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MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL I - INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaștere a documentației
Denumirea lucrării: Ansamblu multifuncțional (locuințe, servicii complementare, spații verzi)
și stabilirea tramei stradale
Amplasament: Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 194, Strada Alexandru Bratu nr. 210, Sector 1, București
Beneficiar: S.C. VASTINT ROMÂNIA S.R.L.
Proiectant: S.C. KXL STUDIO S.R.L.
Data elaborării: 2017 - 2019
1.2. Obiectul PUZ
Prezentul Plan Urbanistic Zonal este elaborat pentru terenurile amplasate în Nord-Vestul
municipiului București, în Sectorul 1, identificate astfel:
Nr.
Crt.

Amplasament

Nr.
cadastral

1

Str. Alexandru Bratu nr. 2-10, S1

273711

2
3

Str. Alexandru Bratu nr. 2-10, S1
Str. Alexandru Bratu nr. 2-10, S1
Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.
194, S1

4

Suprafață

Proprietar

273712
273713

445.079
mp
8.253 mp
576 mp

VASTINT
ROMÂNIA

269617

22.538 mp
476.446
mp

Total

Prezentul P.U.Z. este elaborat în vederea reglementării condițiilor de construire a viitorului
ansamblu multifuncțional (locuințe, servicii complementare, spații verzi) și stabilirea tramei
stradale, viitoarea investiție fiind inițiată de proprietarii terenurilor. Acesta se află amplasat în zona
de nord a capitalei, într-un areal care trece printr-un proces de dezvoltare, fapt demonstrat de
numărul ridicat de documentații de urbanism de tip P.U.Z. elaborate în ultimii 5 ani sau în curs de
avizare sau aprobare. Funcțiunea predominantă reglementată prin documentațiile de urbanism din
zonă este de locuire colectivă și servicii complementare.
Scopul elaborării prezentului PUZ constă în reglementarea urbanistică a terenului studiat,
stabilirea condițiilor de construire ale viitorului ansamblu multifuncțional de locuințe, servicii
complementare, spații verzi, precum și trama stradală internă și relația sa cu contextul învecinat,
stabilirea regulilor de construire, indicatori urbanistici, retrageri față de limitele de proprietate, zone
funcționale, circulații, etc.
Având în vedere prevederile PUG București, aprobat cu HCGMB nr. 269/ 21.12.2000,
prelungit prin HCGMB nr. 232/2012 și prevederile Legii 350/2001, completată și modificată prin
OUG nr. 100/2016, PUZ-ul este necesar din următoarele considerente:
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- Suprafața totală a terenurilor este mai mare de 3.000 mp, iar cap.V (Condiții de
construibilitate a parcelelor) al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG București prevede:
"5.5. Pentru parcelele cu suprafaţa peste 3000 mp. sau cu raportul laturilor peste
1/5 se vor elabora şi aproba documentaţii P.U.Z."
- Este propusă o majorare cu 20% a indicatorilor și a regimului de înălțime reglementați prin
PUG București, respectiv subzonele L1c (subzona locuințe individuale și colective mici cu maxim
P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite) și M3 (subzona mixtă cu clădiri
având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri).
- De asemenea, este propusă o modificare a prevederilor PUG București prin introducerea
unei noi subzone, respectiv trecerea de la subzona L1c (subzona locuințe individuale și colective
mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite) la subzona Is
(subzonă învățământ în interiorul ansamblului).
Pentru prezentul PUZ a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 1172 / 122 / S / 27269 /
27.07.2017.
În urma întocmirii documentației specifice, proiectantul a obținut din partea Primăriei
Municipiului București Avizul de oportunitate nr. 113 / 06.11.2017.
Prin urmare, prin prezentul P.U.Z. sunt stabilite:
- funcțiunea propusă: ansamblu de locuințe colective și servicii;
- indicatori urbanistici: P.O.T. și C.U.T.;
- înălțimea maxim admisă;
- retragerea minimă față de aliniament;
- retragerile minime față de limitele laterale și posterioare;
- configurarea arhitectural-volumetrică;
- circulații și accese;
- spații verzi și alte amenajări.
Analizele sunt realizate pe diverse paliere, rezultând în final concluziile și principiile care
stau la baza soluției urbanistice (funcțiune, mod de amplasare pe parcelă, circulații, accese,
indicatori urbanistici, spații verzi, etc).
1.3. Surse documentare
 Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior sau concomitent studiului :
Documentații aprobate anterior elaborării PUZ:
- Planul Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000,
prelungit prin HCGMB nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 877/2018 – Valabil;
- PUZ Zona de Nord - Șoseaua Odăi - Șoseaua București – Ploiești – Str. Jandarmeriei Șos. Gheorghe Ionescu Sisești - Șos. București – Târgoviște, aprobat prin HCGMB nr. 21/2014 –
Suspendat conform sentinței civile nr. 7220 / 13.12.2016 pronunțată de Tribunalul București.
Documentații de urbanism în curs de avizare, concomitent cu prezentul PUZ:
- PUZ Coordonator al Sectorului 1- În curs de avizare – Faza avizarea proiectului - Aviz
Preliminar Nr. 24 / 27.03.2019;
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 Surse de informaţii utilizate, date statistice
- Documentaţia cadastrală a terenului reglementat;
- Date culese de proiectant din teren;
- Informaţii obţinute de proiectant de la Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul
Primăriei Municipiului București - site-ul PMB: http://urbanism.pmb.ro/;
- Date obținute de la beneficiar.
 Baza topografică
- Planul topografic a fost realizat în sistem de referinţă stereo ‘70 nivelment Marea Neagră.
 Metodologia utilizată și legislația aplicată:
Metodologia utilizată este în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare si
continutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august
2000.
Documentația are la bază următoarele legi modificate şi completate ulterior:
- Legea nr. 350/2001 a amenajării teritoriului şi urbanismului;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri
pentru realizarea locuințelor;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicitații imobiliare;
- Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și
a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobat prin Legea nr.
82/1998;
- Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;
- HCGMB nr. 113/2016 privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind
stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității
Aerului în Mun. București - Anexa nr. 1;
- HCGMB nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a
teritoriului ce intră în competența de aprobare a CGMB - Anexa nr. 1;
- HCGMB nr. 66/06.04.2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea
numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări
autorizate pe teritoriul Mun. București și a prospectelor necesare unei corecte
funcționări a arterelor de circulație;
- Legea nr. 114/1996 a locuinţei;
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locală;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
- Codul Civil;
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CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluția zonei
Terenul studiat se află între cartierele Vatra Nouă și Străulești, într-o zonă în curs de
dezvoltare prin operațiuni urbansitice de reorganizare cadastrală a loturilor de proveniență
agricolă, spre deosebire de cartierele învecinate, deja constituite: Bucureștii Noi, Chitila,
Dămăroaia, Pajura.
Arealul din care terenul face parte, delimitat de Șos. Odăi, (DNCB), Șos, București-Ploiești
(DN 1), Pădurea Băneasa, Șos. Ghe. Ionescu Sisești, cartierul Străulești, reprezintă una din
