanitare. Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare 

exterioară următoarele categorii de ape uzate: 

- ape uzate menajere provenite din funcționarea tuturor obiectelor sanitare, inclusiv a WC; 

Nr. crt. Functiuni si activitati mp %

1 Locuire colectiva cu spatii comerciale la parter 417 37%

2 Circulatie pietonala si carosabila 380 34%

3 Spatii verzi private in incinta, parcaje cu dale inierbate 319 29%

Total 1.116 100%

BILANT MOBILARE EXEMPLIFICATIVA - IMOBIL NC 41325
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- ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de climatizare și a celor frigorifice 

specifice spațiilor comerciale. 

Se va evita scurgerea apelor către proprietățile învecinate. 

Alimentarea cu gaze naturale 

Alimentarea cu gaze se poate face prin extinderea rețelei de gaze din conducta de 

distribuție a gazelor naturale aflată în zona studiată printr-o rețea de distribuție redusă presiune 

din care se vor alimenta consumatorii. Conducta  proiectată se propune din țeavă din polietilenă 

de înaltă densitate. La schimbările de direcție, la intersecția cu alte conducte și la ieșirea din 

pământ se vor prevedea răsuflători de gaze care să permită eventualelor scăpări de gaze să 

ajungă la suprafață pentru a fi depistate ușor și în timp util. 

Se propune ca traseele conductelor de distribuție să fie pe cât posibil rectilinii, acestea 

fiind marcate pe construcții sau stâlpi cu plăcuțe indicatoare. Intersecțiile cu alte conducte se 

vor face în tuburi de protecție. 

Alimentarea cu energie electrică 

Construcția propusă se va racorda la rețeaua centralizată de alimentare cu energie 

electrică existentă la limita proprietății. 

Receptoarele de energie electrică sunt: iluminat artificial, aparate de climatizare, 

aparatură de birou, aparatură audio-video, aparatură electrocasnică, pompe şi ventilatoare și 

instalații frigorifice. 

 

3.7. Protecția mediului 

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.) 

Realizarea proiectului de plan în zona reglementată presupune executarea de lucrări de 

construire de amploare relativ medie, într-un spațiu care are în vecinătate funcțiuni de comerț, 

servicii și de locuit. 

Impactul potențial al realizării lucrărilor de construire este reprezentat în principal de 

perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor.  

Efecte asupra mediului asociate cu activitățile de construire 

Activitățile de construcții aferente implementării funcțiunilor propuse PUZ care pot avea 

un impact potențial asupra mediului, sunt următoarele: 

- desființarea construcțiilor existente; 

- construirea imobilului, a parcărilor pentru autovehicule și a căilor de acces; 

- amenajarea conexiunii cu rețeaua de căi de comunicații existente; 

- depozitarea și transportul materialelor de construcții, inclusiv pământ și deșeuri; 

- generarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții; 

- riscuri de accidente: deversări accidentale, incendii, zgomote, etc. 

Impactul social va fi resimțit în timpul executării lucrărilor de desființare, construire și 

în timpul transportului materialelor de construcții și a deșeurilor. Impactul va fi resimțit 

temporar în zonele de acces ale drumurilor principale și adiacente, fiind însoțit de posibile 

întreruperi ale traficului rutier în zonă, respectiv de o serie de riscuri privind siguranța publică. 

Deoarece activitățile de transport se vor desfășura pe diferite căi de acces, se estimează 

că impactul social nu va fi semnificativ. 
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Extinderea impactului 

Impact redus în zonele de lucru – se va manifesta local, pe perioada realizării lucrărilor 

de desființare și construire aferente obiectivelor de investiție conform prevederilor PUZ. 

Mărimea şi complexitatea impactului 

Impact redus – se va manifesta local, pe timpul realizării lucrărilor de desființare și 

construire. 

Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului 

Impactul direct și previzibil va fi redus fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe perioada 

de desființare și construire a obiectivelor aferente proiectului de plan. 

Impactul va avea un caracter reversibil – efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de 

construcții pe amplasament. 

Construcțiile care se vor realiza pe amplasamentul reglementat nu vor produce poluări ale 

aerului și apei și nu vor produce zgomote peste nivelurile prevăzute de norme. 

Se vor lua măsuri pentru evacuarea corectă a apelor uzate menajere pentru întreg 

ansamblul nou creat și se va rezolva coerent evacuarea apelor pluviale, împiedicând băltirea pe 

teren a acestora. Apele pluviale de pe platforme (parcări autoturisme, drumuri de incintă) vor fi 

preluate printr-un sistem de guri de scurgere și transportate în rețeaua de canalizare. 

Activitățile comerciale nu evacuează noxe în atmosferă și nu necesită instalații de epurare 

speciale. Se vor lua măsuri ca la execuția lucrărilor să nu fie afectat mediul înconjurător. 

Materialele rezultate prin execuția lucrărilor se vor transporta prin grija beneficiarului în 

locuri special amenajate. Întregul ansamblu de pe parcelă va beneficia de un sistem corect de 

asigurare a infrastructurii tehnico-edilitare. 

Proiectul de față nu produce efecte semnificative asupra mediului, drept pentru care nu 

este necesară monitorizarea efectelor implementării PUZ. 

Se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației. 

 

Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației 

Prin măsurile propuse se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a noxelor, astfel încât 

acestea să se încadreze în normele din standardele în vigoare și să respecte legislația domeniului 

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, în acest caz întocmindu-se și 

un studiu de însorire pentru asigurarea protejării față de locuințele învecinate. 

 

3.8. Obiective de utilitate publică 

Terenul care face obiectul PUZ este în proprietatea privată a persoanelor fizice și nu se 

propun obiective de utilitate publică pe teren. 

Prezenta documentație de urbanism nu aduce și nu va fi interpretată ca aducând atingere 

proprietății private a altor persoane fizice/juridice decât proprietarului/proprietarilor terenului 

NC 41325 sau a celor dezmembrate ulterior din acesta. 

 

3.9. Planul de acțiune pentru implementarea investiției propuse 

După aprobarea PUZ, investitorul va continua procedura de autorizare a execuției 

lucrărilor de desființare și construire în vederea realizării investiției. Acesta va fi elaborată în 

conformitate cu normele tehnice și cu respectarea documentației PUZ aprobate. 
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Prima etapă va consta în organizarea șantierului pentru desființare, construire, devierea 

sau dezafectarea oricăror rețele subterane existente pe teren și amenajarea accesurilor și a 

incintei (parcaje, spații verzi și trasee pietonale). Etapa finală constă în darea în folosință a 

investiției către utilizatori. Toate etapele vor avea la bază avizele/acordurile/autorizațiile 

solicitate conform legislației în vigoare. 

Costurile pentru realizarea construcțiilor și a amenajărilor interioare, amenajarea 

accesurilor în incintă și racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente pozate pe domeniul 

public se va face pe cheltuiala beneficiarului. 

 

3.10. Consecințe economice și sociale la nivelul Municipiului Giurgiu 

Construcțiile vor fi noi și conforme cu normele de protecție a mediului și vor ajuta la 

protejarea factorilor de mediu, acesta fiind unul dintre principiile europene în domeniul 

dezvoltării urbane. 

Scopul principal pentru care acest tip de investiții trebuie promovat și susținut este acela 

de creare de locuri de muncă, de scădere a șomajului, de creștere a nivelului de trai și, implicit, 

a calității vieții oamenilor. 

Considerăm că zona nou construită și amenajată va avea impact foarte mare și pozitiv 

asupra calității spațiului public perceptibil atât din interior, cât și din exterior și va pune în 

valoare zona. 

Prezenta investiție are rolul de a fructifica dreptul de uz al beneficiarului pe cale directă 

prin valorificarea unui teren care, în prezent, este subutilizat. Pe cale indirectă, investiția va 

avea efecte benefice asupra deservirii populației cu servicii comerciale cotidiene și 

indispensabile acestora. În plus, crearea unui pol comercial în această zonă va avea drept efect 

degrevarea centrului orașului de traficul generat de activități asemănătoare. 

Proiectul va crește coeziunea socială și va ajuta la creșterea diversificării serviciilor pe 

care orașul le poate oferi locuitorilor și investitorilor, având efect pozitiv asupra creșterii 

calității vieții acestora. 

 

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Soluția propusă are în vedere restrângerea la strictul necesar a suprafețelor construite, 

pentru a nu duce la costuri de investiții exagerate și nefundamentate funcțional, precum și 

pentru a se realiza încadrarea în coeficienții urbanistici propuși prin PUZ. 

PUZ fundamentează din punct de vedere urbanistic investiția și servește la stabilirea 

prevederilor de ocupare a terenurilor, deservirea edilitară și amenajările aferente terenurilor 

aflate în proprietatea privată. 

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație 

au stat următoarele obiective principale:  

- realizarea unei dezvoltări corelate cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în 

vigoare și cu tendințele de dezvoltare ale localității; 

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, de circulații și a problemelor 

legate de protecția mediului. 

Pentru toate motivele enumerate anterior considerăm că această investiție este oportună, 

trebuie promovată și este benefică atât pentru localitate, cât și pentru locuitorii săi. 
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5. ANEXE 

 

FAȚADE, PERSPECTIVE ȘI VOLUMETRII EXEMPLIFICATIVE 

 

 
Perspectivă nord-est – Bd. București 

 

 
Perspectivă aeriană nord-est – Bd. București 

 



 
Elaborare PUZ pentru „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 

 

 

 34 

 
Perspectivă posterioară nord-vest 

 

 
Perspectivă posterioară aeriană nord-vest 
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Detaliu amenajare acces locuitori 

 

 
Plan subsol 
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NORME JURIDICE CU INCIDENȚĂ DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ ASUPRA 

DOMENIULUI URBANISTIC 

 

- Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr. 350 / 2001, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 

a documentațiilor de urbanism (Activ Monitorul Oficial nr. 199 din 17 martie 2016) ; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru 

realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Giurgiu; 

- Ghidul privind metodologia de aprobare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic 

Zonal, Reglementare tehnică GM - 010 - 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176 

/N/16.08.2000; 

- Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism 

Reglementare tehnica (Indicativ GM 007 - 2000) aprobata cu Ordinul MPLAT nr. 

21/N/10.04.2000; 

- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525 / 1996 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- HG nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat 

prin HG nr. 525/1996; 

- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă 

și canalizare a localităților Indicativ NP 133-2013 

- Ordinul MDRT nr. 2701 / 30 decembrie 2010, privind Metodologia de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea 

teritoriului si de urbanism; 

- Ordonanța de urgență nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și 

reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, modificată și actualizată prin 

Ordonanța de urgență nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 

proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012, publicata in MO nr. 

485/16.07.2012. 

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi execuția rețelelor electrice de cabluri 

electrice; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HG nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări care se supun 

avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare; 
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- Hotărâre Nr. 862/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții 

la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum şi a celor la care 

se amenajează puncte de comandă de protecție civilă cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Codul civil; 

- Ordonanța de Urgență nr. 195 / 2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea apelor nr. 107 / 25.09.1996, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 82 / 15.04.1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor; 

- Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

- Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

- Ordinul M.S. nr. 1030/2009 modificat și completat de Ordinul M.S. nr. 251/2012 și 

Ordinul M.S. nr. 1185/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară, 

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce 

desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

- Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

119/2014; 

- Ordinul M.S. nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor; 

- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare; 

- H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale de igiena produselor alimentare; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; 

- Normativul AND 600/2010 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice; 

- Ordinul MT și MI nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condițiile de închidere a circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public 

și/sau pentru protejarea drumului; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și mijloacelor de 

publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tunelurile rutiere, precum și 

amenajarea căilor de acces la drumurile publice; 

- Ordinul nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la 

documentațiile tehnico-economice ale investițiilor sau la documentațiile tehnice de 

sistematizare pentru terți; 
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- Ordinul Ministrului Transporturilor 43/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind 

încadrarea in categorii a drumurilor naționale; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

privind protecția mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în 

localitățile urbane și rurale; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50 / 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor în localitățile rurale;  

- Legislația actuală în vigoare, complementară domeniului urbanismului și amenajării 

teritoriului;  

- Ordinul ANRE nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea „Normei tehnice privind delimitarea 

zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice”; 

- Ordinul  ANRE nr.  49 din  29.11. 2007 pentru modificarea şi completarea ,,Normei 

tehnice  privind delimitarea zonelor de protecție şi de siguranță aferente capacităților 

energetice – Revizia I” aprobată prin Ordinul ANRE nr. 4/2007. 



 

 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
VOLUMUL 2 

 

AFERENT 

 

 

PLAN URBANISTIC ZONAL 
 

 

 

ELABORARE PUZ PENTRU „IMOBIL LOCUINȚE 

COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER” 

BD. BUCUREȘTI NR. 37, MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEȚUL GIURGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUNIE 2022 

 

 

 



R.L.U. aferent P.U.Z. - „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

LISTĂ SEMNĂTURI 
 

 

 

 

 

BENEFICIAR    TC CONSTRUCT S.R.L. 

 

PROIECTANT   URBANIZE S.R.L. 

 

COORDONATOR   URB. MIHAI NECULA 

 

PROIECTAT   URB. ANA-MARIA ANGHEL 

 

DESENAT   URB. ANA-MARIA ANGHEL 

 

FAZA     PLAN URBANISTIC ZONAL  

 

DATA ELABORĂRII   IUNIE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



R.L.U. aferent P.U.Z. - „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 

 

 

 

 

 3 

Cuprins 
I. Dispoziții generale.............................................................................................................. 4 

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism ....................................................................... 4 

2. Baza legală a elaborării .................................................................................................... 4 

3. Domeniul de aplicare ....................................................................................................... 6 

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor ............................................. 7 

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și 

construit ................................................................................................................................... 7 

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public .................. 7 

6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii ........................................................ 8 

7. Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii ..................................................... 8 

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară............................................................................. 8 

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții ........................ 8 

10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri ......................................... 9 

III. Zonificarea funcțională .................................................................................................. 9 

11. Unități și subunități funcționale ....................................................................................... 9 

IV. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale ...................................... 10 

12. Funcțiune dominantă și funcțiuni complementare ......................................................... 10 

Articolul 1. Funcțiune dominantă ...................................................................................... 10 

Articolul 2. Funcțiuni complementare permise ................................................................. 10 

Articolul 3. Utilizări permise ............................................................................................. 10 

Articolul 4. Utilizări permise cu condiții ........................................................................... 11 

Articolul 5. Utilizări interzise ............................................................................................ 11 

Articolul 6. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) .......................... 11 

Articolul 7. Parcelarea ....................................................................................................... 12 

Articolul 8. Regimul juridic ............................................................................................... 12 

Articolul 9. Amplasarea față de aliniament ....................................................................... 12 

Articolul 10. Amplasarea față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor ................ 13 

Articolul 11. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă ...................... 13 

Articolul 12. Circulații și accesuri ..................................................................................... 13 

Articolul 13. Parcaje .......................................................................................................... 13 

Articolul 14. Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor ..................................................... 14 

Articolul 15. Aspectul exterior al clădirilor ....................................................................... 14 

Articolul 16. Condiții de echipare edilitară ....................................................................... 15 

Articolul 17. Spații libere şi spații plantate ....................................................................... 15 

Articolul 18. Împrejmuiri .................................................................................................. 15 

Articolul 19. Procentul de ocupare a terenului .................................................................. 15 

Articolul 20. Coeficientul de utilizare a terenului ............................................................. 16 

V. Unități teritoriale de referință ..................................................................................... 16 

VI. Anexă ............................................................................................................................. 17 

Definirea unor termeni .......................................................................................................... 17 

 



R.L.U. aferent P.U.Z. - „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 

 4 

I. Dispoziții generale 

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 

1.1. Regulamentul Local de Urbanism („RLU”) împreună cu Planul Urbanistic Zonal 

(„PUZ”) sunt o documentație de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabilește 

modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și conformarea construcțiilor pe 

o suprafață bine delimitată, în acord cu prevederile legale în vigoare la momentul elaborării. 

1.2. PUZ împreună cu RLU aplică regulile și principiile generale de urbanism și asigură 

concilierea intereselor inițiatorului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății 

private și apărarea interesului public. 

1.3. RLU aferent PUZ <<Elaborare PUZ pentru „Imobil locuințe colective cu spații 

comerciale la parter”>> pe terenul având numărul cadastral 41325, înscris în cartea funciară nr. 

41325 Giurgiu, situat în Bd. București nr. 37, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, constituie 

act de autoritate al administrației publice locale, instituit ca urmare a avizării conform legii și a 

aprobării sale de către Consiliul Local al Municipiului Pitești. 

1.4. Nu se vor face intervenții cu caracter modificator pe piesele scrise și desenate din 

documentația elaborată inițial, fără acordul scris al societății proiectante. 

2. Baza legală a elaborării 

2.1. RLU aferent PUZ se elaborează în conformitate cu: 

- Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr. 350 / 2001, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 

a documentațiilor de urbanism (Activ Monitorul Oficial nr. 199 din 17 martie 2016) ; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru 

realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Giurgiu; 

- Ghidul privind metodologia de aprobare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic 

Zonal, Reglementare tehnica GM - 010 - 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176 

/N/16.08.2000; 

- Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism 

Reglementare tehnica (Indicativ GM 007 - 2000) aprobata cu Ordinul MPLAT nr. 

21/N/10.04.2000; 

- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525 / 1996 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- HG nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat 

prin HG nr. 525/1996; 

- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă 

și canalizare a localităților Indicativ NP 133-2013 
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- Ordinul MDRT nr. 2701 / 30 decembrie 2010, privind Metodologia de informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea 

teritoriului si de urbanism; 

- Ordonanța de urgență nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și 

reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, modificată și actualizată prin 

Ordonanța de urgență nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 

proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012, publicata in MO nr. 

485/16.07.2012. 