rezervele de teren neconstruit ale capitalei, terenuri care sunt de proveniență agricolă.
Anterior anilor 1990, acest areal avea destinație agricolă și aparținea întreprinderilor
agricole de stat.
După anii 1990, în baza Legii nr. 18/1990 a fondului funciar, terenurile au fost puse în
posesie. În această perioadă au apărut locuințe de tip rural, neorganizate după reguli clare.
În anul 2000 a fost aprobat PUG București, prin HCGMB nr. 324/2010, 241/2011,
232/2012, 224/2015, documentație prin care întreg arealul a fost reglementat din punct de vedere
urbanistic. Terenul de 47,6 ha a fost reglementat preponderent ca zonă de locuințe și parțial ca
zonă mixtă (spre Șos. Gh. I. Sisești).
În anul 2014 a fost aprobat PUZ-ul Odăi - Șos. București-Ploiești - Str. Jandarmeriei - Șos.
Gheorghe Ionescu Sisești - Șos. București-Târgoviște, prin HCGMB nr. 21. Prin acest PUZ au fost
reglementate condițiile de dezvoltare unitare și coerente a acestei zone. Terenul de 47,6 ha a fost
reglementat parțial ca zonă de locuințe, parțial ca zonă mixtă, aferentă străzilor perimetrale
propuse spre modernizare. PUZ-ul a fost suspendat prin Sentința Civilă nr. 7220/2016 pronunțată
de Tribunalul București.
În anul 2016, terenul a fost cumpărat de către Vastint România.
Având în vedere proximitatea față de centura București, pădurea Băneasa și salba de
lacuri, acest teritoriu a reprezentat în ultimii ani o atractivitate pentru noii investitori, doritori de a
dezvolta locuinţe, dar și pentru prestatorii de servicii şi activităţi manufacturiere mici.
Întreaga zonă descrisă anterior trece printr-o nouă etapă de dezvoltare importantă, având
în vedere interesul investitorilor privați și tendința din ultimii ani de construire a ansamblurilor de
locuințe.
2.2. Încadrarea în localitate
Terenul studiat se află între cartierele Vatra Nouă și cartirul Străulești, în Sectorul 1, zona
de Nord-Vest a municipiului București. Amplasamentul studiat se află la o distanță de 1 km față de
centura capitalei și la 8,5 km față de inelul principal de circulație.
Accesibilitatea în zonă este asigurată de Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, în prezent fiind
arteră de categoria II, care asigură legătura între DNCB și Șos. București-Ploiești și care preia
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fluxurile majore ale sectorului 1 pe direcţia Șos. București-Târgoviște. Accesul către terenul studiat
se realizează din această arteră.
Obiectivele de interes general și dotările necesare unei zone de locuit sunt concentrate
de-a lungul B-dului Bucureștii Noi, la o distanță de circa 10 minute de mers pe jos față de
amplasamentul studiat, respectiv de Șos. București-Ploiești.
2.3. Elemente de cadru natural
Unitatea de relief din care face parte zona studiată este reprezentată de Câmpia
Bucureștiului, care face parte la rândul său din Câmpia Vlăsiei, subunitate a Câmpiei Române.
Din punct de vedere geotehnic, terenurile se încadrează în categoria asociată unui risc
geotehnic redus.
Adâncimea maximă de îngheț este de 70-80 cm. Din punct de vedere seismic, zona se
încadrează în macrozona de intensitate 8, pe o perioadă de revenire de 50 de ani. Clima este
continentală. Temperatura medie anuală este de 11,5° C. În luna iulie media termică depăşeşte
23° C iar în ianuarie oscilează între 1,5° C şi -5,4° C. Temperaturile extreme pot depăşi 40° C
vara, iar iarna pot coborâ sub -30° C. Primele îngheţuri se produc după data de 1 noiembrie, iar
ultimele zile de îngheţ sunt la 1 aprilie, cu un decalaj de aproximativ o săptămână faţă de zona
preorăşenească. Cea mai friguroasa lună este ianuarie, cu o medie de – 2,9° C, iar cea mai
călduroasă este iulie, cu o medie de 22,8° C.
Cantitățile medii ale precipitațiilor depășesc 600 mm.
Vânturile bat predominant din direcțiile:
- Nord-Est - cu o frecvență de 23,2% și o viteză medie de 3,5 m/s;
- Est - cu o frecvență de 12% și viteză medie de 3,2 m/s;
- Sud-Vest - cu o frecvență de 8,1% și o viteză medie de 1,8 m/s.
Adâncimea maximă de îngheț este de 70-80 cm.
Suprafața terenurilor este aproximativ plană și orizontală.
Cele mai apropiate și totodată cele mai importante elemente de cadru natural sunt Lacul
Grivița și Pădurea Băneasa.
2.4. Circulația
Trama stradală din zona studiată nu este clar conturată.
În prezent, terenul este mărginit de următoarele străzi:
- la sud - Șos. Gheorghe Ionescu Sisești;
- la Sud-Est - Drumul Piscul Radului;
- la Nord-Est - Drumul Piscul Moșului;
- la Nord-Vest - Drumul Vârful Brevoiu Mare;
- la Sud-Vest - Str. Alexandru Bratu.
Aceste căi de comunicație secundare reprezintă drumuri nemodernizate, fiind drumuri
vicinale cu gabarit de cca 4,00 m.
Serviciul de transport public prestat de STB:
Zona este deservită de transportul în comun de suprafață - linia STB 205. Aceasta poate
face legături prin celelalte trasee din zonă, precum 304, 112, 697. De asemenea, zona învecinată
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este deservită și de metrou, cea mai apropiată stație fiind Străulești, situată la aproximativ 0,5 km
față de amplasament.
Notă: Distanțele până la cele mai apropiate stații de transport public au fost estimate pe
baza drumului real și nu reprezintă distanțele virtuale (în linie dreaptă).
Accesul rutier
Accesul principal se realizează din Șoseaua Gh. Ionescu Sisești, care are în prezent un
profil variabil cuprins între 24,00 m și 25,00 m, compus din carosabil de 14 m lățime. Aceasta are
patru benzi, circulația carosabilă desfășurându-se în dublu sens. Trotuarele sunt de cca 5,30 m
lățime adiacent proprietăților cu numere poștale impare și respectiv de 5,00 m, adiacent
proprietăților cu numere poștale pare; ele sunt amenajate și dispun de pastile pentru vegetație de
aliniament pe ambele sensuri.
2.5. Ocuparea terenurilor
Din punct de vedere funcțional:
- în zona din nord-estul și sud-estul Șoselei Ghe. I. Sisești predomină locuirea colectivă cu
regim de înălțime mediu, dar și o serie de accente (P+7), cu noi inserții de locuințe individuale cu
regim de înălțime mic și mediu (P+2 - P+3+M)
- în zona dinspre DNCB predomină serviciile, comerțul, depozitarea și alte activități terțiare;
- în nordul terenului studiat, majoritatea terenurilor sunt libere de construcții;
- în nord-vestul terenului studiat, adiacent Șos. București-Târgoviște, sunt locuințe cu
caracter rural (cartierul Chitila);
- în estul terenului studiat predomină locuințele construite recent, cu confort sporit, care
beneficiază de vecinătatea pădurii Băneasa.
Zona se caracterizează prin identitate și densitate de ansamblu relativ scăzută.
Din punct de vedere calitativ, se întâlnesc și locuințe cu confort mediu- scăzut (în estul
terenului studiat), și locuințe cu confort sporit (în vestul terenului studiat).
Reperele funcționale din zona studiată sunt:
- Pădurea Băneasa;
- Școala Aletheea;
- Baza sportivă Pro Rapid;
- Terminalul multimodal Străulești;
- Construcțiile aparținând fostei platforme industriale Tehnometal și Laromet.
Obiectivele de interes general și dotările necesare unei zone de locuit sunt concentrate
de-a lungul B-dului Bucureștii Noi, la o distanță de circa 10 minute de mers pe jos față de
amplasamentul studiat, respectiv de Șos. București-Ploiești.
În prezent, terenul studiat este liber de construcții.
Terenurile reglementate nu fac parte din zone construite protejate, nu sunt înscrise în Lista
Monumentelor Istorice 2015 și nu fac parte din situri naturale protejate.
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În vecinătatea terenurilor reglementate se află un element de patrimoniu cultural înscris în
Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin OMC nr. 2361/2010, respectiv:
N
Cod LMI