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi execuția rețelelor electrice de cabluri 

electrice; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HG nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări care se supun 

avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărâre nr. 862/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții 

la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum şi a celor la care 

se amenajează puncte de comandă de protecție civilă cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Codul civil; 

- Ordonanța de Urgenta nr. 195 / 2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea apelor nr. 107 / 25.09.1996, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 82 / 15.04.1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul juridic al drumurilor; 

- Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

- Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

- Ordinul M.S. nr. 1030/2009 modificat și completat de Ordinul M.S. nr. 251/2012 și 

Ordinul M.S. nr. 1185/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară, 

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce 

desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

- Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

119/2014; 

- Ordinul M.S. nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, 

prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor; 
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- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare; 

- H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale de igiena produselor alimentare; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; 

- Normativul AND 600/2010 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice; 

- Ordinul MT și MI nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condițiile de închidere a circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public 

și/sau pentru protejarea drumului; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și mijloacelor de 

publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tunelurile rutiere, precum și 

amenajarea căilor de acces la drumurile publice; 

- Ordinul nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la 

documentațiile tehnico-economice ale investițiilor sau la documentațiile tehnice de 

sistematizare pentru terți; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor 43/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind 

încadrarea in categorii a drumurilor naționale; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

privind protecția mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor in 

localitățile urbane și rurale; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor în localitățile rurale;  

- Legislația actuală în vigoare, complementara domeniului urbanismului și amenajării 

teritoriului;  

- Ordinul ANRE nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea „Normei tehnice privind delimitarea 

zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice”; 

- Ordinul  ANRE nr.  49 din  29.11. 2007 pentru modificarea şi completarea ,,Normei 

tehnice  privind delimitarea zonelor de protecție şi de siguranță aferente capacităților 

energetice – Revizia I” aprobată prin Ordinul ANRE nr. 4/2007. 

3. Domeniul de aplicare 

3.1. Reglementările urbanistice se aplică asupra imobilul având numărul cadastral 41325 

(„Imobilul PUZ”) și a oricăror imobile rezultate ulterior în urma dezlipii/dezmembrării 

acestuia. 
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3.2. PUZ nu aduce atingere și nu se va interpreta ca aducând atingere altor imobile în afara 

celui menționat în CU care a stat la baza întocmirii PUZ. 

3.3. Pentru restul imobilelor aflate în zona studiată și care nu fac obiectul reglementărilor 

urbanistice se vor aplica prevederile urbanistice în vigoare la momentul respectiv 

(PUG/PUZ/PUD, după caz) și legislația în vigoare, includerea acestora în zona studiată având 

doar scop de documentare asupra oportunității realizării investiției și a impactului acesteia 

asupra vecinătăților existente. 

3.4. La momentul aprobării PUZ, imobilul PUZ este construit, iar categoria de folosință a 

terenului este curți-construcții situat în intravilan. Pe teren există o serie de construcții în care 

se desfășoară activități curente, respectiv o locuință cu anexe gospodărești și spații comerciale. 

Imobilul este situat între 4 fronturi de locuire colectivă, acest lucru reprezentând o 

disfuncționalitate care necesită ameliorare. 

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural 

și construit 

4.1. Imobilul PUZ este situat într-o zonă destinată exclusiv locuirii colective având regimuri 

de înălțime P+4 cu parterul comercial și aliniate la Bd. București. 

4.2. Imobilul PUZ nu oferă condiții deosebite de peisaj care să necesite măsuri speciale de 

conservare sau valorificare. De asemenea, pe amplasament și în proximitatea acestuia nu există 

spații publice și/sau spații verzi publice valoroase cu caracter istoric. 

4.3. Imobilul PUZ nu se află cuprinse în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și 

nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile înscrise pe această listă. De asemenea, nu există 

imobile cu potențial de resursă culturală sau parcelări cu valoare culturală. 

4.4. Imobilul PUZ nu este inclus într-un sit arheologic, iar în legătură cu acesta nu există 

potențial arheologic și nici potențial sau patrimoniu arheologic cunoscut, cercetat sau reperat. 

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public 

5.1. Autorizația de construire în vederea executării lucrărilor se emite numai cu condiția 

obținerii în prealabil a avizelor și acordurilor necesare. 

5.2. În conformitate cu art. 21, alin. (2) din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, Bd. 

București este în administrarea consiliului local al municipiului Giurgiu  

5.3. Terenurile nu sunt afectate de alte zone de siguranță sau protecție ale infrastructurii de 

transport feroviar, naval sau aerian. 

5.4. Se interzice amplasarea unităților noi generatoare de pericole de accidente majore în 

care sunt implicate substanțe periculoase (unități tip „Seveso”). 

5.5. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității 

utilizărilor, prin încadrarea în funcțiunea dominantă și funcțiunile complementare permise, dar 

și în utilizările permise și permise cu condiții aferente. 

5.6. Conversiile funcționale totale sau parțiale fără întocmirea în prealabil a unei 

documentații de urbanism se admit dacă noua funcțiune se încadrează în utilizările permise și 

permise cu condiții. 
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6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii 

6.1. Se vor respecta retragerile edificabilului față de aliniament și limitele laterale și 

posterioare ale loturilor reglementate prin PUZ, conform Planșei 2 – „Reglementări urbanistice 

– Zonificare”. 

6.2. În accepțiunea prezentului RLU, prin termenul „aliniament” se înțelege limita dintre 

proprietatea privată și domeniul public. 

6.3. Etajele superioare pot depăși limita edificabilului stabilit, cu condiția realizării în 

limitele terenului și fără a depăși limita de proprietate. 

6.4. Se admite depășirea limitei edificabilului în cazul balcoanelor. 

6.5. Demisolul/subsolul se pot realiza și în afara edificabilului. 

6.6. Platformele pietonale și carosabile, zonele de parcaje și de accesuri în/din incintă, 

spațiile verzi, echipamentele edilitare, totemurile publicitare și bazinele și instalațiile 

supraterane/subterane se pot amplasa și în afara limitei edificabilului. 

7. Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii 

7.1. Accesurile principale se pot realiza din circulațiile publice aflate pe domeniul public, 

respectiv din aleea de acces în/din Bd. București. 

7.2. Se permit accesuri din loturile învecinate, indiferent de forma de dobândire a acestui 

drept. 

7.3. Investiția se va putea realiza cu condiția asigurării unui acces carosabil de minim 4 metri 

lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut, prin una 

dintre proprietățile învecinate. 

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

8.1. Se vor respecta zonele de protecție ale culoarelor edilitare conform legislației în vigoare. 

8.2. Devierea rețelelor tehnico-edilitare se va putea face numai cu avizul administratorilor 

acestora. 

8.3. În cazul racordării la rețelele tehnico-edilitare publice, se vor respecta zonele de 

protecție ale acestora, conform legislației în vigoare. 

8.4. Dacă prin avizele/acordurile obținute se va permite amplasarea și amenajarea  

construcțiilor și instalațiilor la distanțe mai mici decât cele stabilite prin prezentul PUZ, acestea 

din urmă se pot deroga de la prevederile respective fără aprobarea unei alte documentații de 

urbanism, cu condiția respectării condițiilor stabilite prin respectivele avize/acorduri. 

8.5. Se interzice scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe parcelele învecinate. 

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții 

9.1. La fazele de proiectare ulterioare aprobării PUZ se permite ca zona reglementată să 

suporte operațiuni cadastrale (dezmembrări, dezlipiri, comasări, alipiri, etc.). 

9.2. La fazele de proiectare ulterioare aprobării PUZ se permite dezmembrarea sau 

parcelarea ulterioară a loturilor de teren aferente celor două etape cu condiția menținerii 

funcțiunilor stabilite prin documentațiile de urbanism în vigoare la momentul respectiv. 
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10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri 

10.1. În accepțiunea prezentului RLU, prin sintagma „spații verzi” se înțelege „spațiile verzi 

proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice amplasate pe terenuri proprietate privată a 

persoanelor fizice sau juridice” și care nu se asimilează prevederilor Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților sau Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. 

10.2. Spațiile verzi aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice își pot 

schimba încadrarea funcțională fără întocmirea, în prealabil, a unei documentații de urbanism 

sau documentații tehnice, cu respectarea prevederilor prezentului RLU și nu vor fi inventariate 

sau declarate ca spații verzi în sensul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din intravilanul localităților sau Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform 

legislației în domeniu și doar cu acordul autentificat al beneficiarului, proprietarului sau 

investitorului, după caz. 

10.3. Spațiile verzi din incintă se vor cuantifica și se pot amenaja astfel: 

• perimetral, cu rol de protecție față de vecinătăți; 

• în jurul zonelor de parcare; 

• în zona parcajelor și pe locurile de parcare prin utilizarea dalelor înierbate/ecologice sau 

altele asemenea care să permită infiltrarea apelor pluviale în sol, degrevând din sarcina 

la care se supune sistemul de colectare a apelor – o soluție foarte bună în contextul bine-

cunoscutului „efect de insulă termică” pe perioada zilelor cu temperaturi ridicate; 

• prin amenajarea pe terasele sau pereții clădirilor a unor zone verzi – „green roof/wall”. 

10.4. Împrejmuirile se pot realiza din beton, zidărie, metal, o combinație a acestora sau alte 

materiale. Acestea se pot realiza parțial sau total și se vor stabili la fazele de proiectare 

ulterioare. 

III. Zonificarea funcțională 

11. Unități și subunități funcționale 

11.1. Zona funcțională este o categorie urbanistică și reprezintă un teritoriu pe care se 

desfășoară activitățile umane care se pot înscrie într-o funcțiune dominantă (de bază sau 

principală), la rândul ei subîmpărțită în subzone funcționale și la care se pot adăuga alte 

funcțiuni complementare celei principale. 

11.2. Zonificarea funcțională este evidențiată în Planșa 2 – „Reglementări urbanistice – 

Zonificare”. 

11.3. Subzonele funcționale reprezintă subdiviziuni ale zonelor funcționale dominante (de 

bază sau principale), având funcțiuni complementare acesteia și caracteristici urbanistice 

similare cu posibilitatea de a fi circumscrise acelorași reguli. 
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IV. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale 

12. Funcțiune dominantă și funcțiuni complementare 

12.1. Pentru zona reglementată se stabilesc funcțiunea dominantă și funcțiunile 

complementare, astfel: 

Articolul 1. Funcțiune dominantă 

• LC – Locuire colectivă  

Articolul 2. Funcțiuni complementare permise 

• C – Căi de comunicație 

• IS – Instituții și servicii 

• SP – Spații plantate, agrement, sport 

• TE – Echipare tehnico-edilitară 

• GC – Gospodărie comunală 

Articolul 3. Utilizări permise 

- locuințe colective; 

- locuințe semicolective; 

- locuințe de standard redus, mediu sau ridicat, inclusiv locuințe sociale; 

- spații de cazare în regim hotelier; 

- comerț și prestări servicii; 

- construcții care respectă standardele nZEB sau altele asemănătoare; 

- construcții aferente echipării tehnico-edilitare;  

- amenajări aferente locuințelor colective: căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje 

în subteran sau în construcții speciale, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări 

de sport, împrejmuiri. 

- alimentație publică, restaurant, cafenea, bar, pub, comerț, zonă de recreere și petrecere a 

timpului liber și interacțiune socială; 

- proiecție video în spații închise și deschise; 

- funcțiuni comerciale, funcțiuni financiar-bancare, servicii şi echipamente publice; 

- sedii ale unor companii şi firme (birouri), servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 

expertizare, consultanță în diferite domenii şi alte servicii profesionale;  

- agenții de turism, showroom;  

- accesuri rutiere pentru clienți și aprovizionare; 

- accesuri pietonale, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și nevoi speciale; 

- accesuri pentru autospecialele de intervenție în caz de urgență; 

- platforme pentru colectarea/precolectarea/sortarea deșeurilor; 

- spații tehnice și spații administrative; 

- racorduri la drumurile publice; 

- instalații și racorduri tehnico-edilitare; 
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- branșare la utilități; 

- organizare de șantier; 

- zonă de recreere, petrecere a timpului liber și interacțiune socială; 

- servicii sociale, colective şi personale;  

- construcții și amenajări aferente echipării edilitare; 

- construcții și amenajări aferente gospodăriei comunale; 

- anexe sanitare;  

- împrejmuirea terenului; 

- amplasare panouri publicitare, totem, pilon și unipol publicitar și altele asemenea. 

Articolul 4. Utilizări permise cu condiții 

- funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de 

funcționare specific; 

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice, declivitatea terenurilor şi de 

zonarea seismică; 

- amplasarea instalațiilor de publicitate se va putea face la cea mai mică distanță față de liniile 

electrice convenită împreună cu administratorul rețelei respective; 

- se admite completarea/extinderea cu clădiri comerciale, zone și platforme noi, comerciale 

și de servicii și adăpostind spații tehnice în limita indicatorilor urbanistici propuși, cu 

condiția să se asigure accesurile carosabile și pietonale necesare; 

- se admite extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de 

amplasare, echipare și configurare precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare 

a terenurilor prevăzute de prezentul regulament; 

- se admite creșterea regimului maxim de înălțime („Rh”) la fazele următoare de proiectare, 

fără a depăși înălțimea maximă exprimată în metri („H”), procentul de ocupare a terenurilor 

maxim („POT”) și coeficientul de ocupare a terenurilor maxim („CUT”). 

Articolul 5. Utilizări interzise 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe toxice; 

- lucrări care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică 

evacuarea și colectarea apelor meteorice. 

Articolul 6. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) 

- investițiile se vor realiza pe imobilul având suprafața de 1.116 mp; 

- la fazele de proiectare ulterioare aprobării PUZ se permite ca terenul să suporte alte 

operațiuni cadastrale (dezmembrări, dezlipiri, comasări, alipiri, etc.), acest lucru neafectând 

prevederile PUZ, acesta aplicându-se la nivel spațial asupra zonei reglementate; 

- terenul are o formă neregulată și suprafață relativ plană, cu deschiderea către trei drumuri 

publice; 

- conformarea volumetrică se realizează prin respectarea valorilor maxime ale indicatorilor 

urbanistici, precum și a înălțimii maxime stabilite; 



R.L.U. aferent P.U.Z. - „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 

 12 

- POT, CUT și înălțimea construcțiilor constrâng realizarea investiției; fiecare dintre aceste 

valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament; 

nu este obligatoriu ca valorile stabilite prin prezentul regulament să fie respectate simultan; 

- constrângerea dată de indicatorii urbanistici împreună cu înălțimea maximă a construcțiilor 

este una rezultantă prin restricționarea simultană și cumulată a valorilor maxime admise. 

Articolul 7. Parcelarea 

- suprafața totală a zonei reglementate prin PUZ este de 1.116 mp, iar la fazele ulterioare 

aprobării PUZ se pot realiza operațiuni cadastrale (dezmembrări, dezlipiri, comasări, alipiri, 

etc.) care nu vor afecta prevederile PUZ; 

- indiferent de suprafețele loturilor ulterioare, PUZ se aplică pe fiecare lot rezultat în parte, 

respectând prevederile prezentului RLU. 

Articolul 8. Regimul juridic 

- întreaga suprafață reglementată se află în proprietatea persoanelor fizice și nu este necesară 

schimbarea regimului de proprietate; 

- PUZ nu aduce și nu va fi interpretat ca aducând atingere proprietății private a altor persoane 

fizice/juridice decât proprietarului/proprietarilor imobilelor din care s-a asigurat suprafața 

PUZ sau a loturilor dezmembrate ulterior din acestea; 

- procedura și lucrările de sistematizare/modernizare/reabilitare ale drumurilor publice se vor 

realiza pe cheltuiala administratorului drumului și/sau al autorităților publice 

interesate/responsabile, iar spațiul necesar lucrărilor se va putea asigura din proprietatea 

privată doar în cazurile excepționale când domeniul public nu permite execuția tuturor 

lucrărilor cu acordul prealabil al proprietarului; 

- investitorii și proprietarii privați vor fi responsabili doar cu sistematizarea accesurilor în și 

din propria incintă. 

Articolul 9. Amplasarea față de aliniament 

- se va respecta retragerea edificabilului față de aliniament conform Planșei 2 – 

„Reglementări urbanistice – Zonificare”; 

- pe terenul situat între limita edificabilului și limita de proprietate se pot realiza următoarele: 

• demisolul/subsolul clădirii; 

• echipamente și instalații tehnico-edilitare supraterane sau subterane; 

• accesuri pietonale și carosabile în incintă; 

• amenajări pentru spații pietonale, cu acces public limitat și nelimitat; 

• spații verzi, amenajări peisajere și obiective de utilizare publică; 

• circulații rutiere și pietonale; 

• parcaje pentru vizitatori și aprovizionare; 

• semnalizare rutieră, iluminat public, elemente de signaletică comercială. 

 

 



R.L.U. aferent P.U.Z. - „Imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, Bd. București nr. 37, Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu 

 

 

 

 

 13 

Articolul 10. Amplasarea față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor 

- se vor respecta retragerile edificabilului față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor 

conform Planșei 2 – „Reglementări urbanistice – Zonificare”; 

- toate construcțiile care adăpostesc activități comerciale și de prestări servicii se vor realiza 

în limita edificabilului stabilit; 

- etajele superioare pot depăși limita edificabilului stabilit, cu condiția realizării în limitele 

terenului și fără a depăși limita de proprietate; 

- demisolul/subsolul se pot realiza și în afara edificabilului; 

- aleile pietonale și carosabile, zonele de parcaje și de accesuri, spațiile verzi, echipamentele 

și instalațiile tehnico-edilitare, totemurile și echipamentele publicitare se pot amplasa și în 

afara limitei edificabilului. 