Denumire

Adresă

Datare

Nr.
Crt.
1B-I-m-A-17862
5

Străulești – Măicănești Cartierul Bucureștii
Noi - Între malul
nordic al Lacului
Grivița și Șos. Gh.
I. Sisești

Așezare
din
epoca
bronzului, culturile Glina
III și Tei; secolele II – IV;
VI – VII; X și XIV – XVI;
necropole din secolele
XIV – XV și XV - XVI

Zona de protecţie a unui monument istoric este o zonă urbană delimitată pe limite
cadastrale, în perimetrul căreia acţionează un regulament de urbanism ce urmăreşte protejarea şi
punerea în valoare a monumentului istoric în cauză.
Instituirea zonei de protecție are două scopuri:
 Conservarea integrată, respectiv asigurarea integrității monumentului istoric în condiții
de funcționare și utilizare contemporană a imobilelor din zona de protecție;
 Punerea în valoare a monumentului și cadrului sau construit sau natural, respectiv:
- asigurarea condițiilor de funcționare a monumentului istoric;
- asigurarea condițiilor de percepere vizuala adecvată a monumentului istoric în cadrul
sau construit ori natural.
În cadrul zonei de protecție a Monumentului Istoric sunt permise numai intervenții
determinate strict de protecția și funcționalitatea monumentului (refaceri plantații, pavimente,
împrejmuiri, etc.).
Pentru orice intervenţie în interiorul unei zone de protecţie instituite este obligatorie
obţinerea avizului de specialitate al Ministerului Culturii, prin organismele abilitate centrale sau
locale, în funcţie de clasa monumentului istoric în cauză.
Aprobarea documentațiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de
Detaliu sau autorizarea construcțiilor în vecinătatea siturilor arheologice sau în zona de protecție a
acestora se va realiza cu supraveghere arheologică.
Zona de protecție a sitului arheologic Străulești – Măicănești având cod L.M.I. B-I-m-A17862, afecta terenul cu N.C. 213595 din care s-a dezmembrat și terenul cu N.C. 269617 cuprins
în prezentul PUZ.
Zona de protecție a sitului arheologic a fost trasată conform Planșă „Delimitarea siturilor
arheologice” parte componentă a Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat
prin HCGMB nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr. 224/2015.
Din acest motiv, în anul 2016 s-a realizat o descărcare de sarcină arheologică, certificată
prin CDSA (Certificat de Descărcare de Sarcină Arheologică) nr 4 din 2016 emis de Direcția pentru
Cultură a Municipiului București.
Certificatul a fost emis în baza unui raport de cercetare arheologică eleborat de Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan”.
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Reglementările urbanistice sunt formulate astfel încât noua investiție să nu deprecieze
valoarea imaginii urbane, prin funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural (conformare și amplasare
goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică).
2.6. Echipare edilitară
Pentru stabilirea soluțiilor de furnizare a utilităților au fost solicitate instituțiilor în drept, avize
de specialitate, din acestea rezultând atât existența utilităților din zonă, precum și condițiile pe care
noile construcții trebuie să le respecte raportat la rețelele edilitare existente. Au fost obținute avize
în legătură cu alimentarea cu apă, canalizare, alimentarea cu gaze naturale, termoficare, energie
electrică, telecomunicații și transport public (STB).
În intravilanul Mun. București, furnizorii de rețele tehnico-edilitare sunt:
- S.C. Apa Nova București S.A., care exploatează rețele de alimentare cu apă potabilă și
canalizare;
- S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., care operează rețele de gaze naturale;
- ENEL Distribuție Muntenia, care furnizează energia electrică;
- RADET, care furnizează energia termică pentru apă caldă și încălzire;
- Luxten, care administrează și realizează iluminatul public;
- STB, care furnizează serviciul de transport public;
- Telekom, care asigură servicii de telefonie, internet și cablu.
Pe Șoseaua Ghe. I. Sisești există următoarele tipuri de rețele:
- apă-canal, administrate de Apa-Nova;
- gaze naturale, administrate de Distrigaz Sud;
- linii electrice, administrate de Enel;
Pentru prezentul P.U.Z. se va elabora în paralel și un studiu privind echiparea edilitară,
conținutul acestuia fiind reglementat prin:
- Norma metodologică de aplicare a Legii 350/2001, Cap. III;
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținut-cadru al P.U.Z., aprobat prin Ordin
M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000;
- Dispoziție Primarului nr. 812/2014, coroborată cu Dispoziția Primarului nr. 304/2016;
Scopul studiului a fost de a analiza problematica teritoriului studiat din punct de vedere al
echipării tehnico-edilitare.
Acest studiu este solicitat de furnizorii de rețele edilitare, în vederea emiterii avizelor de
utilități (gaze, apă-canal, termificare, energie electrică, telefonie și alți furnizori ale căror avize sunt
solicitate prin C.U.).
2.7. Probleme de mediu
Amplasamentul studiat nu ridică probleme din punctul de vedere al mediului.
2.8. Opțiuni ale populației
Opțiunile populației vor fi prezentate public în urma procedurii de implicare a publicului în
elaborarea PUZ-ului. Regulamentul prin care se va desfășura această procedură a fost aprobat de
Consiliul General al Mun. București prin Hotărârea nr. 136/2012.
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Până în prezent a fost parcursă Etapa Pregătitoare - de inițiere, ce s-a desfășuat în
perioada 11.10.2017 - 26.10.2017, ca urmare a obținerii Avizului de Oportunitate Nr. 113 /
06.11.2017. În această perioadă nu au fost primite comentarii și observații din partea populației.

CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Studii de specialitate care vor fundamenta reglementările sunt în curs de elaborare,
concomitent cu PUZ-ul.
Studiu topografic
Pentru întreaga zonă studiată prin PUZ a fost realizată ridicarea topografică de către o
persoană autorizată în domeniul geodeziei, cadastrului, cartografiei și topografiei.
Planul urbanistic zonal se elaborează pe suport topografic realizat în coordonate în
sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor
măsurători la teren, cu respectarea şi integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de
cadastru şi publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
Pentru ridicarea topografică s-a obținut Procesul Verbal de Recepție de la OCPI Nr. 1326 /
2018.
Studiu privind echiparea tehnico-edilitară
Acesta are două componente:
A. Studiul de fundamentare privind echiparea edilitară;
Studiul se va realiza luând în considerare parametri preliminari maximali propuși de
proiectantul PUZ-ului.
Conținutul acestuia este reglementat prin:
 Norma metodologică de aplicare a Legii 350/2001, Cap. III;
 Ghid privind metodologia de elaborare și conținut-cadru al PUZ, aprobat prin Ordin
MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;
 Dispoziție Primarului nr. 812/2014, coroborată cu Dispoziția Primarului nr. 304/2016.
Acest studiu este necesar pentru obținerea:
 Avizelor de utilități (gaze, apă-canal, termificare, energie electrică, telefonie și alți
furnizori);
 Avizului de Oportunitate PMB.
B. Studiul de coordonare a rețelelor tehnico edilitare;
Studiul de coordonare a rețelelor se va realiza după obținerea:
 Tuturor avizelor din partea furnizorilor de utilități;
 Avizului Preliminar, prin care se vor transmite indicatorii urbanistici preliminari din
partea PMB.
Studiu de soluție:
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Pentru viitorul ansamblu rezidențial a fost elaborat în paralel cu P.U.Z.-ul un studiu de
capacitate al terenului, care ilustrează intenția investitorului, descrisă în acest memoriu în capitolul
3.9.1.
În afară de aceste studii, dacă Primăria Municipiului București va considera necesar, va
recomanda și alte studii de fundamentare, prin avizele emise.
Studiu de circulație:
Studiul se va realiza luând în considerare parametri preliminari maximali propuși de
proiectantul PUZ-ului.

3.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior
3.2.1. P.U.G. Municipiul București
L1c - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile
extinderi sau enclave neconstruite
Utilizări admise
- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire
continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):
- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;
- scuaruri publice
Utilizări admise cu condiţionări
- se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă
mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului
mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu
condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele,
să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi
să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;
- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu
suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor
documentaţii PUD;
- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc
condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se poate face
direct sau în baza unor documentaţii PUD (după caz).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor
- înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris
în volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită; se admite un nivel
suplimentar la construcţiile de colţ în cazul intersecţiilor în care cel puţin una dintre străzi este de categoria a
II-a (14 metri)
Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
- POT max = 45%
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Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
- CUT maxim pentru înălţimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren
- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. Teren
M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi
maxime de P+4 niveluri.
Utilizări admise
- instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și
de cartier;
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective și personale;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale;
- lăcașuri de culte;
- comerț cu amănuntul;
- activități manufacturiere;
- hoteluri, pensiuni, agenții de turism;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc;
- sport și recreere în spații acoperite;
- parcaje la sol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate – scuaruri;
- locuințe cu partiu obișnuit;
Utilizări admise cu condiţionări
- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale
- funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de
funcționare specific și pot fi prevăzute cu vitrine lumiate noaptea; se recomandă ca activitățile în care
accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă
și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o
distanță mai mica de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonarea seismica;
- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția ponderii
locuințelor în proporție de maxim 30% din ADC;
- se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să
se mențină accesele carosabile și trecerile de pietoni necesare,vegetația existentă, și să se respecte
cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor
- în funcție de distanța de aliniamente.
Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
- POT max = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu
clădiri cu maxim 2 niveluri ( 8metri ) pentru activități comerciale, săli de spectacole,garaje, etc.
- Pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
- CUT max = 2,5 mp ADC/mp teren
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3.2.2. PUZ Zona de Nord, aprobat prin HCGMB nr. 21/2014, în prezent suspendat
PUZ-ul a fost suspendat în instanță conform Sentinței Civile nr. 7220/13.12.2016
pronunțată de Tribunalul București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal.





Acesta cuprindea următoarele prevederi urbanistice:
UTR 5 – servicii, comerț, birouri, depozitare, locuințe individuale sau colective, lăcașe de cult,
instituții publice, unități publice, unități de învățământ – utilizare funcțională M3
POT max. = 60 %,
CUT max. = 3 ADC/mp teren,
Rmh = P + 5E (22m) - edificabilul pentru strada Gheorghe lonescu Siseşti, Drumul Piscul
Moșului, Drumul Vârful Berevoiul Mare
UTR 9 – locuințe individuale, semicolective sau colective, creșe și grădinițe, mici unități
comerciale – utilizare funcțională L1c
pentru parcele cu suprafețe < 1000 mp
POT max. = 45 %,
CUT max. = 1,3 ADC/mp teren,
Rmh = P +2+ 3r (15m) - edificabilul pentru strada Alexandru Bratu
pentru parcele cu suprafețe > 1000 mp

POT max. = 50 %,
CUT max. = 2 ADC/mp teren,
Rmh = P +3+ 4r (18m) - edificabilul pentru strada Alexandru Bratu