Articolul 11. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă 

- construirea și extinderea clădirilor care adăpostesc activități de locuire și comerciale se 

permit în limita edificabilului; 

- în cazul amplasării mai multor construcții pe parcelă, distanțele dintre acestea vor trebui să 

asigure normele sanitare de însorire și ventilație pentru a nu se prejudicia reciproc. 

Articolul 12. Circulații și accesuri 

- terenurile sunt construibile numai dacă au asigurat un acces carosabil de minim 4 m lățime 

dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut, prin una din 

proprietățile învecinate; 

- circulațiile carosabile de serviciu/de incintă vor asigura accesul pe parcelă pentru utilizatori, 

autovehicule ale serviciilor publice și pentru mijloacele de intervenție, precum și pentru 

pietoni și aprovizionare; 

- soluțiile tehnice definitive de racordare la drumurile publice se vor stabili la fazele de 

proiectare ulterioare, fără a fi necesară întocmirea, în prealabil, a unei documentații de 

urbanism; 

- se permite realizarea accesului principal în/din domeniul public; 

- se admit accesuri secundare pentru clienți, angajați și aprovizionare din loturile învecinate, 

indiferent de forma de dobândire a acestui drept; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu 

dizabilități; 

- dimensionarea prospectele drumurilor din incintă se va face conform normelor în vigoare 

pentru ca circulația autovehiculelor de stingere a incendiilor și a celor de intervenție în caz 

de urgență (inclusiv salvări) să se facă în condiții de siguranță, excluse fiind drumurile de 

servitute; 

Articolul 13. Parcaje 

- accesurile carosabile și parcajele vor fi dimensionate în conformitate cu tema de program a 

beneficiarului; 
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- amenajarea și organizarea parcajelor se va face în incintă, respectându-se prevederile PUG 

în vigoare adaptate la natura investiției la faza de documentație tehnică, astfel: 

o 9. PARCAJE: 

3. – Construcții comerciale: 

- a) Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, 

după cum urmează: 

o un loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități 

de până la 400 mp suprafață construită desfășurată; 

o un loc de parcare la 25 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități 

comerciale de peste 400 mp suprafață construită desfășurată. 

- b) Pentru unități de alimentație publica va fi prevăzut câte un loc de parcare la 25 mp 

suprafață construită desfășurată. 

- c) La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care 

pot fi amplasate independent de parcajele clienților. 

11. – Construcții de locuințe: 

- câte un loc de parcare la 1 apartament cu suprafața până la 100 mp pentru locuințe 

semicolective și colective; 

- câte două locuri de parcare la 1 apartament cu suprafața peste 100 mp pentru locuințe 

semicolective și colective; 

- la numărul de locuri de parcare pentru locatari se adaugă un supliment de 10% pentru 

vizitatori. 

- necesarul locurilor de parcare se poate asigura parțial în incinta PUZ și parțial pe domeniul 

public, cu respectarea art. 33 din HG 525/1996; 

- se va analiza posibilitatea utilizării unei părți a domeniului public aflat în partea posterioară 

a lotului pentru amenajarea câtorva locuri de parcare, cu acordul sau știința proprietarului 

de drept; acestea se vor definitiva la faza de documentație tehnică, ulterior aprobării PUZ; 

- se pot amenaja parcaje la sol, în subteran, demisol sau altele asemenea. 

Articolul 14. Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor 

- înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși 20 m, iar regimul de înălțime maxim va fi de 

S+P+4E+5R sau un regim de înălțime care să se încadreze în înălțimea maximă; 

- înălțimea maximă a totemurilor nu va depăși 12 m. 

Articolul 15. Aspectul exterior al clădirilor 

- aspectul exterior al clădirilor se va stabili la faza de documentație tehnică și va fi subordonat 

programului pentru locuire și comerț, ținând seama de particularitățile sitului, de caracterul 

general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relație de 

vizibilitate și covizibilitate; 

- pot fi utilizate materiale și tehnici neconvenționale care nu sunt specifice locului în situația 

în care se dorește încadrarea în standardele nZEB sau altele asemănătoare. 
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Articolul 16. Condiții de echipare edilitară 

- pentru toate construcțiile și instalațiile se permite racordarea la rețelele edilitare existente și 

viitoare din zona studiată; 

- se permite utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea clădirilor, cu condiția ca 

instalațiile în cauză să fie realizate în interiorul parcelei, iar funcționarea acestora să nu 

afecteze vecinătățile; 

- instalațiile fotovoltaice și de încălzire solară se pot instala atât separat, cât și pe terasele 

clădirilor, cu condiția respectării normelor de siguranță în exploatare conform normelor în 

vigoare; 

- se va asigura colectarea şi evacuarea apelor meteorice din incintă – circulații și amenajări 

pietonale și rutiere, clădiri, platforme de parcare și spații verzi prin rețele subterane către 

rețeaua publică de canalizare; 

- se interzice scurgerea apelor meteorice direct pe domeniul public sau spre vecinătățile 

imediate; 

- se vor respecta normele legale privind siguranța în exploatare a clădirilor şi instalațiilor; 

- pot fi utilizate materiale și tehnici neconvenționale care nu sunt specifice locului în situația 

în care se dorește încadrarea în standardele nZEB sau altele asemănătoare. 

Articolul 17. Spații libere şi spații plantate 

- procentul minim de spațiu verde proprietate privată amenajat în incintă la nivelul întregii 

zone reglementate este de 20%; 

- pentru a atinge această valoare, se pot amenaja spații verzi astfel: 

o perimetral, cu rol de protecție față de vecinătăți; 

o în jurul zonelor de parcare; 

o în zona parcajelor și pe locurile de parcare prin utilizarea dalelor înierbate/ecologice 

sau altele asemenea care să permită infiltrarea apelor pluviale în sol, degrevând din 

sarcina la care se supune sistemul de colectare a apelor – o soluție foarte bună în 

contextul bine-cunoscutului „efect de insulă termică” pe perioada zilelor cu 

temperaturi ridicate; 

o prin amenajarea pe terasele sau pereții clădirilor a unor zone verzi – „green 

roof/wall”. 

Articolul 18. Împrejmuiri 

- împrejmuirile față de vecinătăți vor avea o înălțime maximă de 2 m cu gard care poate fi 

realizat din beton, zidărie, metal, lemn, o combinație a acestora sau va putea fi lăsat 

neîmprejmuit/împrejmuit parțial. 

Articolul 19. Procentul de ocupare a terenului 

- POT maxim = 40%; 
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- aleile pietonale și carosabile, zonele de parcaje și accesuri, spațiile verzi, echipamentele 

tehnico-edilitare și echipamentele publicitare se pot amplasa în afara limitei edificabilului 

și nu vor intra în calculul POT; 

- în cazul în care se optează pentru amenajarea parcajelor în subteran, la demisol, la sol, 

suprateran sau pe acoperiș, acestea nu vor intra în calculul POT, cu condiția ca destinația 

acestora să fie strict pentru gararea autovehiculelor. 

Articolul 20. Coeficientul de utilizare a terenului 

- CUT maxim = 2,20; 

- suprafețele aleilor pietonale și carosabile, a zonelor de parcaje și accesuri, a spațiilor verzi, 

a echipamentelor tehnico-edilitare, a echipamentelor publicitare, suprafața subsolurilor cu 

înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea 

autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața 

balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor 

necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din 

incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție se pot amplasa în afara limitei 

edificabilului și nu vor intra în calculul CUT; 

- în cazul în care se optează pentru amenajarea parcajelor în subteran, la demisol, la sol, 

suprateran sau pe acoperiș, acestea nu vor intra în calculul CUT, cu condiția ca destinația 

acestora să fie strict pentru gararea autovehiculelor. 

V. Unități teritoriale de referință 

12.2. În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

unitate teritorială de referință („UTR”) reprezintă o „subdiviziune urbanistică a teritoriului 

unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate 

funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop 

reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj 

cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și 

mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim 

juridic al imobilelor similar”. 

12.3. În accepțiunea prezentului RLU, UTR sunt funcțiunea dominantă și funcțiunile 

complementare, delimitate convențional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică și 

funcțională și conturate pe limite cadastrale și de proprietate, ale căror prevederi sunt detaliate 

în cadrul articolelor anterioare. 
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VI. Anexă 

Definirea unor termeni 

În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni în plus față de 

cei conținuți în „Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea 

regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 sau a fost 

nuanțat înțelesul unora dintre aceștia, astfel:  

 

ACTIVITĂŢI TERŢIARE = activități de servicii de toate categoriile conform Clasificării 

Activităților din Economia Națională. 

ALINIAMENT = limita dintre proprietatea privată și domeniul public. 

ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre stradă şi care 

poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor 

regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre 

aliniament şi alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor şi a 

teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor 

de terasament. 

ANEXE ALE LOCUINŢELOR = clădiri de mici dimensiuni realizate pe o parcelă 

independent de clădirea principală, destinate pentru gararea a 1-2 mașini sau pentru agrement 

(umbrare, pergole acoperite, sere); suprafața acestora nu se ia în considerare în calculul 

indicatorilor urbanistici POT şi CUT. 

COMERŢ – structura actuală a marilor spații comerciale este următoarea: • centre comerciale 

regionale • supermagazine/hipermagazine • mari magazine • centre comerciale locale • 

magazine populare • comerț specializat • stații – service • alte spații comerciale  

COMERŢ EN GROS = societăți comerciale care se ocupă cu achiziționarea, depozitarea, 

reambalarea şi distribuirea mărfurilor către comercianții detailiști. 

COMERŢ / DEPOZITE MIC-GROS = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri 

în ambalaje de comercializare, în cantități reduse şi cu rulaj rapid pentru aprovizionarea 

magazinelor, care se localizează în zona centrală, în zona mixta şi în centrele de cartier; astfel 

de depozite pot asigura şi aprovizionarea la domiciliu a clienților. 

INDICATORI URBANISTICI - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul 

proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum 

urmează (conform Legii 350/2001) 

• Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată 

(suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) şi suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de 

referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu 

înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea 

autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, 

logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a 

podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, 

trotuarele de protecție; 

• Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol 

a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafața parcelei. Suprafața 
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construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale 

parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a 

balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor 

închise ale etajelor se include în suprafața construită. 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR exprimată în metri şi în număr de niveluri 

convenționale, este înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între cota ±0.00 şi 

streașina, cornișa sau limita superioară a parapetului terasei. 

SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanțate de la 

buget, se stabilesc prin norme şi sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de 

echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în rețea la nivel de zona 

rezidențială şi de cartier – creșe, dispensare, grădinițe, scoli, licee, biblioteci de cartier etc. 

SPAȚII VERZI = spațiile verzi proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice amplasate 

pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și care nu se supun Legii nr. 

24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ („UTR”) = subdiviziune urbanistică a 

teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin 

omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca 

scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și 

peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar 

și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim 

juridic al imobilelor similar. 

ZONA REGLEMENTATĂ = zona asupra căreia se aplică reglementările urbanistice 

delimitată ca atare în partea scrisă și în partea desenată. 

ZONA STUDIATĂ = zonă delimitată convențional având scopul de documentare asupra 

oportunității realizării investiției și a estimării impactului acesteia asupra vecinătăților existente. 

























































































formular tip F.6 cf . Anexei 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii 50/ 1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de

construclii.

ROMANIA, JUDEIUL GIURGIU

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr 21,11fr _ain2\. C6. 2s21

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 39 0 6;n 23, 06 " zozr

inscopul: ,,ObtinereautorizatiededesfiintarecladiriCl,C2,C3,C4,C4,C5siconstruireimobilinreqimD+P+4E+5retras
(demisol-parcare, parter-spatiu comercial, etai 1.5 locuinte colective "

Ca urmare a cererii adresate de SC lC CONSTRUCT SRL -reprezentata prin Telehoi Alina
cudomiciliuljudetul GIURGIU municipiul GIURGIU
satul- sectorul__codpogtal str, VladTepes nr. 116 bl._sc, et._ap._-
telefon/fax )_ e-mail inregistrati la nr _27lll_din 27.05.2021

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1 99 1 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 9i
completdrile ulterioare,

pentru imobilul - teren gi/sau construclii -, situat in judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, cod po$tal_,
bd.Bucuresti nr.37. identificatprtn plandeincadrareinzond,plandesituatie;CF41325 ginr.CAD 41325.

in temeiul reglementdrilor Documenta{iei de urbanism nr. 11'12BDU36612009,fazaPUG, actualizat aprobatd prin Hotardrea
Consiliului Local Giurgiu nr.37 12011 ,in conformitate cu prevederile Leqii nr. 50/1 991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de
construclii, republicatS, cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1, REGIMUL JURIDIC:

lmobiluleste. Domeniuprivatalpersoanelorfizice(TCConstructsRL)conformact notarialnr 507/21.042021 emisedeNp
Uieniuc Marinela.

lmobil situat in intravilanul municipiulur Giurqiu

Nu este situat in zona proteiata: nu este qrevat de sarcini

2. REGIMUL ECONOMIC:

lmobil situat in zona B" conf. HCLM nr. 173/2007

Folosinta actualS g destinatia:cu(i constructii

3, REGIMUL TEHNIC:
Conform Planului Urbanistic Generalactualizat aprobat prin HCLM 3712011, terenulse afla in unitatea teritoriala de referinta

subzona LM 2-locuintelor individuale cu maxim P+1+M niveluri, in zone construite, $i zona. CC1 -zona transpor.turilor rutiere ce
include ansamblu retelei de transport rutier precum $i incintele cuprinzand activitdli leqate de transporturile rutiere. Avand in vedere
situarea terenului adiacent bdl. Bucuresti care prin reglementdrile urbanistice aferente cailor de comunicatii este propusa cu un
profil de minim 20,0m, se stabileste aliniamentul reqlementat respectiv linia pe care trebuie amplasate impreimuirile, la o distantA
de 10,0.m din axulstrdzii. Zona destinatd circulalieirutiere, mentionatd maisus, se constituie ca zona non-ediflcandiin care sunt
interzise orice lucrdri in afara celor de amenaiare a drumului, trotuarelor, spatiilor verzi, retelelor edilitare."

,trrir. dir.ontinrr: lo.rint.
cu partiu special care includ spatii pentru profesruni liberale: echipamente publice specifice zonei rezidentiale: pensiuni cu mai putin

de 20 locuri de cazare: parcaje la sol: spalii verzi amenajate (plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea

climatului); spatii libere pietonale.

UTILIZARI ADtMISE CU CONDITIONARI: locuinte colective mici cu solulionarea in interiorul parcelei a: parcaielor gi spatiilor de
manevra auto aferente. a sistemului de colectare a qunoiului, a spatiilor verzi si a celor de ioaca pentru copii in concordante cu
prevederile OMS 119/ 2014:amplasarea a maimult de 4locuinte individuale sau 6 apartamente pe o parcela se poate realiza numai
pe baza unei documentatii de urbanism aprobate. in conditiile leqii: anexe qospodaresti care nu produc murdbrie (garaj, maqazie,
etc.) in suprafata totala construita desfa$urata de maxim 100mp/ unitate locativa: adaposturi pentru maxim 5 animale de casa: sere
de maxim 100mp: panouri publicitare sau semnale de maxim 2mp $i 10m inaltime pentru activitatea proprie: amplasarea panourilor

Qi semnalelor se va face in incinta proprie, la minim 5m de limita proprietiililor invecinate: toate cladirile vor avea evacuarea apelor
uzate si meteorice controlata: se admite mansardarea cladirilor parter existente. cu luarea in calcul a coeficientului de utilizare a
terenului a unei suprafete desfdsurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent.se admit functiunr
comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu conditia ca suprafata acestora sa nu depa$easca 200mp ADC, sa
nu reprezinte mai mult de 30% din suprafata desfasurata a constructiei, sa nu qenereze transporturi qrele, sd nu atraqd mai mult de
5 autoturisme concomitent, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelunqit peste orele 22:00 $i sa nu utilizeze terenul liber al

200mp ADC (sau 30% din suprafala desfasurata), sau care qenereazd transporturi qrele, sau care atrao mai mult de 5 autoturisme
concomitent, care sunt poluante, sau care au proqram prelunqit peste orele 22:00 sau care utilizeaza terenul liber al parcelei pentru
denozitare si nrodrrctie'

Primiria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
in conformitate cu prevederile art 6, lit. c) gi e) ale Regulamentului U.E. 67912016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE



primarul localitdtii:

Prezentul .rnifi.u, n[r,
'afe PUZ ngntru --lmohit loatinla rnlaathta att aaatii ^^*^-^t- '^ '-

a
de a executa lucrdri de construclii.4. OBLIGATII ALE iM DE URBANISM:

,;qffi;i)lllJritor oe construclii - de construire/de desflinlare - soricitanturVa adresa alrforititii .nmnatonfo nantrrr nra{^^{i^ '.^ri..r..:. ^ -.- 1!