Prin PUZ Zona de Nord trama stradală era reglementată astfel:
- Drumul Vf. Brevoiu Mare: Profil 4-4: gabarit total de 20,00 m, din care 14,00 m carosabil
(patru benzi, două pe sens), iar simetric față de ax 1,00 m spațiu verde și 2,00 m trotuare
- Drumul Piscul Moșului: Profil 5-5: gabarit total de 20,00 m, din care 14,00 m carosabil
(patru benzi, două pe sens), iar simetric față de ax 1,00 m spațiu verde și 2,00 m trotuare.
- Drumul Piscul Radului: Profil 6-6: gabarit total de 12,00 m, din care 7,00 m carosabil
(două benzi, unul pe sens), iar simetric față de ax 1,00 m spațiu verde și 1,50 m trotuare.
- Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești este încadrată în sistemul principal de circulație, de
categoria I, fiind reglementată la 6 benzi, cu un profil total de 29,00 m. Prospectul propus va fi
compus din carosabil de 21,00 m (trei benzi pe sens) și trotuare de câte 3,00 m lățime fiecare,
separate de carosabil prin zone de verzi de aliniament de câte 1,00 m.
- 2 străzi interioare cu profil 4-4: gabarit total de 20,00 m, din care 14,00 m carosabil
(patru benzi, două pe sens), iar simetric față de ax 1,00 m spațiu verde și 2,00 m trotuare.
3.2.3. PUZ Coordonator Sector 1, în curs de avizare - Faza Avizarea proiectului
În prezentul PUZ, pentru faza de elaborare a propunerilor au fost preluate conform Avizului
Preliminar nr. 24 / 27.03.2019 reglementările la nivel de zonificare funcțională și la nivel de
strategie de circulații având caracter orientativ până la aprobarea proiectului (a se vedea planșa
04.01. Reglementări Urbansitice - Zonificare Funcțională).
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3.3. Valorificarea cadrului natural
Terenul reglementat beneficiază de amplasare în proximitatea elementelor de cadru natural
valoros, Lacului Grivița spre sud și spre est Pădurea Băneasa. Aceste elemente contribuie la
dezvoltarea viitorului ansamblu mixt, preponderent rezidențial.
Viitorul imobil va beneficia de spații verzi amenajate pe sol natural pe cel puțin 20% din
suprafața terenului. Se vor amenaja, pe lângă acestea, terase cu vegetație ce vor beneficia de
realizarea unor zone comune de recreere pentru viitorii utilizatori.
Conceptul de spații verzi se bazează pe ideea unui zone centrale în jurul căreia să se
concentreze dezvoltarea, traseele pietonale de legătură fiind axe de susținere a întrepătrunderii
dintre spațiul vegetal și cel mineral.
3.4. Modernizarea circulației
Trama stradală a zonei studiate, în care este cuprins amplsamentul, este formată din străzi
aflate în domeniul public sau privat. O parte din ele sunt subdimensionate sau nu sunt amenajate
conform normelor în vigoare.
Prin prezentul PUZ a fost reglementată trama stradală perimetrală ansamblului și din
interiorul acestuia. Modernizarea străzilor propuse se va realiza cu menținerea axului longitudinal
existent, ax determinat de limitele de proprietate existente, către interiorul proprietăților adiacente.
În cadrul zonei de studiu au fost preluate prevederile referitoare la circulații și din
documentațiile de urbanism de tip P.U.Z. din zonă, după cum urmează:
 Profil A-A - Șos. Ghe. Ionescu Sisești (sectorul între intersecția cu Drumul Piscul
Radului și Șos. București-Târgoviște): profil stradal de 29,00 m, compus astfel: 21,00 m
carosabil (patru benzi de circulație, două pe sens și zonă proprie de tramvai în axul arterei,
de 7,00) și trotuare de 3,00 m separate de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament
de minim 1,00 m.
 Profil A`-A` - Șos. Ghe. Ionescu Sisești (sectorul între intersecția cu Drumul Piscul
Radului și Drum Expres Propus: profil stradal de 39,50 m, compus astfel: 35,00 m
carosabil (opt benzi de circulație, patru pe sens din care două dispuse pe zonă de pasaj și
zonă proprie de tramvai în axul arterei, de 7,00) și trotuare de 2,00 m (profil A-A) separate
de carosabilul arterei prin zone verzi de aliniament de minim 1,00 m.
 Profil B-B - Strada Alexandru Bratu, Drumul Stegarului, Drumul Berivoiul Mare și
Piscul Moșului: profil stradal de 20,00 m, compus astfel: 14,00 m carosabil (patru benzi,
două pe sens), și trotuare de 2,00 m separate de carosabilul arterei prin zone verzi de
aliniament minim 1,00 m.
 Profil C-C - Drumul Piscul Radului: profil stradal de 19,00 m, compus astfel: 14,00 m
carosabil (patru benzi, câte două pe sens), trotuare de 1,50 m separate de carosabilul
arterei prin spații verzi de aliniament de minim 1,00 m.
 Profil D-D - : profil stradal de 13.00 m, compus astfel: 7,00 m carosabil (două benzi, câte o
bandă pe sens), trotuare de 2,00 m separate de carosabilul arterei prin spații verzi de
aliniament de minim 1,00 m.
 Profil E-E - : profil stradal de 13.00 m, compus astfel: 7,00 m carosabil (două benzi, câte o
bandă pe sens), trotuare de 2,00 m separate de carosabilul arterei prin spații verzi de
aliniament de minim 1,00 m.
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Profil F-F - : profil stradal de 11.00 m, compus astfel: 7,00 m carosabil (două benzi, câte o
bandă pe sens), trotuare de 2,00 m.
Profil H-H - străzi interioare ansamblului: profil stradal de 19.00 m, compus astfel: 7,00
m carosabil (două benzi, câte o bandă pe sens), trotuare de 3,00 m respectiv 9,00 m.
Profil I-I - străzi interioare ansamblului: profil stradal de 14,80 m, compus astfel: 5,00 m
carosabil (o bandă, sens unic), trotuare de 8,60 m respectiv 1,20 m.
Profil J-J - străzi interioare ansamblului: profil stradal de 17,00 m, compus astfel: 7,00 m
carosabil (două benzi, câte o bandă pe sens), trotuare de 7,00 m respectiv 3,00 m.
Profil K-K - străzi interioare ansamblului: profil stradal de 13,00 m, compus astfel: 5,00
m carosabil (o bandă, sens unic), trotuare de 5,50 m respectiv 2,50 m.