;il;,.**t'autorita{iicompetente 
penku proteclia mediutui:Agentia fentiu eioteclia Mediutui, Giurgiu, n!ffii-,.:[,li;,,,;::::iH]parter

in aplicarea Directivei consiliului 85/337/cEE (D.irectiva 
EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice gi privateasupra mediului' modificatd prin Directiva consiliuiui 97l11lcE{i prin oirectiva consiliului gi parlamentutui European 2oo3t3slcEprivind participarea publicului la elaborarea anumitor q,ry-ql^i _rl.*rr. 11 

lggetuf cu mediut gi modificarea, cu privire ta
:;lf[g?tyg::l||l:l::::".:1,::l:jl::: p,i::]dl esiCsiriiE"si"a'Directivei s6t6ilcE, prin ce(iricatur de urbanism secomunicd solicitantului obligalia de a iontacta autoritatea teiiffii;;;;;;,, p"i,j,,j'.1#;#; ;;:H:J;:U r::,r[ffitfl}]

primiria Municipiului Giurgiu .st. op,:f:gijTl$f":jg.^:._1?jg?[g:]llliii.l 
*_T:q-1,,I:;t,;i;;U;.;;g/)oro privind proteclia persoaneror nzice in ceea cepriveete prelucrarea datelor cu caracter pdrs6nat ei privind rioera circurajie ;;;ilru;il;ru;:ffi;J:H:1,1i:ffiuiffir'

i de intretinere auto;

C0EFICIENT MAXIM DE UTIUZ ru inattiri p*t*wt 
= r.Oro ooa, ro r.r.n



incadrarea/neincadrarea proiectului investiliei publice/private in lista proiectelor supuse evaludrii impactului asupra mediului. in

aplicarea prevederilor Directivei Consiliului B5/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfdgoard dup6 emiterea

certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaliei pentru autorizarea executarii lucririlor de construc{ii la autoritatea

administraliei publice competente in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,

autoritatea competentd pentru proteclia mediului stabilegte mecanismul asigurdrii consultdrii publice, centralizdrii opliunilor publicului

9i al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consulterii publice, ln aceste

condi{ii:Dup5 primirea prezentului certiflcat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd pentru

proteclia mediului in vederea evaludrii ini{iale a investiliei gi stabilirii necesitdtii evaludrii efectelor acesteia asupra mediului. in urma
evaluarir initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autorrtd{ii competente pentru protectia

Mediului.

situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabilegte necesitatea evaludrii efectelor investiliei asupra

mediului,solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritdlii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii
pentru autorizarea executdrii ucrdrilor de construclii. in situa(ia in care, dupd emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul

deruldrii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunli la intenlia de realizare a investi{iei, acesta

are obligatia de a notifica acest fapt autoritdtii administratiei publice

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fl insotitd de urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie),

b) dovada titlului asupra imobilului, teren gi/ sau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi gi extrasul de

carte funciard de informare actualizat lazi,in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

I]DTAC I]DTOE I]DTAD
d) avizele gi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize gi acorduri privind utilitatile urbane gi infrastructura (copie):

[x] alimentare cu api(aviz amplasament) lxl aviz pentru racord alimentare cu api
Ix] canalizare(aviz amplasament) Ixl aviz pentru racord canalizare

[x] alimentare cu energie electrici(aviz [] aviz SC ADPP Giurgiu SA - evacuare des,euri inerte

amplasament)

[x]alimentare cu energie termici(aviz [X] acord Direcfia Patrimoniu PMG

amplasament)

[x] gaze naturale(aviz amplasament)
d.2) avize gi acorduri privind:

[ ] acord Direcfia Servicii Publice PMG

[x ] securitatea la incendiu [ ] protecfia civild [ ] sinitatea populafiei

d.3) avize/ acorduri specifice ale adminiskatiei publice centrale gi/sau ale serviciilor descentralizate:

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

[x] Plan Urbanistic Zonal elaborat conform precizirilor din regimul tehnic, cu avizele precizate in Ordin 176/N/2000,
elaborat de MLPAT cu respectarea prevederilor de informare gi consultare a publicului cf.HCLM 19612011 care
aprobi Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism gi
amenajarea teritoriulu, adoptat in baza Ordinului MDRT 270112010 ;

[x] Aviz de oportunitate conform precizirilor de la regimul tehnic

[] verificarea proiectuluicf. L. 10i1995 qi H.G. 925/ 1995 la toate cerinlele cf. categorieide importan!5 a clddirii.

[ ] Audit energetic

[] Expertiza tehnicd
[x] Studiu topografic

[x] e) Punctul de vedere/ actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie);

[x] f) Dovada achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnituri de citre elaboratorul PUZ la Registrul Urbanisrilor

[] g) documentele de platd ale urmdtoarelor taxe (copie):

L CERTIFICAT DE URBANISM ARE VALABILITATE DE 12 LUNI DE LA DATA EMITERII

[x] Studiu geotehnic

[] Studiu de circula[ie

SECREfrAR.,,,,ffiy ARHTTECT $EF,
loana Cdtdlina VAR

lntocmit,
Corina MITREA&

Primiria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
in conformitate cu prevederile art. 6, lit. c) gi e) ale Regulamentului U.E. 67912016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce

privegte prelucrarea datelor cu caracter personal 9i privind libera circula{ie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE
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ACT DE ALIPIRE
Subscrisa,

1,. Firma TC

Oficiul Registrului aliil'Giurgiu sub nr. J52t427 din data de 21 noiembrie 2003, rdentiflcator unic ra Niver
European (EUtD) -

vr rrw rq I Yl Ygl

Unic de inregistrare 159272g4,conform certificatuluiconstatator nr,28631g din data de 1S;;ffi;; ffi;ffi;
cetdfean romin, cNP 2700311520056, domiciliatd in mun, Giurgiu, Fdt. viespelor nr.5, judetul Giurgiu, in calitate de asociat 9i
adminiskator, cu puteri depline,

proprietari asupra urmatoarelor bunuri imobile :

l..lmobil,,constinddintereninsuprafa!atotalide8,t6m.p.
(optsute saisprezece) - categorie de folosinti curti constructii, constructie . Cl. p +1, compusi din pARTER _ sufragerie, dou6 dormitoare,
bucdtdrie, hol, terasr si dependinte 9i ETAJ - doui dormitoare, hol, bucdtdrie si casa sc6rii, in suprafata construita de 136 m.p., construiti din
cirimidi' acoperiti cu tabld, constructie anexi - c2 - garai, in suprafafi construiti de 22 mp, constructii administrative si social
culturale c' 3 ' magazin, in suprafati construiti de 13 mp si constructie anexi - c4 - garaj, in suprafa(a construitd de 12 mp,

lmobilul este identificat cadastral cu nr. 32068 si provine din nr, cadastral vechi 5663 si inscris in cartea Funciard a localitilii
Giurgiu nr' 32068 proventi din nr CF vechi 71671N, fiind intabulat dreptulde proprietate conform incheierii de intabulare nr. 243 din data de S
ianuarie 2021 eliberatd de Biroul de cadastru gi Publicitate lmobiliari Giurgiu, care nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte
drepturi reale in favoarea altor persoane, dupi cum rezulta din extrasulde carte funciara pentru autentiflcare nr. 3346g din data de 15 aprilie
2021 eliberat de Oficiul de cadastru si pubticitate lmobitiard Giurgiu.

Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobdndit prin cumpirare in baza contractului de vanzare cumpdrare
autentificat sub nr' 1676 din data de 23 decemb rie 2020 de Societatea Profesionala Notariali Ujeniuc cu sediul in mun, Giurgiu.

2'' Teren intravilan in suprafata de 25 mp (douizecisicinci mp) - categorie de folosinta curti constructii, situat ln mun. Giurgiu,
str. Bucuregti nr. 37, judetul Giurgiu,

Terenul este identificat cadastral 31074 provenit din nr. cadastral vechi 2015 si inscris in cartea Funciard nr.31074 a
localititii Giurgiu provenittr din nr. cF vechi 849/N, fiind intabulat dreptul de proprietate conform incheierii de intabulare nr. 24g din data de 5
ianuarie 2021 eliberati de Biroul de cadastru gi Publicitate lmobiliard Giurgiu, care nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte
drepturireale in favoarea altor persoane, dupd cum rezulti din extrasulde carte funciard pentru autentificare nr. 3347g din data de 15 aprilie
2021 eliberat de Oflciul de cadastru si publicitate lmobiliard Giurgiu,

Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobandit prin cumpdrare in baza conhactului de vdnzare cumpdrare
autentificat sub nr' 1676 din data de 23 decembrie2020de Societatea Profesionald Notariali Ujeniuc cu sediul in mun. Giurgiu.

3" reren intravitan in s (unasutiunui mp) - categorie de folosinti curti constructii, situat in mun, Giurgiu, str,
Bucuregti nr. 37, judetul Giurgiu.

Terenul este identificat cadastral 31075 provenit din nr, cadastral vechi 2014 si inscris in cartea Funciari nr.31075 a
localititii Giurgiu proveniti din nr, cF vechl 849/N, fiind intabulat dreptul de proprietate conform incheierii de intabulare nr. 2b2 din data de 5
ianuarie 2021 eliberati de Biroul de cadastru gi Publicitate lmobiliard Giurgiu, care nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte
drepturireale in favoarea altor persoane, dupa cum rezultd din extrasulde carte funciard pentru autentificare nr, 33461 din data de 15 aprilie
2021 eliberat de oficiul de cadastru si publicitate tmobiliari Giurgiu.

Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobdndit prin cumparare in baza contractului de vanzare cumpdrare
autentificat sub nr' 1676 din data de 23 decemb rie 2020 de societatea Profesionali Notariald Ujeniuc cu sediul in mun. Giurgiu.

4" Teren intravilan in suprafata de 64 mp (saizecisipatrui mp) - categorie de folosinta curti conshuctii, situat ln mun. Giurgiu, str,
Bucuregti nr. 37, judetul Giurgiu.

Terenul este identificat cadastral 31076 provenit din nr, cadastral vechi 2013 si inscris in cartea Funciari nr.31076 a
localititii Giurgiu proveniti din nr' cF vechi 849/N, fiind intabulat dreptul de proprietate conform incheierii de intabulare nr. 2s4 din data de S
ianuarie 2021 eliberatd de Biroul de cadastru gi Publicitate lmobiliar6 Giurgiu, care nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte

SOOIETATE, PRATESN'd,AU NOTARIALA UJENIUC -
Licen(a de funclionare nr. 304a/2-66i/16 rlecenbrie 2013, Sediul-Municipktt aiurgiu, $tr, Episcopiei, Nr, l4

TelefanlFax_0146.11.J2.11. e^m ait: 1tj911i1t9.ecylb",rc 
-

iiuf bociaf in mun. Giurgiu, str. Vlad lepes nr, ttO!
t
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urvPturr rsoru rrr ravualea altor persoane' dupa cum rezultd din extrasulde carte funciard pentru autentiflcare nr, 33466 din data de 15 apririe2021 eliberarde 0ficiurde cadashu si pubricitate rmobiriari Giurgiu.
Dreptul do proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dob€ndi t prtn cumg'rare rn bezs egntre'turur oo vanzale 

'umparare
aulentificat sub nr' 1676 din data de 23 decembrie 2020 desocietatea profesionard 

Notariard Ujeniuc cu sediul in mun, Giurgiu,5" lmobll situat in mun' Giurgiu, $os' Bucuregtt nr' 37, rrori* o'r*iu, constand din teren inhaviran rn suprafafd totard mdsuratdde 1J0 mp (unasutdzece) - categorie de folosintd curti construotil qi construcfll lndustrlale sl edilltare - cl, avand desflnafla de magazln,in suprafafd oonstruita la sol de gg m,p,

]:::11,:::,::llr::::T:,,,,::ji11101 
provenit din nr, cadasrrarvechi 5664 eirnscris rn carrea Funciar{ a

* 0.,,,.*' ;;il ffi I #ffiH::Hi'dg 11 februarie?(D1 aliharala ra Dr-^..r r- ^ ,

ffi:.HliX'lJ;,TllilConStitUit alte drenturi realn in flrna,o^ ar^, -^-^^-.- - ,

;:T:ff:1:;':::::T:j::::::::11"'o'lu:dupdcumrezu,t6dn'il;;;ffi;ffi,,**l;:ffi;:de 15 aprilie 2021 eriberatde oficiur de cadashu si pubricitate rmobiriard Giurgiu.

fffli]iilf ::::':::11'y::::::1'T:,*'_, 
rost dobandit prin cumpirare tnbazaconkacturuide v.nzare cumpdrarer4q uuilrraolulul 0€autentificat sub::::i:: 

:i::_:]:tlr:'u,r.*:., .orsocietatea 
profesionata Notariats Uieniuc cu sediut in mun, Giursiu.Am hotarit alipirea acestor proprietatiintr.una singura, rezultind :

,identificatcadastralcunr'4{325,const6nddinterenin
suprafata totald de 1'116 m'p'(unamie unasutdsaisprezece)- categorie de folosinta curticonstructii, constructie. c1. p +1, compusd dinPARTER - sufragerie, doui dormitoare, bucdtirie, hol, terasd si dependinte si ETAJ - doud dormitoare, hol, bucdtirie si casa scdrii, insuprafata construita la sol de 136 m'p', construita din cirdmidi, acoperitd cu tabrd, constructie anexd - c2 - garaj, in suprafa(d conshuitd rasol de 22 mp' constructii administrative sisociat culturale c'3 . magazin, in suprafatd construitd ra sor de 13 mp si constructie anexd -
ffi|.il,i::ff;onstruiti 

la sol de 12 mp si constructii industriare si edititare - c5, avand destinafia de magazin, in suprafaf,

H:ff:j1i::j:::i-:::':]]:: '1,.::.* certincaturuide arestare nscara pentru persoane juridice nr2017e1834 din da16 aprilie 202l eliberatde Primdria mun' Giurgiu prin Directia de lmpozite siTaxe Locale Giurgiu,

T:::]:::,::::,::j:r:::rl:.:,,1act 
de aripire sunt: documentaria intocmit atnbaza Lesii 7/1ee6 sireferaturdeugil // tyvo sl releratul

::X,:::i: ,'r::,"T:: ,|oo.^:u:::.r 
de onciur de cadastru si pubricitate rmobiriard Giursiu, contractire de vdnzare

*,,r; ;r;;;; ;;; il;;;ffi;:ffi ,l[:;:fiscala nr.201791834 din data rta,tA anritia oA4,t ^*L^--t il','#i1.,::,1:#::;de Ufbanism nf. 137 din clata rta,t6 ma,ri^ oA4,r ^r!r---r ;;; ffi;;, ;; ;il,; ffi::il:;H: :,'j#BifOUl de CadaShu si Prrhlinitafa tmahiti^,^ 
^r,.-^!..

Biroul de Cadastru si publicitate lmobiliara Giurgiu.

ln conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/67g privind protecfia persoaneror fizice rn ceea ce privegte prerucrareadatelor cu caracter personal gi privind libera circulafie a acestor date gi de abrogare a Directivei g5/46/cE (Reguramentul generar privindprotecfia datelor)' noi' pdr[ile 
9on]1qq!9nte' declardm cd suntem de acord cu prerucrarea acestor date, in vederea tntocmhii acturui notariar gi cufurnizarea informafiilor referitoare la datele personale 9i la conlinutulactului notariar, .ato rutoritaualo,|i,r,. de rege, ra cererea acestora.Tehnoredactat tntr-un singur exemplar original la socletatea profeslonali Notarlaltr uJENtuc, din mun, Giurgiu, str. Episcopiei nr.14' astazi data autentificdrii 21 aprllie 2020, carerimdne in arhiva birourui notariar gi 5 dupricate, din care : un exemplar va rdmdne rn arhivabiroului notarial' un exemplar se va depune la ocPl Giurgiu gi 3 exemplare au fost eliberate pd(ilor,

r,,r.rrlto|*'s'5Jtf ,rRL,_prinasocratsiadmrnrstrator

s.s.Telehol Alina. Rodica

nr,

soct ETA-TEltoresrcruatA noranu.; uJENtuc -Licenla de funclionare nr. J040/266tna air*,iiiii'iiisl,'iiitut-rn*tcipiut.Giurgiu, 
Str. Episcopiet, Nr. i4Tetefon/Fax_0246.2t.32,2 t, e.mait: ujetjscD;subi. 

v.e, v.,, Lp,r



ROMANIA
uNtuNEA NATTONALA A NOTARILOR pUBLtCt

SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA UJENIUC
Licenfa de Functionare nr. g0401266g1116 decembrie 2013

Sediul.Municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei, Nr. 14

Judetul Giurgiu,
Telefon/Fax .024G.2'1.92.21 / e.mail : ujen i uc@c n pb. ro

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 507

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

Anul 2021 Luna Aprilie Ziua2l

ln fata mea, UJENIUC MARINELA, notar public, la sediul birouluidin mun. Giurgiu, str, Episcopiei nr, 14,
jude[ul Giurgiu, s-a prezentat:

' TELEHOI ALINA'RODICA, CNP 2700311520056, domiciliati in mun, Giurgiu, Fdt. Viespelor nr.5, judetul Giurgiu,
identificati cu Carte de ldentitate seria GG nr. 359888/16 mai 2014 eliberat Oe SpCiep Giurgiu, precum siin calitate de
reprezentant legalal proprietarei Firma TC CONSTRUCT SRL, cu sediulsocialin mun. Giurgii, str.'Vlad lepeg nr. 116, corp
TC, judetul Giurgiu, care a declarat cd a citit actul in inhegime, a inleles conlinutul si consecintele'acestuia, cd cele
cuprinse in act reprezintd vointa sa, dupi care a consimtit la autentificarea prezentului inscris gi a semnat unicul
exemplar original,

ConstatAnd cd sunt indeplinite 
_condi[iile de fond gi de formd, in temeiul arl,12lit. b din Legea notarilor publici sir:- activitdtii notariale nr. 36/1995 republicatS, cu modificirile ulterioare , SE DECLAM AUTE-NTIC PREZENTULL!I.'"!ti,:r lNScRts.

S-a incasat onorariul in suma de 1.000,0 lei + 1y4 in suma de lei 1g0,0 achitat cu chitanta nr,TB4t2021,
Tarif ANCPI in sumi totald de 60,0 lei, achitata cu chitan[a nr, 0108728t21 aprilie 2021 , indicaliv 2.2,2.

NOTAR PUBL]C,

s.s.UJENlUC MARINELA

"Prezentul duplicat s'a intocmit in cinci exemplare, de Ujeniuc Marinela , notar public, astdzi, data
autentificirii actului, 9i are aceeagi fo(i probanti ca originalul.,,

soctETATE pqoresrcttnu normtntA uJENtuc _
Licen(a de lunclionare n* 304a12663/16 decembile 2A13, Sadiul-Municipiut Giurgiu,

T eleton/Fax-A246.11.J 2.21, e"m ait : yjeltiug{e9.1112fi1s
Str, Episcopiei, Nr.14



CONTRACT DE VANZARE DUPLIGAT

cetetean roman, cNP 2880731520045, domiciliatd in municipiul Giurgiu, str, 1 Decemb1e 1g1g,
judetul Giurgiu,necisitoriti, in calitate de v0nzdtoare,

sRL, cu sediul social in mun. Giurgiu, str. Vlad Jepeg nr, 116, corp TC, judOtul Giurgiu,

come(ului de pe l6ngd Tribunalul Giurgiu sub nr. J52t427 din data de 21 noiembrie 2003,
ldentificator Unic la Nivel European ( EUID) - ROONRC.J 52t427t2oog,Cod Unic de inregistra re 1il9212g4,conform certificatului
constatator nr'30760 din data de 14 ianuarie 2021eliberat de Oficiul Registrului comertului de pe l6ngd Tribunalul Giurgiu, in
calitate de cumpiritoare, reprezentati legal prin TELEHoI ALlNA,RoDlcA, cetilean romin, cNp 2700311520056,
domiciliati in mun. Giurgiu, Fdt, Viespelor nr.5, judetul Giurgiu, in calitate de asociat 9i administrator, cu puteri depline,

a intervenit prezentul contract de vdnzare in urmitoarele condi[ii :

Subsemnata lSAc CATAUNA vdnd Firmei Tc coNSTRUcT sRL, reprezentata prin asociat si administrator
imobilul proprietatea mea situat in mun. Giurgiu, gos, Bucuregti nr. 37, judetul Giurglu, constand din teren intravilan in
suprafa[5 totald mdsurati de 1 10 mp (unasutizece) - categorie de folosinti curti constructii qi constructii industriale si edilitare
- cl, av0nd destina{ia de magazin, in suprafal5 construita la solde 9g m.p.

lmobilul este identificat cadastral cu nr.40401 provenit din nr. cadastral vechi 5664 giinscris in Cartea Funciari a
localitdtii Giurgiu nr. 40401 proveniti din nr. CF vechi 7168/N, fiind intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului conform
incheieriide intabulare nr'56429 din data de 17 noiembrie 2008 eliberatd de Biroulde Cadastru gipublicitate lmobiliari Giurgiu.

Subsemnata lSAc OATALINA, declar ci am dobdndit dreptul de proprietate asupra imobilului ca bun propriu, prin

cumpirare in baza contractului de vanzare cumpSrare autentificat sub nr, 2416 din data de 10 noiembrie 200g de Birou Notari
Publici Asociati Ujeniuc Marinela si Ujeniuc Barbu Mddilina Anca cu sediul in mun. Giurgiu, de la solii Antonescu M. R6ducu
Candid siAntonescu l. Georgeta.

Pretul stabilit de noi, pirtile contractante este in suma de 30.000 lei ( treuzecimii lei), sumi pe care eu v6nzdtoarea
declar ci am primit'o integral de la cumpiritoare, prin reprezentantul 

,sql, la data de g februarie 2021, prinvirament
bancar, conform ordinului de plati nr. 47 din data de 8" februarie 2021 din contul cumpiritoarei
nr'RO67CARP019000286409R003 deschis la Patria Bank, in contul meu nr.RO03lNGB0000g99g07a644tg deschis ta ING
Bank,

Plata sumei reprezentand pretul vanzdrii se considera valabil efectuati la data debitarii contului cumpdratoarei
nr.R067CARP019000286409R003 deschis la Patria Bank cu contravaloarea acestuia,

Pdrtile convin si accepti ci dovada plilii acestor sume se face cu ordinal de plati emise de cumpiritoare pentru suma
si contul mentionat mai sus purtdnd viza b6ncii pldtitoare,

Noi, pdrtile contractante, declardm cd prelul astfel convenif esfe sincer,real si serios gi notarut public ne-a adus
la cunogtinld dispoziliile art.l660 din Codul Civil privind condilia seriozitdlii prelului, precum si dispoziliite art.l665 din
Codul Civil privind prelulfictive si prelul derizoriu.

Noui pirfilor contractante ni s'au pus in vedere dispoziliunile Legii nr.70t02.04.2015 pentru intirirea disciplinei
financiare privind operaliunile de incasiri 9i ptili in numerar.

lmobilulare taxele giimpozitele achitate, dupd cum rezulta din cerlificatulde atestare fiscala nr, 201736950 din data de 4
februarie 2021 eliberat de Primdria mun, Giurgiu - Directia de lmpozite si Taxe Locale Giurgiu,

3 OC I ETATE PRAFESIONAI./ U OTNNMU UJ ENIU C
Liceilta .le funclionare nr. 3040/2663/16 decembrie 2013, Sec!iul-Municipiut 6iurgiu, Str. Episcapiei, Nr. i4

Telefon/Fa x.A246.11.3 2.21, e-nai! : uien iuc[tglpb. ro

TC
.4\:-.-=-irQ

inregistratd



IrEul vanzdtoarea cunoscand sanctiunile prevazute de codul Penal privind falsul in declaratii, declar c6 imobilul ce faceobiectul prezentului'contract de vanzare, nu a trecut in proprietate de stat in temeiul vreunui act normativ de trecere in proprietatepublica' rdmdndnd continuu in stapdnirea si posesia mea, nu a mai fost v6ndut, nu este ipotecat, inchiriat, comodat, instrdinat inorice mod' nu s'a mai promis vanzarea acestuia unei alte personae, nu este grevat de sarcini sau servituti, asupra sa nu esteinscris niciun drept de preemtiune legala sau conventionala si nici pact de optiune, nicio societate comercidia nu-si are sediul in

:T:::T::il ;:::1': :: :1.:'' :nui 
dosar aflat pe rolur vreunei instante judecatoresti de orice srad si nici a vreunei revendicariinbaza Legii 10/2001, cu modificarire si compretarire urterioare.

::::::::'l::l:::T;arcil 
si a;un1a sa nu s-au constituit atte drepturi reare in ravoarea artor persoane dupd i;;;;;;;;;ffi;

lmohiliari Girrrnirrlmobiliard Giurgiu,

Transmisiunea proprietd[ii cu toate atributele sale gi predarea imobilului ?mpreund cu tot ceea ce este necesar pentruexercitarea liberd 9i neingrdditd a posesiei, pe care l-am eliberat de toate bunurire mobire ale subsemnatei vdnzatoare, se faceastdzi, data autentificdrii contractului,

costul facturilor la utilitdti ( energie electricS, apa - canar, etc) furnizate pentru imobilul ce face obiectul prezentului
contract' a fost achitat integral de cdtre vdnzdtoare, chitanle si facturicare au fost predate cumpdrdtoarei,

Eu' vdnz6toarea garantez pe cumpdrStoare contra evicliunii gi a viciilor imobilului conform prevederilor art.16g5 gi art,1707 cod civir. r' v 'vvvr rrvr qr r,

'I

A fost indeplinitd de cdtre cumpdrdtoare obligafia de verificare a stdrii?n care se afld bunul imobil la momentulpentru a descoperi viciile aparente, pe care eu vdnzdtoarea am obliga[ia sd le remediez de indatd precum gi
ascunse,

,,i'lr n

@
'u*

r^ ,,q hio\*.daEHOI ALINA. *O'''}.i nt tmntn imaLll,.l l^--,r- --- !
,I\\,,UIVA,

::]|]:T.T:l::"'':ol'''descris 
maisus, de la numita lsac cititina, ta prefutsiin ronoitiii prevdzute in prezentulcontract curl cdrui con[inut md declar de acord,

Eu' vdnzdtoarea' menlione z cd de la data de 1 octombr ie 2011gi pdnd astdzi data autentificdrii prezentului contract, nu amncheiat nicio conven{ie matrimoniald.

Eu' cumpdrdtoarea prin reprezentantul meu declar cd mi-au fost puse in vedere de cdtre notarul public instrumentatorlispozitiile Legii 37212005 privind pe'forman(a energeticd a clddirilor, cu modificdrire gi compretdrire ulterioare, nu solicit din parteaanzdtorului' certificatul de performantd energeticd gi declar cd sunt de acord sd dobdndesc proprietatea, in aceste condilii,sumdndu-mi orice rdspundere cu privire la efectele produse prin nede[inerea informaliilor cuprinse in con{inutul certificatului deerforman{d energeticd a cladiriigirenun[la invocarea nulita[iirelative a prezentuluicontract, prevdzutd de art, 13 ind 1 arin.4 dinegea 37212005 cu modificarile si completarile ulterioare. ln acest fel nulitatea rerativd prevdzutd ca sanctiune de art, 13 ind,1 alin.va fi acoperiti prin confirmarea in temeiul art..1262 cod civil care stipuleazd ,,conflrmarea 
unui contract anulabil rezultd din .i:,.,,. ;

lin(a expresd sau tacitd, de a renunta la dreptulde a invoca nulitatea,,, 
rrrvwr qrrqrsvrr rt'zurr'crujt,i t,

Eu' vanzdtoarea' declar pe proprie rdspundere cd pentru imobilul instrainat prin acest contract nu detin polite /le, iA:igurare lmpotriva Dezastrelor Naturale - PAD, in conformitate cu ordinu I 15l2o12la Legea 26[l20ogprivind ,rrrt"Jr;,, 
:n|t1

rligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicatd, iar eu, cumpdrdtoare, ]rr, ,;t ',, 
,lu 

, ,,;ord sd dobdndesc imobilul fdrd asigurare obligatorie si md oblig ca in termen de b zile lucrdtoare de Ia data dobdndirii sd - :

ntractez o Porifi de Asigurare rmpotriva Dezastreror Naturare - pAD.

Eu' cumpdrdtoarea' am luat la cunogtin[a de obliga{ia ce imi revine cu privire la declararea imobilului la organele fiscale in'men de 30 de zire de ra data semndrii prezenturui act, conform dispozi[iiror regare,
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' Nou6, pdrfilor contractante ni s.au pus in vedere dispoziliile art.9 alin.1 lit.A din Legea nr.241l2005,privind
prevenirea gi combaterea evaziunii fiscale, gi ale Legii nr,129t2019 cu modificlrile utterioare, privind prevenirea gi

sanctionarea spilirii banilor.

in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circula{ie a acestor date si de abrogare a Directivei g5/46/cE

(Regulamentul general privind protectia datelor), noi, p5(ile contractante, declardm cd suntem de acord cu prelucrarea acestor
in vederea intocmirii actului notarial 9i cu furnizarea informa[iilor referitoare la datele personale 9i la con(inutul actului

cdtre autoritd(ile abilitate de lege, la cererea acestora,

ln conformitate cu prevederile Legii nr,15112015 privind procedura insolventei persoanelorfizice s-a verificat Buletinul

de insolventi al Oficiului Nalional al Registrului Come(ului, nefiind glsite inregistrari privind insolven{a pe numete
contractante din prezentul contract.

Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suportate de cumpdrdtoare, in sarcina cireia se afl6 gi

cheltuielile de intabulare.

Eu, vdnzdtoarea, mi declar in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate al cumpiratoarei in carlea
funciard a imobilului ce formeazd obiectul prezentului inscris, iar formalitatile de publicitate imobiliara a prezentului contract vor fi
efectuate de notarul public instrumentator, conform Legii nr. ll1996.

Noi, pdrtile declardm cd am fost incunogtiin(ate de notarul public despre prezentul act pe care il semndm, care nu

clauze contrare legii si bunelor moravuri si am primit din parlea notaru[ii public instrumentator lamuriri asupra prezentului

aga incdt am inteles sensul acestuia si am acceptat efectele lui conform art.9 din Legea notarilor publici 9i a activita[ii
nr, 36/1995, republicatd, cu modificdrile ulterioare,

Noi pdrtile declaram cd actul ne-a fost citit personal de notarul public si am constatat cd el corespunde vointei si conditiilor
stabilite de noi de comun acord, drept pentru care am semnat prezentul contract.

Se mentioneazd valoarea imobilului instrdinat ca fiind in suma 192,000 lei ( unasutdnoudzecisidoudmii lei) conform
Studiului de piafd privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare din judetul Giurgiu pe anul 2021 -zona A - anexa 3,2.1
si3,2,6 evaluatterenul la 79,50 euro/mp 9i constructia la 310 euro/mp,

Documentele care au stat la baza incheierii acestui contract de vdnzare sunt:certificatul constatator nr.3076012021
eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe l6ngi Tribunalul Giurgiu, contractul de v6nzare cumpdrare autentificat sub nr
241612008 de Birou Notari Publici Asociati Ujeniuc Marinela si Ujeniuc Barbu Mdddlina Anca cu sediul in mun. Giurgiu, cerlificatul
de atestare fiscali nr. 201736950 t2021 eliberat de Primdria mun, Giurgiu - Directia de lmpozite siTaxe Locale Giurgiu, extrasul
de carte funciara nr' 843812021eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Giurgiu, ordinul de platd nr,4112021 emis
de Patria Bank sidocumentatia cadastrald.

Tehnoredactat intr-un singur exemplar original la societatea Profesionali Notariali uJENluc, din mun. Giurgiu, str,
Episcopiei nr. 14, astazi data autentificarii 9 februarie 2021, care rim6ne in arhiva biroului notarial 9i 5 duplicate, din care: un: gxeffiPlar va rdmdne ?n arhiva biroului notarial, un exemplar se va depune la OCPI Giurgiu gi 3 exemplare au fost eliberate pd(ilor.

VANzAToARE, CUMPAMToARE,

s,s,lsac Citilina Firma TC CONSTRUCT SRL

prin asociat si administrator,

s.s.Telehoi Alina - Rodica
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UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI

SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA UJENIUC
LICENTA DE FUNCTI0NARE NR.3040/2663/16 decembrie 2013
Sediu! . MunicipiulGiurgiu, Str.Episcopiei, Nr. 14. Judetul Giurgiu
Telefon/Fax - 0246121,32,21- e-mail : ujeniuc@cnpb.ro

, i.,.

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. {82

Anul 2021 Luna Februarie Ziua g

in fata mea, UJENIUC MARINELA, notar public, la sediul biroului din mun, Giurgiu, str, Episcopiei, nr. 14, s-au prezentat:

1,. ISAC cAtAtlttR, _cetifean rom6n, cNP 2880731520045, oomiciliata in mirnicipiul biurgiu, str, 'l

)ecembrie 1918, bloc 60 VAMA, sc,C, et,1, ap,31, judetul Giurgiu,in calitate de vinzitoare, identificatd cu carte de
lentitate seria GG nr,489738/13 februarie 2019 eliberatd de SPCLEP Giurgiu;

2.. TELEHOI ALINA.RODICA, CNP 2700311520056, domiciliatd ln mun, Giurgiu, Fdt, Viespelor nr,S, judetul
)iurgiu, identificati cu Carte de ldentitate seria GG nr, 359888/16 mai 2014 eliberat de SPCJEP Giurgiu, in calitate
le reprezentant legal a! cumplritoarei FIrma TC CONSTRUCT SRL, cu sediul socialin mun. Giurgiu, str. Vlad [epeg nr.
16, corp TC, judetul Giurgiu,

care au declarat ci au citit actul ln tntregime, au in[eles conlinutul gi consecinlele acestuia, cele cuprinse in act
eprezintd vointa lor, dupd care au consimtit la autentificarea prezentului inscris gi au semnat unicul exemplar original,

Constatdnd ci sunt indeplinite condiliile de fond gi de formd, ln temeiul art, 12lit, b din Legea nr. 36/1995 republlcati,
iE DECLARA AUTFNTTC PREZENTUL INSCRIS,

Scutit de impozit conform OUG 3/2017 privind modificarea si completarea Legii 227t2015a Codului Fiscal,

S-a incasat onorariul in suma de 2.200,0 lei + TVA in suma de lei 41 8,0 achitat prin chitanta nr, 25812021 emisa de SPN
Jjeniuc.

Tarif ACPI in sumd totalS de 960,0 lei achitatd cu chitan[a nr, 0108389/ 9 februarie 2021 emisd de SPN Ujeniuc,
dicativ 2.3.1.