Conform PUZ Zona de Nord, terenul reglementat era traversat de două străzi care realizau
legătura între Drumul Piscul Moșului cu Strada Alexandru Bratu și Drumul Piscul Radului cu
Șoseaua Ghe. I. Sisești. Prin propunerea prezentului PUZ s-a renunțat la traversarea terenului de
aceste străzi, ele fiind direcționate în circuitul perimetral. Motivul care a stat la baza acestei
modificări constă în asigurarea unui spațiu verde central, care să nu fie fragmentat de artere de
circulație.
Conceptul întregului proiect se bazează pe dezvoltarea ansamblului rezidențial în jurul unei
zone verzi intens plantate și amenajate.
Trama propusă în interiorul ansamblului are la bază conceptul de inel de circulație în
centrul ansamblului și străzi care asigură legăturile din circulațiile publice perimetrale imobilului
conform planșei U.04.01. Reglementări Urbanistice - Zonificare funcţională.
Deși viitorul ansamblu va putea fi accesat din toate laturile sale, este de subliniat accesul
din sud, din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, arteră de legătură categoria a I, care asigură circulația
majoră între zonele funcționale și cele de locuit, la nivelul orașului.
Circulațiile interne vor fi ierarhizate în funcție de importanța și rolul lor în interiorul
ansamblului, precum și în funcție de legătura lor în context. Se va încuraja ca circulația carosabilă
principală să se desfășoare în zona perimetrală ansamblului, iar în interiorul său se încurajează
traseele pentru pietoni și bicicliști și circulația ocazional carosabilă. Astfel, se propun străzi de
categoria III și IV, ce vor avea amenajate piste de bicicliști și pietonale generoase, iar străzile
ocazional carosabile vor avea rol de acces. Carosabilul va fi minim dimensionat, lăsând loc
pietonalelor și pistelor. Se va evita traversarea ansamblului de artere mari, pentru a menține
caracterul rezidențial liniștit, pentru a crește importanța spațiilor publice și pentru a încuraja
deplasarea cu mijloace nemotorizate, cum ar fi bicicleta sau mersul pe jos.
Crearea unei zone de interes, spațiul verde central, și amenajările peisagere, vor contribui
la stabilirea tramei stradale interioare. Trama stradală va porni de la delimitarea viitorului spațiu
verde central prin crearea unui inel interior și se va ramifica în restul ansamblului, în vederea
deservirii sale echilibrate. În locurile de întâlnire a direcțiilor principale pot fi amenajate puncte
comerciale și de servicii (cafenele, brutării, bistro-uri, farmacii, etc), precum și mici piețe publice,
destinate pietonilor / rezidenților, marcându-se astfel intersecțiile.
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3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se propune dezvoltarea unui ansamblu
multifuncțional (locuințe, servicii complementare, spații verzi) și stabilirea tramei stradale.
Funcțiunea predominantă va fi cea rezidențială, viitoarele unități de locuit propunându-se a
se dezvolta în jurul unui spațiu verde central. Acest concept de locuire, des întâlnit în țările
occidentale, este posibil în situația de față datorită suprafeței mari de teren deținută de investitor,
precum și datorită inițiativei acestuia. În acest fel, spațiile verzi, în loc să fie fragmentate , sunt
concentrate în "inima cartierului".
3.5.1. Zone funcționale propuse:
Zonă de locuit
Subzona locuințelor colective medii și cu accente punctuale înalte - funcțiunea
dominantă este cea de locuire, de diverse tipologii. Regimul de înălțime propus este mic, mediu și
mare. Regimul de înălțime va fi definitivat în urma unui studiu de soluție.
Zona funcțiunilor complementare locuirii
Subzonă mixtă - va fi amplasată în sudul ansamblului, paralel cu Șos. Ghe. I. Sisești și va
funcționa precum o "poartă de acces" în complex. În această "zonă de intrare" în ansamblu se
propun funcțiuni comerciale și de servicii, care să marcheze intrarea în ansamblu. Printre utilizările
admise vor fi:
- comerţ cu amănuntul,
- alimentație publică,
- magazine de dimensiuni reduse, buticuri,
- servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere,
- sedii ale unor companii şi firme,
- servicii sociale,
- servicii medicale,
- activităţi manufacturiere,
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele,
- sport şi recreere în spaţii acoperite.
Subzonă învățământ în interiorul ansamblului - se are în vedere posibilitatea amplasării
unor funcțiuni de utilitate publică (învățământ) în interiorul zonei funcționale principale și anume
cea de locuire, ce vor deservi atât ansamblul propus, cât și vecinătatea.
Aceste utilizări pot reprezenta o oportunitate pentru rezidenți, fiind o alternativă de ocupație
a acestora, creând astfel locuri de muncă și mici afaceri de familie.
3.5.2. Spațiile verzi
Acestea se propun a fi de mai multe tipuri:
- Spațiul verde central ("inima verde") - se propune amenajarea unui spațiu verde
generos, în zona centrală a ansamblului, care să asigure cel puțin jumătate din suprafața minimă
necesară normată de spații verzi, impusă pentru o astfel de dezvoltare. Acesta se propune a fi
concentrat de-a lungul axei centrale longitudinale a sitului, astfel încât să-l deservească în mod
echilibrat. În dezvoltarea conceptului pentru întreaga zonă, "inima verde a ansamblului", poate
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deveni principalul punct de atracție al întregii dezvoltări, oferind identitate locului. Spațiul verde se
va continua spre sudul ansamblului, "îmbrățișând" zona comercială de la intrarea dinspre Șos.
Ghe. I. Sisești. Spațiul verde central va fi înconjurat de locuințe cu regim mic și mediu de înălțime,
dar cu accente verticale punctuale.
- Spații verzi aferente unităților de locuit ("curți verzi") - reprezintă o prelungire
tentaculară a spațiului verde central spre zona construită, devenind astfel o legătură a zonei
vegetale cu cea minerală și asigurând un echilibru al spațiilor plantate ale ansamblului;
- Spații verzi de aliniament - aferente circulațiilor carosabile și pietonale ale ansamblului.
3.5.3. Piste de bicicliști
O importanță sporită se va acorda mijloacelor de transport alternativ, respectiv circulațiilor
"velo", nemotorizate.
Se vor propune trasee de biciclete în interiorul ansamblului, atât cu rolul de a spori
interacțiunea în spațiul public al acestuia și petrecerea timpului liber, cât și cu rolul de a asigura
conectarea spațiului verde central cu zonele de locuit. Totodată, realizarea acestor trasee către
limitele ansamblului vor aduce un plus în conectare a acestuia la rețeaua publică de piste velo.
3.5.4. Parcările
Se propun următoarele tipuri de parcări:
- Parcare supraterană multietajată, cu fațade înverzite. Acestea vor fi amplasate în micile
centre de interes ale ansamblului, lângă școală, lângă zona comercială și lângă intrările spre
spațiul verde central;
- Parcare amenajate la sol, de-a lungul aleilor carosabile;
- Parcare semiîngropată, deasupra acestora putând fi amenajate curți înverzite - interioare
incintelor;
- Parcare amenajate în subteran;
- Rasteluri pentru gararea bicicletelor.
Se va urmări o densitate mică spre medie, ansamblul propunând un confort sporit pentru
rezidenți. Conceptul propune reducerea utilizării automobilelor și creșterea utilizării transportului
public și a mijloacelor de transport nemotorizate.
Numărul locurilor de parcare va fi asigurat în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 66/2006.
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3.5.5. Unități teritoriale de referință:
Zona

Funcțiune

Descriere

Suprafață

POT

CUT

- locuințe cu regim 393.766,82 pentru clădiri 1,56
mp
cuprinse între
de înălțime
S/Ds+P
–
propuse înspre
S/Ds+P+6E
zona de nord a
35%
ansamblului,
perimetral zonei
pentru clădiri
centrale verzi a
cuprinse între
acestuia cu regim
S/Ds+P+6E –
de înălțime
S/Ds+P+10Ediferențiat
45%
Zonă
- va fi alocată o
7.005,00 25%
0,75
IS
învățământ în zonă pentru
mp
interiorul
dezvoltarea acestei
ansamblului
funcțiuni
M3
Zonă mixtă
- va fi amplasată în 75.674,67 60%
3,00
(locuințe,
mp
sudul ansamblului,
comerț și
paralel cu Șos.
servicii de
Ghe. I. Sisești și va
interes
funcționa precum o
general în
"poartă de acces"
interiorul
în complex. În
ansamblului)
această "zonă de
intrare"
în
ansamblu
se
propun
funcțiuni
mixte de locuire,
comerciale și de
servicii, care să
marcheze intrarea
în ansamblu
TOTAL
476.446,48
mp
*regimul de înălțime va fi stabilit ulterior în urma unui studiului de soluție
AACR.
L1c

Zonă locuințe
colective
medii și cu
accente
punctuale
înalte
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3.5.6. Bilanț teritorial existent și propus:

3.5.7. Retrageri minime față de limitele de proprietate
Retragerile sunt conforme cu planșa de Reglementări urbanistice – zonificare funcțională,
respectiv, pe amplasamentul studiat se vor prezenta retrageri atât față de limitele de proprietate
actuale, cât și față de aliamentul nou generat de supralărgirea arterelor de circulație sau de
apariția unora noi.
3.5.8. Accesuri
Viitorul ansamblu va putea fi accesat din toate cele cinci laturi ale limitei P.U.Z. Acestea
sunt conforme cu planșa de Reglementări urbanistice – zonificare funcțională.
3.5.9. Etapizare
Ansamblul se va dezvolta etapizat. Prima fază va consta în plantarea spațiului verde
central. Fiecare etapă a dezvoltării ar trebui să vizeze închiderea unuia dintre punctele de interes.
Conceptul de împărțire a sitului în subdiviziuni va permite dezvoltarea în faze a viitorului
proiect, delimitarea unor zone de detaliere la faza P.U.D. și îndeplinirea cerinței de 20% procent
spațiu verde în parc și de 10% pe terase sau alte amenajări. Astfel, fiecare subdiviziune dispune
de un procent echivalent din zona verde centrală propusă.
Pentru păstrarea conceptului de grădină centrală aferent zonei rezidentiale, și pentru
obținerea unei suprafețe cât mai mari de spații verzi și publice se reglementează orientativ în
centrul subzonei L1c un spațiu verde comunitar - parc central distribuit egal și uniform în fiecare
subzonă ce se va detalia la faza P.U.D.
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Se va aloca un procent de minim 10% de spaţii verzi din suprafaţa de 20% a spațiilor verzi
pe sol natural din fiecare subzonă de detaliere P.U.D. pentru spatiul verde central.
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
Terenurile studiate dispun de prezența rețelelor edilitare publice. Capacitatea acestora de a
prelua noi consumatori se va stabili pe baza avizelor de rețele edilitare ce urmează a fi emise de
fiecare operator.
Se va elabora un studiu de fundamentare privind echiparea edilitară prin care se vor
transmite concluziile și variantele de echipare edilitară a viitorului ansamblu.
Branșarea viitorului imobil la rețelele publice se va realiza în condițiile avizelor de principiu
pentru branșament și racord, care se vor obține la faza de autorizație de construire. Pentru
stabilirea soluțiilor de furnizare a utilităților au fost obținute din partea instituțiilor în drept, avize de
specialitate, din acestea rezultând atât existența utilităților din zonă, precum și condițiile pe care
noile construcții trebuie să le respecte raportat la rețelele edilitare existente. S-au obținut avize în
legătură cu alimentarea cu apă, canalizare, alimentarea cu gaze naturale, termoficare, energie
electrică și telecomunicații și transport public (STB).
3.7. Protecția mediului
Prin soluția propusă se susține calitatea mediului prin numeroasele amenajări de spații
verzi și procentul ridicat al acestora, ce vor contribui la asigurarea microclimatului zonei.
3.8. Obiective de utilitate publică
Prin viitoarea investiție se propune dezvoltarea unei zone destinate comerțului - centru de
cartier, de mici dimensiuni, cu deschidere și acces direct la Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești.
Deasemenea, la intersecția dintre Str. Alexandru Bratu și Drumul Vârful Brevoiu Mare și la
intersecția Drumul Piscul Radului și Drumul Piscul Moșului, se propun două zone cu funcțiuni
complementare locuirii, care să devină repere la nivel local (servicii, comerț, învățământ, etc).
Zona de învățământ vine în sprijinul dezvoltării și este susținută prin alegerea amplasării de
deservirea zonei de nord a amplasamentului cât și a vecinătății.
Viitoarea investiție va ține cont și va păstra rezervele necesare de teren pentru obiectivele
de utilitate publică necesare dezvoltării zonei.
3.9. Consecințe economice și sociale
3.9.1. Descrierea investiției
Proiectul propus pe suprafața de 47,6 mp reprezinta una din cele mai mari investiții din
Municipiul București de această categorie, prin urmare, consecințele vor fi resimțite la nivelul
întregului sector și chiar la nivelul capitalei.
Prin viitoarea investiție se dorește construirea unui ansamblu multifuncțional (locuințe,
funcțiuni complementare, spații verzi) cu regim de înălțime maxim S/Ds+P+10E.
Incinta va fi amenajată cu spații verzi, alei pietonale și carosabile. Au fost prevăzute zone
verzi de aliniament în lungul arterei de circulație existente sau preluate conform documentațiilor de
urbanism din zona de studiu. Spațiile verzi din incintă și de aliniament propuse a fi amenajate vor fi
plantate cu gazon decorativ, cu arbori de aliniament și plante floricole cu frunze decorative. De
asemenea, în cadrul terenului imobilului propus prin prezentul P.U.Z. vor fi prevăzute și zone verzi
amenajate ce se vor relaționa cu zonele verzi propuse sau existente în imediata vecinătate și vor
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contribui la crearea pe viitor a unui traseu verde de-a lungul zonei de nord a Sectorului 1.Pe alei va
fi montat mobilier urban.
Pentru colectarea gunoiului vor fi amenajate platforme exterioare.
Ansamblul va menține microclimatul din vecinătatea salbei de lacuri a capitalei și zonei de
dezvoltare din nordul Municipiului București, crescând prin plantațiile propuse procentul de spații
verzi pe cap de locuitor.
Proiectul urmează direcțiile propuse prin PUZ Zona de Nord, document ce a produs deja
efecte în teritoriu. Se urmărește, așadar, contribuția la o dezvoltare coerentă.
Proiectul se corelează în zona de studiu cu direcțiile propuse prin PUZ Coordonator Sector
1, document ce este în curs de avizare. Se urmărește, așadar, detalierea amplasamentului în
contextul de dezvoltare deja dictat prin documentații superioare ce se elaborează.
Modalitatea de gestionare a cartierului din punct de vedere al accesului controlat va
conduce la sporirea sentimentului de siguranță, atât în spațiile publice, cât și în interiorul
locuințelor.
Contribuția financiară pentru infrastructura nou creată va fi atât din bugetul investitorului,
cât și din cel al autorității publice, pentru suprafețele din teren ce ce vor trece în domeniul public si
vor face obiectul unei cauze de utilitate publică.
3.9.2. Categorii de costuri și beneficii ale investiției
Planul de acțiuni pentru implementarea viitoarei investiții propuse prin P.U.Z. va evidenția
în fazele viitoare, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitor și categoriile de costuri ce
vor cădea în sarcina autorității publice locale (dacă este cazul) conform Normei Metodologice a
Legii 350 / 2001, Art. 18. Planul de acțiune va inventaria obiectivele de utilitate publică propuse și
alte operațiuni cadastrale și notariale ce ar trebui luate în calcul după aprobare P.U.Z., precum și o
estimare orientativă de costuri.
Etapizarea realizării investiției propuse se va realiza după definitivarea soluției propuse și
acordurile instituțiilor implicate în avizarea P.U.Z. Aceasta va preconiza perioade ale etapelor de
realizare a propunerilor.
Ansamblul propus se va realiza din inițiativa investitorului privat S.C VASTINT ROMÂNIA
S.R.L. și costurile vor fi suportate exclusiv de către acesta.
Beneficiile inițiatorului vor proveni din vânzarea sau închirierea imobilelor nou construite.
Beneficiile financiare ale autorității publice locale vor proveni din taxele și impozitele
aferente construcțiilor și terenului.
Premisele pe care le stabilește o astfel de dezvoltare compactă, cu un proces etapizat și
care oferă o coerență atât în teritoriu cât și ca procedură de dezvoltare economică, poate deveni
un model la nivelul întregii zone de nord, a sectorului, dar și a Bucureștiului, ca rol de capitală în
competitivitate cu alte capitale ale spațiului european.
Impactul favorabil va putea fi resimțit la scară metropolitană, mai ales pentru că se află în
zona extinsă de dezvoltare economică a capitalei.
Viitorii rezidenți ce pot avea locurile de muncă în județul Ilfov vor fi atrași în ansamblu
datorită poziției favorabile în teritoriu și accesibilității crescute, aproape de Centura București.
Potențialii cumpărători vor fi atrași de confortul sporit al locuirii propuse, de dotările
complementare și mai ales de cadrul favorabil (deschiderea către "inima verde a ansamblului").
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În condițiile realizării proiectului descris anterior, valoarea întregii zone va crește și vor fi
atrase alte investiții de același tip sau complementare în vecinătate, datorită resurselor de teren
existente.
Prin realizarea viitorului ansamblu vor apărea locuri de muncă, atât pe perioada
construcției, cât și ulterior, în cadrul activităților ce vor fi întreprinse, dar și pentru mentenanța
acestora sau a întregului ansamblu.
Viitoarea investiție va contribui la revitalizarea zonei, în prezent cu terenuri virane, și va
conduce la o utilizare mai eficientă a rezervelor de teren. Totodată, această revitalizare va atrage
și rezidenți din cartierele învecinate, așadar beneficiind și aceștia de facilitățile oferite. Acest fapt
va spori integrarea socială și un spirit de comunitate mai puternic, plecând de la premisele că în
cartierele învecinate au apărut deja astfel de practici.

CAPITOLUL IV - CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
Prin prezentul P.U.Z. se intenționează ocuparea eficientă a terenul reglementat, soluția
urbanistică a viitorului ansamblu va urmări integrarea coerentă a acestuia în propunerile
documentațiilor de tip PUZ din zonă, în care sunt evidente intențiile de dezvoltare în care
predomină locuirea, serviciile și regimul de înălțime mediu și înalt, prin implementarea prevederilor
formulate în documentația de urbanism, fără a stânjeni vecinătățile, dar cu sporirea parametrilor de
construire în vederea unei ocupări cât mai eficiente, în limitele legale. În plus au fost propuse
reglementări orientative de dezvoltare și pentru terenurile din vecinătate pentru o dezvoltare cât
mai eficientă și coerentă a zonei.
În urma procedurii de avizare se va stabili dacă investiția este oportună și din punctul de
vedere al administrației publice locale, precum și condițiile în care aceasta se va putea realiza.
Elaboratorul PUZ consideră oportună viitoarea investiție, întrucât se înscrie în tendința de
dezvoltare a zonei.
Având în vedere cele descrise anterior, proiectul poate fi privit ca o oportunitate din care
toate părțile implicate au beneficii. Viitorul ansamblu va urmări modelul urbanistic și peisager celor
deja implementate în țările occidentale. Tema de proiectare a fost transmisă de către inițiator, iar
soluția va fi definitivată pe parcurs ca urmare a concluziilor studiilor de fundamentare și a avizelor
ce vor fi obținute din partea instituțiilor competente.
Proiectant,
S.C. KXL Studio S.R.L.
Întocmit,
urb. peis. Iulia – Nicoleta Sabău
urb. Vlad – Andrei Nour
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