NOTAR PUBLIC,

s.s,UJENlUC MARINELA

"Prezentul duplicat s-a intocmit in cinci exemplare, de ujeniuc Marinela
autentificirii actului, gi are aceeagi forti probanti ca originalul,
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DUPLICAT

gisubscrisa

3,- Firma TC CONSTRUCT SRL, cu sediul socialin mun. Giurgiu, str, Vlad Tepeg nr. 116, corp TC, judetul Giurgiu,

inregistrati la Oficiul Registrului Come(ului de pe l6ngd Tribunalul Giurgiu sub nr, J521427 din data de 21 noiembrie 2003,

ldentificator Unic la Nivel European ( EUID)- ROONRC.J52t427l2OO3, Cod Unic de inregistrare 15927294,conform certificatului

constatator nr.788208 din data de 14 decembrie2020 eliberat de Oficiul Registrului Comertuluide pe l6ngi TribunalulGiurgiu, in

calitate de cumpiritoare, reprezentati legal prin TELEHOI ALINA-RODICA, cetilean romin, CNP 2700311520056,

domiciliatd in mun. Giurgiu, Fdt, Viespelor nr.5, judetul Giurgiu, in calitate de asociat 9i administrator, cu puteri depline,

a intervenit prezentul contract de vdnzare in urmitoarele conditii :

Subsemnatuele ANTONESCU !. GEORGETA 9i TELEHOI ALINA-RODICA, vindem Firmei TC CONSTRUCT SRL,

reprezentati prin asociat si administrator, urmitoarele bunuri imobile proprietatea noastri, astfel:

1,- lmobil, sitvat in mun. Giurqiu, sos. Bucuresti nr. 37. iudetul giurqiu, constind din teren in suprafata totali

de 816 m,p. (optsute.saisprezece) - categorie de folosinti curti constructii, constructie . Cl. P +1, compusi din PARTER -
sufragerie, doui dormitoare, bucdtdrie, hol, terasi si dependinte si ETAJ - doui dormitoare, hol, bucdtdrie si casa scdrii, in

suprafata construita de 136 m,p,, construiti din cirimidd, acoperitd cu tabld, constructie anexi - C2- garaj, in suprafald

construitd de 22 mp, constructii adrninistrative si social culturale C- 3 - magazin, in suprafati construitd de 13 mp si

constructie anex6 - C4 - garaj, in suprafali conskuiti de 12 mp.

lmobilul este identificat cadastral cu nr. 32068 si provine din nr, cadastral vechi 5663 si inscris in Cartea Funciari a

localitifii Giurgiu nr. 32068 proventi din nr CF vechi 7167/N, fiind intabulat dreptul de proprietate in baza incheierilor de

intabulare nr. 56428 din data de 17 noiembrie 2008 si nr, 35337 din data de 22 octombrie 2010 eliberate de Biroulde Cadastru gi

Publicitate lmobiliard Giurgiu,

Imobilul nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte drepturi reale in favoarea altor persoane, dupi cum

rezulti din extrasul de carte funciari pentru autentificare nr. 77729 din data de 18 decembrie 2020 eliberat de 0ficiulde Cadastru

si Publicitate lmobiliari Giurgiu,

Subsemnatele ANTONESCU l. GEORGETA 9i TELEHOI ALINA-RODICA, declardm ci am dobindit dreptul de

proprietate asupra imobilului descris mai sus, parte ca bun comun, in baza contractului de intretinere autentiflcat sub nr, 1938 din

data de 6 septembrie 2001 si a contractului de vdnzare cumpdrare autentificat sub nr. 1755 din data de 9 septembrie 2004 de

Birou Notari Publici Asociati Ujeniuc Marinela si Ujeniuc Barbu Middlina Anca cu sediul in mun. Giurgiu si a sentintei civile de

partaj nr, 62812008 a Judecdtoriei Giurgiu, definitivii si irevocabild prin nerecurare si parte prin mogtenire legali de la sotul si

respectiv tatil nostru Antonescu M, Riducu - Candid, decedat la data de 11 iulie 2009, aga cum se constatd din certificatul de

mogtenitor nr,21712009 eliberat de Birou Notari Publici Asociati Ujeniuc cu sediul in mun, Giurgiu.

2,. Teren i,ntravilan in suprafata de 25 mp (douizecisicinci mp) - categorie de folosintd curti constructii, situat in mun.

Giurgiu, str. Bucuregti nr. 37, judetul Giurgiu.

Terenul este identificat cadastral 31074 provenit din nr. cadastral vechi 2015 si inscris in Cartea Funciari

SOCI ETATE PRAFESIOX XA UOTNNIALA UJ ENIU C
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CONTRACT DE VANZARE
intre

cetetean roman, CNP 2440410520018, domiciliata in mun, Giurgiu, Bdul Bucuregti

nr.37, judetul

2.-
2009, in calitate de vinzitoare,

cetifean rom0n, cNP 2700311520056, domiciliatd in mun. Giurgiu, Fdt, viespelor nr,5,

judetul Giurgiu, in

1, -



rr.31074 a localtitii Giurgiu proveniti din nr, CF vechl 849/N, fiind intabulat dreptul de proprietate in baza incheierilor nr, 2836

lin data de 1B aprilie zrtrt2 ,nr. 842g din data de 23 martie 2010 si nr,60541 din data de 9 octombrie 2020 eliberate de Oficiul de

)adastru si Publicitate imobiliard Giurgiu.

Terenul nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte drepturi reale in favoarea altor persoane, dupl cum

ezultd din extrasul de carte funciard pentru autentificare nr.77754 din data de 18 decembrie 2020 eliberat de Oficiul de Cadastru

ii Publicitate lmobiliard Giurgiu,

3.. Teren lntrrvllan ln (unasutiunui mp) - categorie de folosinti curti constructii, sltuat tn

3iurgiu, str. Bucuregti nr. 37, judetul Glurgiu,

Terenul este ldentiflcat cadastral 31075 provenlt din nr. cadastral vechl 2014 si inscris ln Cartea Fu

rr.31075 a localititii Giurgiu provenitl din nr. CF vechi 849/N, fiind intabulat dreptul de proprietate in baza incheierilor nr,

lin data de 18 aprilie 2OO2 , nr, 8432 din data de 23 martie 2010 si nr,60538 din data de 9 octombrie 2020 eliberate de Oficiul de

ladastru si Publicitate imobiliari Giurgiu,

Terenul nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte drepturi reale in favoarea altor persoane, dupi cum

ezu1i din extrasul de carte funciard pentru autentificare nr.77737 din data de 18 decembrie 2020 eliberat de Oficiul de Cadastru

si Publicitate lmobiliari Giurgiu. l;irjfr
4.. Teren intravllan 1 (saizecisipatrui mp) - categorie de folosinti curti constructii, situat in mUn../i;

Giurgiu, str, Bucuregti nr. 37, judetul Giurglu, l* ( //[,.$

Terenul este identlficat cadastral 31076 provenit din nr. cadastral vechi 2013 si inscris in Cartea fun{frh (<

nr,3i076 a localiggi Giurglu proveniti din nr, CF vechi 849/N, fiind intabulat dreptul de proprietate in baza incheierilor nt. ZbeS+W-r, i
din data de 1B apritie IOrlZ ,nr.8426 din data de 23 martie 2010 sinr,60536 din data de 9 octombrie2}2leliberate de Oficiuld;{*j.15

Cadastru si Publicitate imobiliari Giurgiu,

Terenul nu este grevat de sarcini si asupra sa nu s-au constituit alte drepturi reale in favoarea altor persoane, dupi cum

rezulti din extrasul de carte funciari pentru autentificare nr,77792 din data de 18 decembrie 2020 eliberat de Oficiul de Cadastru

si Publicitate lmobiliari Giurgiu,

Subsemnatele ANTONESCU l. GEORGETA 9i TELEH0I ALINA.RODICA, declardm cd am dobdndit dreptul de

proprietate asupra terenurilor descrise mai sus de la pct, 2, 3 si 4 , pafte ca bun comun prin cumpdrare, sub regimul comunitdtii

legale de bunuri, inbaza contractelor de vdnzare - cumpdrare autentificate sub nr. 1938 din data de 6 septembrie 2001 si nr,

1755 din data de 9 septembrie 2004 de Birou Notari Publici Asociati Ujeniuc Marinela si Ujeniuc Barbu Mdddlna Anca cu sediul in

mun, Giurgiu si in baza sentintelor civile nr. 628/2008 a Judecdtoriei Giurgiu, definitivd si irevocabili prin nerecurare si

nr,9724t2009 a Judecdtoriei Giurgiu, parte prin mogtenire legal6 de la sotul si respectiv tatdl nostru Antonescu M, Rdducu,*.;i

Gandid, deoedat la data de 11 iulie 2009, aSa cum se constatS din certificatul de mogtenitor nr.21712009 eliberat de Birou Notari

Publici Asociati Ujeniuc cu sediul in mun. Giurgiu si certificatul de mogtenitor suplimentar nr, 21512020 eliberat de Societatea '

Profesionald NotarialS Ujeniuc cu sediul in mun. Giurgiu si parte de mine Antonescu L Georgeta, prin moqtenire legalS de la

mama mea lsac Verginia, decedatS la data de 16 octombrie 2001 , aga cum se constati din certificatul de moqtenitor nr. 106/2002

eliberat de Birou Notari PubliciAsociati Ujeniuc Marinela si Ujeniuc Barbu Middlina Anca cu sediulin mun. Giurgiu.

Prelul stabilit de noi, pirllle contractante este in suma de 50,000 lel (clnclzeclmll) sumi pe care noi vinzltoarele

declarim ci am primit.o integral de la cumpiritoare, prln reprezentantul siu, astizl data autentiflctrril prezentului act,

prin virament bancar, din contul cumpiritoarei nr.R067CARP019000286409R003 deschls la Patria Bank, in contul

vAnzitoarei Telehoi Alina. Rodica nr.R095CARP019001333897R001 deschis !a Patria tsank, propoftional cu dreptul de

proprletate al flecireia.

soctETATE PRoFEsloivari NornntatA uJENtuc
Ltcenla de funcltonare nr. 3040/2663/16 decembfie 2013, $edlul-Munictplul Glurglu, Str. Episcoplet, Nr. 14

Telefon/Fax-0246.21.32,21, e-nall: gigl-i991@11B[,1p

,)

,!tt,

1r; I

'i! 
(J I

1\-a\

\



Eu, v0nzdtoarea Antonescu Georgeta, sunt de acord ca suma ce reprezinti pretul vinzirii si fie virati in contul

fiiceimele.

Plata sumei reprezentdnd pretul v6nzirii se consideri valabil efectuati la data debitdrii contului cumpiritoarei

nr,R067CARP019000286409R003 deschis la Patria Bank cu contravaloarea acestuia,

Pirtile convin si accepti ci dovada plilii acestor sume se face cu ordinal de platd emise:de cumpiritoare pentru suma

mentionat mai sus purtdnd viza bincii pldtitoare.

pirtile contractante, declarim ci pretul este real, nu este fictiv sau derizoriu,

pirtilor contractante ni s-au pus in vedere dispozitiunile Legii nr,70102.04.2015 pentru intirirea disciplinei

privind operatiunile de incasiri gi pliti in numerar.

Bunurile imobile au taxele gi impozitele achitate, dupd cum rezultd din certificatele de atestare fiscalS nr. 201127856, nr.

201727857, nr.201727858 si nr, 201727859 din data de 17 decembrie 2020 eliberat de Primiria mun, Giurgiu, prin Directia de

lmpozite si Taxe Locale Giurgiu.

Noi, v6nzdtoarele cunosc6nd sanctiunile prevazute de Codul Penal privind falsul in declaratii, declarim cE bunurile

imobile ce fac obiectul prezentului contract de v6nzare, nu au trecut in propiletate de stat in temeiul vreunui act normativ de

in proprietate publica, rdm6ndnd continuu in stapdnirea si posesia noastrd, nu au mai fost vdndute, nu sunt ipotecate,

comodate, instriinate in orice mod, nu s-a mai promis vdnzarea acestuia unei alte persoane, nu sunt grevate de sarcini

, asupra lor nu este inscris niciun drept de preemtiune legala sau conventionala si nici pact de optiune, nu fac obiectul

nici dosar aflat pe rolul vreunei instante judecatoresti de orice grad si nici a vreunei revendicari in baza Legii 10/2001, cu

si completarile ulterioare,

Transmisiunea proprietSlii cu toate atributele sale gi predarea bunurilor impreuni cu tot ceea ce este necesar pentru

exercitarea liberi gi neingriditi a posesiei, pe care le-am eliberat de toate bunurile mobile ale subsemnatelor vdnzatoare, se face

astdzi, data autentificirii contractului,

Noi, v6nzitoarele garantim pe cumpiritoare contra evic[iunii gi a viciilor imobilului conform prevederilor art.16g5 gi art,

1707 Cod Civil,

A fost indeplinitd de cdtre cumpdritoare obliga[ia de verificare a stiriiin care se afld bunul imobil la momentul predirii

pentru a descoperi viciile aparente, pe care noi vdnzdtoarele avem obliga[ia sd le remediezm de indati precum gi eventualele vicii

ascunse,

Subscrisa Firmei TC CONSTRUCT SRL, reprezentatd prin asociat si administrator TELEHOI ALINA . RODICA,

bunurile imobile descrise mai sus, de la numitele ANTONESCU l. GEORGETA 9i TELEHOIALINA.RODICA,

i[iile previzute ?n prezentul contract cu al cdrui conlinut md declar de acord.

, mentionim cd de la data de 1 octombrie 2011 gi p6ni astizi data autentificirii prezentului contract, nu

conventie matrimoniald,

cumpirdtoarea prin reporezentantul meu, am luat la cunogtintd de obligatia ce imi revine cu privire la declararea

imobilului la organele fiscale in termen de 30 de zile de la data semndrii prezentului act, conform dispoziliilor legale,

Noui, pirlilor contractante ni s-au pus in vedere dispozitiile art.9 alin.l lit.A din Legea nr.241l2OO5, privind

prevenirea 9i combaterea evaziunii fiscale, 9i ale Legii nr,12912019 cu modificirile ulterioare, privind prevenirea 9i

sanctionarea spilirii banilor,

in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte

prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei g5/46/CE

(Regulamentul general privind proteclia datelor), noi, pi(ile contractante, declarim cd suntem de acord cu prelucrarea acestor

s octETAT E paarr,stav ntA w ornnutn u JENN c
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late, in vederea intocmirii actului notarial gi cu furnizarea informatiilor referitoare la datele personale 9i la confinutul actului

totarial, citre autoriti[ile abilitate de lege, la cererea acestora,

Cheltuielile ocazionate de incheierea prezentului contract sunt suportate de cumpiritoare in sarcina ciruia se afld 9i

rheltuielile de intabulare

Noi, vdnzdtoarele, ne declarim in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate al cumpdritoareiin cdrtile

unciare ale terehurilor ce formeazd obiectul prezentului inscris, iar formalitatile de publicitate imobiliara a prezentului contract vor li

rfectuate de notarul public instrumentator, conform Leg ii nr. 7/1 996,

Noi, pdrtile declarim ci am fost incunogtiin[ate de notarul public despre prezentul act pe care il semndm,

;uprinde clauze contrare legii si bunelor moravuri si am primit din partea notarului public instrumentator lamuriri asupra

nscris, aga incAt am inteles sensul acestuia si am acceptat efectele lui conform art,9 din Legea notarilor publici gi

rotariale nr, 36/1995, republicati, cu modificdrile ulterioare.

Noi pdrtile declardm ci actul ne-a fost citit personal de notarul public si am constatat cd el corespunde vointei si cond if: rverf

ltabilite de noide comun acord, drept pentru care am semnat prezentulcontract,

Se mentioneazi valoarea bunurilor imobile instrdinate ca fiind in suma 517.000 lel ( cincisute saptesprezecemii ei )

:onform Studiului de piatd privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare din judetul Giurgiu pe anul 2020 - zona l.a,

anexa 3.2.1 si 3.2.6.

Documentele care au stat la baza incheierii acestui contract de vAnzare cumparare sunt certificatulconstatator nr.788208

2020 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe l6ngi Tribunalul Giurgiu, contractul de intretinere autentificat tr: 
:t ::fr'ffi

6:B

a

fiscald nr, 20172785612020, nr, 201727857t2020, nr. 20172785812020 si nr, 20172785gt2020 eliberate de Primiria mun. Oiurdltr,ti6{

prin Directia de lmpozite si Taxe Locale Giurgiu, extrasele de carte funciara nr,7772912020 , nr,7775412020, nr,7773712020 si

nr.7779212020 eliberate de Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Giurgiu si documentatia cadastrali.

Tehnoredactat intr-un singur exemplar original la Societatea Profesionali Notarialtr UJENIUC, din mun, Giurgiu, str,

Episcopieinr. 14, astazidata autentificdrii23 decembrie 2020,care rimdne in arhiva birouluinotarialgiS duplicate, din care: un

exemplar va rdmdne in arhiva biroului notarial, 4 exemplare se vor depune la OCPI Giurgiu 9i 3 exemplare au fost eliberate

p5(ilor.

vAttzAtomr,

s,s,Antonescu L Georgeta

s,s.Telehoi Alina - Rodica

CUMPARATOARE,

FiTma TC CONSTRUCT SRL

prin asoclat si administrator,

s.s.Telehol Alina - Rodlca

soctETATE paoFEslouerA ruornRtn LA uJENtuc
Llcenle de func{onare nr. 3040/2663/16 decembrie 2013, Sedlul-Municlplul Glurglu, Str. Eplscoptel, Nt.'14

Telefon/Fax-0246.2t,3 2.21, e.nail : uioniu{dcnnb.ro

Ujeniuc Barbu Mdddlina Anca cu sediulin mun, Giurgiu, sentinta civili de partaj nr. 62812008 a Judecdtoriei Giurgiu,

de moqtenitor nr,21712009 eliberat de Birou Notari PubliciAsociati Ujeniuc cu sediulfn mun, Giurgiu, certificatul de

4

- /.>

1'"'|&
'' r/FU



f:****il;l*n*lr* Pffi
Sediul.MunicipiulGiurgiu, Str. Episcopiei, nr.14 

1riYl\f
Tereron/Fax.02".#$y,i,t.',,L1,Y1[n,u"o"noo.ro Y H

TN.HETERE DE AUTENTTFT.ARE NR. 1676 -J
tvl'{A Anul2020 Luna Decembrie Ziua2l

/&l,r,,lj|h[:?,rr/:n,rt Marinela, notar public, la sediul biroului din mun, Giursiu, str. Episcopiei nr. 14, jude(ut

/d/ . ,:.' INIoT.ESCU l. GEORGETA, CNP 2440410520018, domicitiatd in mun. Giurgiu, Bdut Bucuregti nr.37,
pfetul Giurgiu, identificatd cu Carte de ldentitate seria GG nr.191941119 octombrie 2007 eliSerat de SpCLEpGiurgiu,
cu termen de valabilitate pinS la data de 10 aprilie 2067, in calitate de vinzitoare ;

2'' TELEHOI ALINA'RODICA, CNP 2700311520056, domiciliati in mun, Giurgiu, Fdt, Viespelor nr,S, judetul
Giurgiu, identificatd cu Carte de ldentitate seria GG nr. 359888/1 6 nai 2014 eliberat Oe SpClf p Giurgiu, in calitate
de vanzdtoare , precum siin calitate de reprezentant lega! al cumpiritoarei Firma TC CONSTRUCT SRL, cu sediut
social in mun, Giurgiu, str. Vlad Jepeg nr, 116, corp TC, judetul Giurgiu, care au declarat ci au citit actul in intregime, au
in{eles conlinutul si consecintele acestuia, ci cele cuprinse in act reprezinti vointa lor, dupd care au consimtit la
autentificarea prezentului inscris gi au semnat unicul exemplar.

ConstatAnd cd suntindeplinite conditiile de fond gide formd, in temeiul art.12lit, b)din Legea notarilor publici
activitd{ii notariale nr. 36/1995, republicat5, cu modificdrile ulterioare, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL
RIS.

Scutit de impozit conform OUG312017 privind modificarea sicompletarea Legii 227t2015a Codului Fiscal.

S-a incasat onorariul in suma de 4.800,0 lei + TVA in suma de lei 912,0 achit prin chitanta nr.2574t2020.

Tarif ANCPI in sumi totald de de 2.599,0 lei lei achitat astfel :

- Suma de 2,223,0 lei achitati cu chitanta nr, 0108086 l2O2O, indicativ 2,3,1,, calculati la valoarea de 444.420

lei, pentru imobilulde la pct.1;

'Suma de 60,0 lei achitatd cu chitanla nr. 0108087 l2O2O, indicativ 2,3.1,, calculatd la valoarea de g,550 lei,

pentru terenulde la pct.2;

- Suma de 193,0 lei achitatd cu chitanta nr, 0108088 12020, indicativ 2.3.1.,calculati la valoarea de 38,582 lei,

pentru terenulde la pct,3;

- Suma de 123,0leiachitati cu chitan[a nr,0108089 12020, indicativ 2.3.1,,calculati la valoarea de24.44Blei,
pentru terenulde la pct,4;

NOTAR PUBLIC,
s,s.UJENlUC MARINELA

"Prezentul duplicat s-a intocmit in opt exemplare, de Ujeniuc Marinela , notar public, astizi, data
autentificirii actului, gi are aceeagi forli probanti ca originalul.

Lican[a de functrianaro nr. 3A40/2663/16 docemhrio 2A13, Sediul-Municipiul Aiurgiu, Str.
Telefu n/Fax-A24S.ll,J Z.Zl, e"n ail : u reniuc@ cnpb. ro
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CONSILIUL tOCAt At MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIUTUI GIURGIU

bd. Bucureqti, nr. 49-5I,
tel.: 0M 0246 2 I I 627 I 215 631

nobil: O04 0372 735 333

cod poqtal 080044

fax: 004 0246 215 405

e-mail: primaric@primariagiurgiu.ro

DIRrcTIA URBANISM Primdria Municipiului Giurgiu este oper.ttot cle clate cu caracter personal

Birou Autorizalii gi Documentafii de Urbanism nr. 46856/ 06.10.2021

aprob,
PRIMAR,
Adrian

AVIZ DE OPORTUNITATE

Ca urmare a cererii adresate de TC CONSTRUCT SRL, reprezentate prin Alina Telehoi
cu sediulin mun. Giurgiu, str. Vlad Tepeg, nr. 116,

inregistratd la Primiria Municipiului Giurgiu cu nr. 396181 19.08.2021;
in conformitate cu prevederile Legii nr, 350/ 2001

privind amenajarea teritoriului 9i urbanismul, cu modificirile 9i completerib ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
pentru elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal

pentru

,,tMoBlL LOCUTNTE COLECTIVE CU SpATil CoMERCIALE LA PARTER'
generat de imobilul situat in bd. Bucuregti, nr. 37, cf. CU nr. 396/ 23.06.2021

cu respectarea urmetoarelor condi{ii:

1. Teritoriul care urmeazi sI fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal
1a. Teritoriul care a general PUZ este identificat astfel:
Adresa:

mun. Giurgiu, bd. Bucuregti, nr, 37
Descrierea imobilului :

Teren in suprafala de 1116mp, de formd relativ regulati - dreptunghiulard (construit pe o suprafate
de aprox 282 mp), zone relativ plani, cu foarte mici declivitd[i; identificat prin nr. cadastral 41325 gi carte
funciari 41325, rezultat in urma alipirii a 5 imobile cf, Act de alipire nr, 507/ 21.04.2021 emis de NP Ujeniuc
Marinela: nr, cad.32068 (5663 vechi), CF 32068 (7167/N vechi): 816mp; nr, cad. 31074 (2015 vechi), CF
31074 (849/N vechi): 25mp; nr, cad.31075 (2014 vechi), CF 31075 (849/N vechi): 101mp; nr. cad.31076
(2013 vechi), CF 31076 (849/N): 64mp; nr. cad. 40401 (5664 vechi), CF 40401 (7168/N vechi): 1 10 mp.

Cf, extras CF nr. 413251 11.08.2021, pe teren sunt realizate urmetoarele construc{ii:
- corp C1 - locuinld P+1, S= 136mp,
- corp C2 - garaj, S=22mp,
- corp C3 - magazin, S=13mp,
- corp C4 - garaj, S=12mp,
- corp C5 - magazin, S=99mp.
Se propune desfiinfarea tuturor corpurilor existente pe teren.

Primitria Municipiului Giurgiu este Operator de Date cu Caracter Personal in conformitate cu prevederib art. 6, lit. (c) gi (e) ale Regulamentul I.lE 679/ 2016.
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VecinitSli:
- nord: teren aflat in domeniul public al municipiului Giurgiu - nr, cad,/ CF 41758 (alee de acces/ bl, 28/ 853);

- sud: teren aflat in domeniul public al municipiului Giurgiu - nr, cad./ CF 41758 (alee de acces/ bl, 43/ 1D);

- est: teren aflat in domeniul public al municipiului Giurgiu - nr, cad,/ CF 39138 (bd, Bucuregti);

- vesf teren aflatin domeniul public al municipiului Giurgiu - nr, cad,/ CF 41758 (alee de acces/ bl,271853); qi

garaje,

Situa[ia juridicd:

lmobilul (teren + constructii) se aflS in proprietatea TC CONSTRUCT SRL (CU|15927294), conform

Act de alipire nr. 5071 21,04,2021emis de NP Ujeniuc Marinela,
Cf. extras CF nr, 66660/ 11,08,2021 imobilul este liber de sarcini,

1b. Teritoriul ce urmeazi sd fie reglementat prin PUZ este identificat cu teritoriul ce a generalPUZ,
lc.Teritoriul ce urmeazi sd fie studiat prin PUZ se va identifica prin studiile de fundamentare, astfel

incit si fie lua[i in considerare to[i factorii ce pot influenfa sau care pot fi influenlafi de reglementarea propuse,

2. Gategoriile functionale ale dezvoltirii gi eventualele servituti
Conform prevederilor Planului Urbanistic General actualizat aprobat prin HCLM nr,37l 10,03,20'11

terenul se afli in urmdtoarele unitili teritoriale de referinld:
- LM2 - subzona locuinfelor individuale cu maxim P+1+M niveluri;
- CC1 - zona transporturilor rutiere ce include ansamblu relelei de transport rutier precum gi incintele

cuprinz6nd activitili legate de transporturile rutiere,

Prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea UTR-ului existent LM2 in LC - zona pentru

locuire colectivd cu spa{ii comerciale la parter 9i funcliuni complementare permise: lS - institulii gi servicii, SV-

spalii plantate, agement, sport, C - Cei de comunicalie rutier6, TE - Echipare tehnico-edilitard, GC -
gosdpodirie comunali; lin6nd cont de faptul cd imobilul este situat intr-o zond destinati exclusiv locuirii

colective cu regimu de indl{ime P+4 cu parter comercial gi aliniate la bd, Bucuregti,

La intocmirea documentaliei se vor avea in vedere urmdtoarele aspecte:

- argumentarea soluliei urbanistice se va face in corelare cu situalia existentd pentru zona studiatd, astfel

inc6t si fie asigurate confortul urban gi al vecinititilor;
- argumentarea amplasdrii construcfiei propuse in raport cu construcliile gi amenajirile existente in directd

vecindtate;
- argumentarea compatibilitilii dintre func{iunea propusd gifuncfiunile existente in zoni;
- argumentarea indllimii construc{iilor in raport cu inil[imile construc[iilor invecinate;

- argumentarea retragerilor fafd de limitele de proprietate fin6nd cont de funcliunile din vecinitate, de

prospectele stabilite pentru cdile de comunicalii;
- argumentarea circula{iilor/ acceselor auto gi pietonale gi a parcajelor astfel incAt dimensionarea acestora sd

fie corespunzitoare trificului generat de funcliunea propus6, [in6nd cont gi de cele previzute prin PUG,

inclusiv in situalia generdrii de trafic greu, fdrd a afeclalingreuna circulalia rutieri cdtre func[iunile adiacente;

- respectarea prevederilor legislaliei specifice in domeniul mediului gi sindtS[ii populaliei;

- respectarea prevederilor Legii nr,37212005 privind performanla energetici a clSdirilor.

3, lndicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime gi maxime
Conform documentafiei intocmitS de URBANIZE SRL, urb. Mihai NECULA, obiectivul principal al

documentaliei de urbanism consti in organizarea funclionalS gi volumetrici a unei microzone de locuire

colectivi garnisitd cu o zond comerciald la parter, prin implementarea unui imobil cu regim de indl[ime aflat in

relalie de interdependen!5 cu zonele construite invecinate ,si in concordan[d cu lesutul urban existent; astfel,

sunt propugi urmdtorii indicatori urbanistici:

POT maxim propus = 500/o

CUT maxim propus = 2,20mp ADC/ mp teren

Rh maxim = D+P+3E+4R+5R, cu incadrare in h, maxim = 1Bm

Suprafali spalii vezi = 200/o

Se recomandl plantdri de arbori pentru imbunitafirea microclimatului, iar la fiecare B locuri de

parcare se va planta un arbore.

lndicatorii urbanistici Ei H maxim se vor definitiva prin PUZ, gi se vor stabili in funclie de principiile de

compozifie privind solulia urbanistici, cu condilia ca distan[a dintre construclii si nu fie mai mare dec6t

iumdtate din iniltimea la cornisd a celei maiinalte; se va exprima in metri, fatd de cota terenului amenajat.
,-' ---- r !
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Cerinfe minime de spa{iide parcare, pentru func[iunea propusS, cf, PUG:
- Pentru funcfiuni comerciale:

a) Pentru construc{iile comerciale vor fi prevdzute locuri de parcare pentru clienfi, dupi cum urmeaz5:
- un loc de parcare la 40mp suprafafi desfiguratl a construcfiei pentru uniti{i de pAnd la 400mp suprafali
construitd desfigu ratd;

- un loc de parcare la 25mp suprafa[i desfigurati a construcliei pentru unitdli comerciale de peste 400mp
su prafa!5 construitd desfdgurat6,
b) Pentru unitifl de alimenta{ie publicd va fi previzut cAte un loc de parcare la 25mp suprafa[6 construiti
desfdgurat6,

c) La acestea se vor adiuga spaliile de parcare
independent de parcajele clien!ilor,

sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate

- Pentru locuinle colective:
a) Pentru construcfii de locuin{e vor fi prevdzute locuri de parcare pentru locatari dupi cum urmeazd:
'cAte un loc de parcare la 1 apartament cu suprafa[a pAnd la'100mp pentru locuin{e semicolective gi
colective;
- cAte doud locuri de parcare la 1 apartament cu suprafa[a peste 100mp pentru locuinle semicolective gi
colective;

b) la numirul de locuri de parcare pentru locatari se adaugd in supliment de 10% pentru vizitatori,
Cf, art, 32, alin, (5), lit, a) din Legea nr. 350/ 200'l: prin planul urbanistic zonal se stabilesc

reglementdri noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, indltimea maximd admisS, coeficientul
de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clSdirilor fafi de aliniament
gi distantele fatd de limitele laterale gi posterioare ale parcelei,

Cf, art. 32, alin. (7) din Legea nr, 350/ 2001: Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale
unei uniti{i teritoriale de referin[5, stabilite prin reglementdri aprobate prin planul urbanistic general, poate fi
finantatd de persoane juridice 9i/ sau fizice, in aceastd situatie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
propus de noua reglementare nu ilva putea depSgi pe celaprobat initialcu mai mult de20o/o,o singurd datd.

4. Dotirile de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilitililor
Accesul pe teren in prezent se realizeazi pe latura de nord, din drumul de acces din bd, Bucuregti;

dimensionarea, tipul 9i numdrul acestora se va studia prin documenta{ia de urbanism astfel incAt sd fie
asig urate cond i[iile specifice fu ncliun ii propuse,

Se va avea in vedere respectarea prospectului stabilit prin PUG pentru bd, Bucuregti (2-2'- artere
de gradul 1 in interiorul limitei intravilane a municipiului Giurgiu), Iilime min, 1B-20m, astfel: carosabil doui
benzi pe fiecare sens (3-3,5m x4); pietonal (1,5-3m x2),

Reglementarea circulaliilor, acceselor carosabile 9i pietonale, a parcajelor, a relaliei cu circulafia din
zond, se vor argumenta in baza studiilor de specialitate, cf, normativelor in vigoare.

Cf. aft, 13 din HG nr,5251 1996 - Asigurarea echipdrii edilitare
(1) Autorizarea executirii construcliilor care, prin dimensiunile gi destina[ia lor, presupun cheltuieli de echipare
edilitari ce dep5gesc posibilitdlile financiare gi tehnice ale administraliei publice locale ori ale investitorilor
interesati sau care nu beneficiazi de fonduri de la bugetul de stat este interzisi.
(2)Autorizarea executirii constructiilor poate fi condi[ionatd de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligaliei
efectuirii, ?n parte sau total, a lucririlor de echipare edilitard aferente, de cdtre investitorii interesali,

Cf. art, 27 din HG nr. 525/ 1996 - Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente
(1) Autorizarea executirii construc[iilor este permisd numai daci exista posibilitatea racordarii de noi
consumatori la re(elele existente de apa, la instala[iile de canalizare gi de energie electrica,

Cf, art, 28 din HG nr. 525/ 1996 - Realizarea de re[ele edilitare
(1) Extinderile de re[ele sau mdririle de capacitate a re[elelor edilitare publice se realizeazi de cdtre investitor
sau beneficiar, pa(ial sau in intregime, dupd caz, in condi{iile contractelor incheiate cu consiliile locale,
(2) Lucririle de racordare gi de brangare Ia releaua edilitari publicd se suportd in intregime de investitor sau
de beneficiar,

Se vor avea in vedere:
- Asigurarea utilit6!ilor prin extinderea relelelor publice gi a echipamentelor speciale necesare;
- Asigurarea unui sistem de colectare selectivd a degeurilor;
- Rezolvarea staliondrii auto in interiorul parcelei;
- Rezolvarea stradale ale cdilor de acces

Primaria Municipiului Giurgiu este Operator de Date cu Caracter Personal in confornitate cu prevederile art, 6, tit. (c) gi (e) ale Regulamentul UE 619/ 2016.
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5. Capacitifile de transport admise
Cf. avizului lnspectoratul Judelean de Polilie - Serviciul Rutier, cu respectarea reglementdrilor PUG

mun. Giurgiu.

Avizare PUZ

Conform Ordin 176/ N/ 2000 - avize solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3961 23.06,2021.
Se va prezenta acordul proprietarului imobilului afectat pentru realizarea accesului (Direc[ia

Patrimoniu 9i/sau alte persoanefiziceljuridice, dupd caz) Ei se vor analiza observaliile proprietarilorce potfi
afectali de propunerile din PUZ daca este cazul (ex.: realizarea prospectelor stradale conform PUG,

schimbarea reglementirilor propuse, inscorire, etc.),

Se vor respecta orice alte condifii impuse prin avize/ acordurile obfinute.

Se vor avea in vedere condifiile 9i/ sau recomandirile membrilor Comisiei Tehnice pentru

Amenajarea Teritoriului gi Urbanism, precizate in avizul CTATU nr. 457131 29.09.2021.

Elaborare PUZ

lnifiatorul gi elaboratorul documentafiei trebuie si indeplineasca obliga[iile ce derivd din prevederile

HCLM nr, 196/ 2001 care aprobd Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea

documentatiilor de urbanism 9i amenajarea teritoriului, adoptat in baza Ordinului MDRT nr,27011 2010.
Etapele de informare gi consultare a publicului pentru documentalii de urbanism:

- etapa pregititoare (14 zile calendaristice de la data afigdrii - documentalia pentru avizul de oportunitate);
- etapa elabordrii propunerilor (14 zile calendaristice de la data afigdrii - documentafia cu respectarea

condifiilor din avize gi studii);
- etapa aprobdrii PUZ (30 de zile lucrdtoare de la data afigirii - documentalia finald propusd spre aprobare);
- etapa monitorizdrii implementdrii PUZ (pe toatd durata de valabilitate a documenta[iei, dupd aprobarea

acesteia in Consiliul Local).

Pentru elaborarea PUZ se vor respecta prevederile Ordinului nr,176lN/ 16,08.2000 emis de MLPAT

care aprobi ,,Ghidul privind metodologia de elaborare gi continutul cadru al planului urbanistic zonal" in ceea

ce privegte:

- piesele scrise (conform capitolului 3.2., punctul A din Ghid): memoriu de prezentare (inclusiv propuneri de

dezvoltare urbanisticd referitoare la valorificarea cadrului natural, organizarea circulatiei, zonificare funclional5,

dezvoltarea echipirii edilitare in corelare cu avizele oblinute), regulament local de urbanism;
- piesele desenate (conform capitolului 3,2. punctul B din Ghid): plan de incadrare in localitate, plan privind

situalia existentd a zonei ce face obiectul PUZ, plan reglementiri urbanistice (zonificare gi echipare edilitard),
plan privind proprietatea 9i circulalia terenurilor;
- alte piese considerate necesare pentru sintetizarea unor studii sau pentru inlelegerea reglementdrilor
propuse. 

^
ln conformitate art. 18, alin. (3)din Normele de aplicare a Legiinr. 350/2001, planul urbanistic zonal

include 9i planul de acliune pentru implementarea investifiilor propuse, gi care evidenliazd categoriile de

costuri ce vor fi suportate de investitorii privafi gi categoriile de costuri ce vor cddea in sarcina autorit5lii
publice locale, precum gi etapizarea realizirii investifiilor,

PUZ se elaboreazi dupd obtinerea avizelor obligatorii conform Ghidului, cu respectarea conditiilor

impuse de avizatori gi a propunerilor rezultate ca urmare a consultirii populatiei, ca etapd obligatorie,

PUZ se prezinti spre aprobare pe suport de hArtie, in patru exemplare,
- Documentalia se va scana cu semnituri 9i gtampile, astfel incdt sd poatd fi publicati online.
- Documenta[ia se va elabora gi in format ,dwg gi GIS gi se va preda pe suport electronic (CD/ DVD).

Prezentul Aviz de oportunitate este valabil de la data emiterii sale pe toati durata de

valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 396123.06.2021,

ARHTTECT SEF,
loana Cdtdlina VAnZRnU+

intocmit,
DAIA
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Ministerul Mediului, Apelor Ei Pidurilor
ntra Nationall tru Protectia Mediului

DECIZIA ETAPEI DE 1NCADRARE

Nr. 11203 din 26.01 .2022

Ca urmare a notificdrii adresate de SC TC CONSTRUCT SRL, cu sediul Tn Municipiul
Giurgiu, str. Vlad Tepeg, nr. 116, Corp TC, judelul Giurgiu, privind planul ,,Elaborare piZ-
Desfiinlare clidiri C1, C2, C3, C4, C5 gi construire imobil in regim D+P+4E+5 retras
(demisol-parcare, parter-spafiu comercial, etai 1-5 locuinfe colective", propus a fi
implementat Tn municipiul Giurgiu, B-dul Bucure.sti, CF 41325, nr. Cad.41325, jud. Giurgiu,
inregistratd la APM Giurgiu cu nr. 11203 din 27.12.2021. in baza:

' HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea gi funclionarea Agenliei Nalionale pentru
Proteclia Mediului gi a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

' OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.
265/2006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

' HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu
pentru planuri gi programe;

' Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor gi programelor care intrd sub
incidenla H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de
mediu pentru planuri gi programe;

. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conseruarea habitatelor
naturale, a florei gifaunei sdlbatice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;. Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvatd
a efectelor potenliale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate
de interes comunitar;. Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturald protejatd a siturilor de importanld comunitard, ca parte
integrantd a relelei ecologice europene Natura 2000 in Romdnia.

Agentia pentru Protecfia Mediului Giurgiu,

Special Constituit in format electronic,din data de.27.12.2021 , a completdrilor depuse
la documentafie;

determinarea efectelor semnificative potenfiale asupra mediului din H.G. 107612004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluirii de mediu pentru planuri gi
programe;

decide:

Planul P.U.Z.,,Elaborare PUZ- Desfiinfare clidiri C1, C2, C3, C4, C5 gi construire
imobil in regim D+P+4E+5 retras (demisol-parcare, parter-spafiu comercial, etaj 1-5
locuinfe colective", propus a fi implementat in municipiul Giurgiu, B-dut Bucuregti CF
41325, nr. Cad. 41325, jud. Giurgiu, titular SC TC CONSTRUCT SRL, .nu necesiti
evaluare de mediu 9i nu necesiti evaluare adecvati gi se va supune adoptirii fdri
aviz de mediu.

AcrN1r,l rENTRU PnornclrA MEDTULUT cruRcru
Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B

T el : 024621 47 60 ; 024621 6980; 07 462487 33 F ax : 024621 1 410

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GIURGIU

de date cu caracter per^;onal, conform R' 201 6/679



1. Caracteristicile planurilor gi programelor cu privire, in special, la:

a) gradutin caie ptanut sai progiamul creeazd un cadru pentru proiecte gi alte a.ctivitdti

viitoare fie in ceea ce prive$te amplasamentul, natura, mdrimea gi conditiile de

funclionare, fie ln privinla alocdrii resurselor;
terenul pe care se propune implementarea planului are suprafata totali de 11'16

mp;

prin prezentul PUZ se propune organizarea funclionalS a unei microzone de

iocuiie colectivi garnisita cu o zonl comerciald la parter, prin implementarea
unui imobil cu regim mediu de inillime, cu func{iune mixt6, respectiv la etajele
superioare locuire colectivd, la parter zoni de come(, respectiv amenajarea de

spafii verzi ambientale gi de spa{ii pentru parcaje, sistematizarea accesurilor in
incinti, racordarea la relelele de transport existente, brangare la re{elele
tehnico-ed i litare gi realizarea Tmprejmuirii. ;

electrici se va realiza prin racordareala relelele existente in zon6;
teritorial

Criteriu n6gtementeri in vigoare conform
PUG

Reglementiri propuse prin
PUZ

UTR functiune
dominantd

LM2 - Locuire individuald LC - locuire colectivd-

POT maxim 35%- 505

CUT maxim 0 2,20

Rh maxim P+ E+M D+P+3E+4R+5R

H maxim construc(ii
(excep(ie echipamente
tehnice, publicitare, et-o)

10m 20m

Suprafala maximd
construiti la sol

391 mp- 350k- 558 mp 50o/o

Suprafa{a minimd spalii
verzi private amenajate in
incintd

335 mp 300k 223 mp 20o/o

Suprafa{a minimi circulatii
pietonale, carosabile gi alte
amenaidri

X x 335 30%

Suprafa{a cedati ln
domeniul public

omp 0% omp 05

Suprafala zona
reqlementatd prin PUZ

1116 mp 100% 1'116 mp 100o/o

b) gradulin care planul sau programul influenteazd alte planuri gi programe, inclusiv pe
cele in care se integreazd sau care derivd din ele - nu este cazul;

c) relevanla planului sau programuluiin/pentru integrarea consideraliilor de mediu, mai
ates din perspectiva promovdrii dezvoltdrii durabile - nu este cazul;
d) probtemele de mediu relevante pentru plan sau program - din plan nu decurg
probleme de mediu relevante;
il i"irirrip piinutui sau programului pentru implementurm tegistaliei na[ionale gi

comunitare de mediu - in cadrul planului nu apar probleme pentru implementarea
legislatiei nationale 9i comunitare de mediu;

AcnNln nENTRIJ PnoroclrA MEDIULUI cIURGru
Adresa Sos. Bucuresti;Bl 111, Sc A+B

T el : 024621 4'7 60 ; 024621 6980 ; 07 4624873 3 Fax : 024621 I 4 l0

de date iu caracter Resulamentului (UE) 2 0 I 6/67 9

Pad h av



2. Caracteristicile efectelor gi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenla gi reversibilitatea efectelor;- - nu este cazul

b) natura cumulativd a efectelor- - nu este cazul;
c) natura transfrontierd a efectelor - - nu este cazul;
d) riscut pentru sdndtatea umand sau pentru mediu (de exemplu, datoritd accidentelor);
e) mdrimea gi spafklitatea efectelor (zona geograficd gi mdrimea populaliei potenlial
afectate - - impact nesemnificativ, avAnd in vedere mdrimea gi natura planului; planul
urmeazd a se realiza pe un teren arabil intravilan in suprafatd total5 de 1116 mp;
f) valoarea gi vulnerabititatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(t) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural- - nu este cazul,
(rr) depigirea standardelor sau a valorilor limitd de calitate a mediului- - nu este
cazul;
(rrfl folosirea terenului in mod intensiv- - nu este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan nalional, comunitar sau internalional- - nu este cazul;

Obligafiile titularului:
} respectarea legislafiei de mediu in vigoare.

emiterii actelor de reglementare corespunzdtoare fiecdrei etape de realizare a
investi!iei

lnformarea gi participarea publicului la procedura de evatuare de mediu:
- anunluri publice ale titularului privind solicitarea avizului de mediu publicate in

cotidianul nafional ,,Jurnal Giurgiuvean", din data de 03.12.2021, respectiv in
,,Giurgiuveanul" din data de 06.12.2021.

- anunf public at titularului privind decizia etapei de incadrare publicate Tn cotidianul
nalional ,,Jurnal Giurgiuvean", din data de 05.08.2021, respectiv anun! APM Giurgiu pe
site propriu in data de 07 - 12.01.2022.

Prezenta decizie poate fi contestatd Tn conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 55412004 cu modificirile 9i completirile ulterioare.

INTOCMIT,
ING. DRAGOMIR

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MNOTUIUI GIURGIU
Adresa Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B

T el : 024621 47 60 ; 0246216980; 07 462487 33 F ax : 024627 I 410

D UTIV,
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Activ Design STUDIOS S.R.L.        

COD REG. COM.   J40/6893/13.04.2005  
 

STUDIU DE INSORIRE 
pentru proiectul 

 
Elaborare PUZ pentru „Imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter” 

Bd. Bucuresti, nr. 37, Municipiul Giurgiu, Judetul Giurgiu 
 

1. DATE GENERALE: 
 
 Denumirea proiectului:          Elaborare PUZ pentru „Imobil locuinte colective cu spatii 
                                                   comerciale la parter”        

Amplasament:      Bd. Bucuresti, nr. 37, Municipiul Giurgiu, Judetul Giurgiu 
Beneficiar:       TC Construct S.R.L. 

 Proiectant general:      S.C. ACTIV DESIGN STUDIO S.R.L. 
 Categ. de importanta: „C” 
 Clasa de importanta:   III 
 Faza de Proiectare:      PUZ 
 Data elaborării:      Noiembrie 2021 

Nr. proiect:      ................................... 
 
 
2. MOTIVUL EFECTUĂRII STUDIULUI: 
 

Analizarea modului în care umbra imobilului propus afectează iluminatul natural al 
clădirilor învecinate. Fiecare cameră a obiectului de arhitectura propus trebuie să fie luminată direct 
timp de minim 1,5 ore pe zi. 
 
3.  ARGUMENTE DE ORDIN LEGISLATIV ŞI TEHNIC 

 
 Proiectarea imobilului s-a făcut cu respectarea prevederii legii Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr.119/04.02.2014 (M.Of. nr.127/2014) privind mediul de viaţă al populaţiei, CAP. I-Norme 
de igienă referitoare la zonele de locuit, Art.3 care prevede ca zi de referinţă solstiţiul de iarnă 
(21/22 decembrie) precum şi a prescripţiilor de proiectare privind iluminatul natural Ordinul Nr. 
1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor 
de locuinţe, indicativ NP 057/02, Anexa 3.4. (D) „Însorirea” care prevede ca zile de referinţă: 
21februarie şi 21 octombrie; indicativ NP 016 din 1996, NP 057 - din 2002, Legea 287/2009. 

 
4.  DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI 
 

Imobilul format din teren intravilan are suprafata de 1116 mp din acte. Conform extrasului de 
Carte Funciara pentru informare, imobilul inscris in Cartea Funciara avand nr. cadastral 41325 pentru 
teren este proprietatea TC Construct S.R.L., cota actuala 1/1. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzand 
monumente istorice actualizata in 2015 si nu se afla la mai putin de 100m fata de imobile aflate in 
aceasta lista. 
 

Vecinatati ale terenului: 
Nord - Strazi de acces imobile locuinte invecinate 
Est    - Soseaua Bucuresti 
Sud   - Imobil locuinte P+4 
Vest  - Strazi de acces imobile locuinte invecinate 
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Indicatori urbanistici: 
POT propus=50% 
CUT propus=2.2 
Regim inaltime – D+P+3E+4R+5R 
27 locuri de parcare 
 
5.  STUDIUL DE ÎNSORIRE ŞI ILUMINATUL NATURAL 

 
Pe baza planului cadastral, a PUG-ului municipiului Giurgiu, precum şi a documentatiei 

topografice efectuate, s-a stabilit poziţia pe glob a zonei studiate: 
LATITUDINE: 43.90259 
LONGITUDINE: 25.96940 

 

 
 
 

 
Pozitia imobilului studiat - Imagine din satelit (Google Maps) 
 

Folosind drept suport planul cadastral s-a reconstituit, cu ajutorul unui program tip CAD 
specializat, o machetă virtuală a contextului construit existent, cu inserarea imobilului propus. 

Pe aceasta baza s-a efectuat studiul de însorire, prin evidenţierea modului în care construcţia 
proiectată influenţează îndeplinirea condiţiei minime de însorire de 1,5 ore pe zi pentru clădirile 
învecinate, la solstiţiul de iarnă (ziua de 21 / 22 decembrie), considerat de referinţă pentru situaţia cea 
mai dezavantajoasa. 

Pentru efectuarea calculelor, în ziua studiată s-au stabilit ore etalon din 1,5 în 1,5 ore, situate în 
intervalul de timp de la răsăritul şi până la apusul soarelui. 
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SOLSTIŢIUL DE IARNA 21/22 DECEMBRIE 
- Soarele răsare la ora 07:48’  
- Soarele apune la ora 16:38’ 

 
     

 
 
 

 
 

ORA 7:00 - Inca nu au aparut umbrele lumina naturala fiind foarte redusa. Soarele inca nu a rasarit. 
ORA 7:50 – 09:00 – Soarele a rasarit deja. 
Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E. 
 

 
 

 
 

7:00 

8:30 
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ORA 10:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E. Imobilul propus partial arunca umbra pe 
constructiile de la nord si vest. 
ORA 11:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E. Imobilul propus partial arunca umbra pe constructia 
de la nord. 
 
 
 
 
 
 

10:00 

11:30 
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ORA 13:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si partial pe latura de V. Imobilul propus partial arunca 
umbra pe constructia de la nord. 
 
ORA 14:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si partial pe latura de V. Imobilul propus partial arunca 
umbra pe constructia de la nord. 
 

 
 
 

13:00 

14:30 
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ORA 16:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si partial pe latura de V. Imobilul propus partial arunca 
umbra pe constructia de la nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00 
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ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 20 /21 MARTIE 

- Soarele răsare la ora 06:18’  
- Soarele apune la ora 18:29’ 

    
 

 
 

 
 

 
 

ORA 7:00 – Soarele a rasarit 
Umbrele sunt foarte reduse, lumina nefiind foarte intensa. 
ORA 7:50 – 09:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si de E. Imobilul propus partial arunca umbra pe 
constructia de la vest. 
 

7:00 

8:30 
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ORA 10:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E.  
ORA 11:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E.  
 
 
 

10:00 

11:30 
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ORA 13:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E. Imobilul propus partial arunca umbra pe constructia 
de la nord. 
ORA 14:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si  partial pe latura de V. Imobilul propus partial arunca 
umbra pe constructia de la nord. 

 
 

13:00 

14:30 
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ORA 16:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si partial pe latura de V. Imobilul propus partial arunca 
umbra pe constructia de la nord. 
ORA 17:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si  partial pe latura de V.  

 
 
 
 

16:00 

17:00 
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SOLSTITIUL DE VARA 21 /22 IUNIE 
- Soarele răsare la ora 05:31’  
- Soarele apune la ora 21:04’ 

 
    

 
 
 

 
 

ORA 7:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de E si N.  
ORA 8:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de E si N. 
 

7:00 

8:30 
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ORA 10:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E.  
ORA 11:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si E. 

 
 

10:00 

11:30 
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ORA 13:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S, incepand cu ora 12 imobilul primeste lumina si pe latura 
de V. Umbrele sunt foarte bine delimitate. Imobilul studiat nu umbreste alte imobile. 
ORA 14:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S, incepand cu ora 12 imobilul primeste lumina si pe latura 
de V. Umbrele sunt foarte bine delimitate. Imobilul studiat nu umbreste alte imobile 
 
 

13:00 

14:30 
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ORA 16:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de S si V. Umbrele sunt foarte bine delimitate.  
ORA 17:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de V pe deplin.  
 
 
 
 

16:00 

17:30 
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ORA 19:00 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de V si N.  
ORA 20:30 – Imobilul primeste lumina naturala pe latura de V si N.  
 
 
 
 

19:00 

20:30 
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ECHINOCTIUL DE TOAMNA 23/24 SEPTEMBRIE 
- Soarele răsare la ora 07:03’  
- Soarele apune la ora 19:12’ 

 
   

 

             
 
 
             
 

             
ORA 07:00 – Lumina naturala este slaba, fiind inainte de rasarit, si umbrele nedefinite.  
ORA 08:30 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de E si S.  

 
 

7:00 

8:30 
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ORA 10:00 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de E si S.  
ORA 11:30 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de E si S.  
 
 
 
 

10:00 

11:30 
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ORA 13:00 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de S si V.  
ORA 14:30 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de S si V 

 
 
 
 

13:00 

14:30 
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ORA 16:00 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de S si V. 
ORA 17:30 – Imobilul este deservit de lumina naturala pe latura de S si V. 
 
 

16:00 

17:30 
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6. CONCLUZII:

În urma studiului făcut pentru imobilul D+P+3E+4R+5R propus in judetul Giurgiu,
Municipiul Giurgiu, Bd. Bucuresti , nr. 37, se observa următoarele: 

- Imobilul propus lasa umbre pe cladirile vecine in anumite momente ale zilei, dar asigura
iluminatul natural minim 1,5 ore pe zi la oricare dintre acestea.

- Clădirea propusă va beneficia de o iluminare naturală de minim 1,5 ore pe zi.
Din studiul de insorire realizat, rezulta ca imobilul nu este in imposibilitate de a primi

lumina natural, si nu creeaza astfel de deficiente pentru imobilele cu care se invecineaza. 

Putem concluziona faptul că edificarea ei nu influenţează în mod negativ îndeplinirea 
condiţiei minime de însorire de 1,5 ore pe zi pentru clădirile învecinate la solstiţiul de iarnă 
(22 decembrie/20 martie/21 iunie/23 septembrie). 

Întocmit, 
      ACTIV DESIGN STUDIO 
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