
 
 
P R O I E C T 
 

       
 
                                            VIZAT, 

                                               PENTRU / Secretarul general  
                                                                                                            al comunei Berceni 

 

                                                              INSPECTOR, 
                                                                               Nicoară Manuela - Adriana 

 
 

 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de , 

privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, 
amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 

18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de 
investiție și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE DORINA, DOBRESCU NICOLAE, 

DOBRESCU ELENA, PETRE CONSTANTIN.  

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV; 
 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov ; 
- Raportul de specialitate al Inspectorului de urbanism din cadrul Compartimentului de Urbanism 

și Amenajare a Terioriului  al Primăriei comunei Berceni, Județul Ilfov; 
- Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Judeţului Ilfov 

nr.12897/2/10F  din  13.11.2018; 
Luând în considerare avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Berceni, Județul Ilfov : 
- Comisia de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 

juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor, coroborate cu cele ale art. 25 alin.(1), art. 27 1 lit. c), art. 32 alin. (1) lit. b) 
si c) şi alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. c) și alin. (7) lit. k), art. 
139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1. – Se aproba  documentația de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL elaborat de   
    , privind obiectivul de investiții (funcțiunile) 

CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat 
Berceni, DE 119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, 
conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE 
DORINA, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU ELENA, PETRE CONSTANTIN, anexat, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul Comunei Berceni, Județul Ilfov, prin aparatul de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Gheorghe COVRIGEA 
 
 

    
 
 
 
                                                 

Comuna Berceni,  
 

Nr. 23780/11.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
R  O  M  Â  N  I  A                                                                                   
J U D E Ţ U L   I L F O V                                              
PRIMARIA COMUNEI BERCENI     
Nr. 23817/11.12.2020                
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de  

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE P+1E+M, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 119/4, nr. 

cadastral 787/1, tarla 5, parcela 18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, conform actelor de 
proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE DORINA, 

DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU ELENA, PETRE CONSTANTIN. 
 

 
Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. c) și art. 

31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată (r2), reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului Hotărârii 
Consiliului local privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de , 
privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, 
amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 
18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție 
și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE DORINA, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU 
ELENA, PETRE CONSTANTIN. 

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie, cu precădere, stabilirea 
condițiilor juridice, economice și tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire pentru 
locuințele și amenajările aferente acestora, ce  vor fi edificate în zona ce face obiectului Planului 
Urbanistic analizat. 

P.U.Z. – ul este AVIZAT FAVORABIL de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 
de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, conform avizului nr.12897/2/10F  din  13.11.2018. 

În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 453/2001 – pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții  și unele măsuri 
pentru realizarea locuințelor - „Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse 
în intravilanul localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe 
bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.”), coroborate cu cele ale: 
- art. 25, alin.(1) - „ Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism 
desfășurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse 
în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului 
de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului.” 
- art.271, lit. c) – Primarul/Primarul general al municipiului București, prin structura responsabilă cu 
urbanismul condusă de arhitectul-șef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuții în 
domeniul urbanismului: (…)  

c) supune aprobării consiliului local/(…), în baza referatului tehnic al arhitectului-șef, documentațiile 

de urbanism, indiferent de inițiator; 
- art.32, alin (1), lit.b) și c) și alin (2) din Legea nr.350/2011 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare  



„ (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de 
la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice 
ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul 
ca, după caz, prin certificatul de urbanism: 
(…) 

b) să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea și aprobarea de către autoritatea publică locală 
competentă a unui plan urbanistic zonal; 
c) să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui 
plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai 
în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef 
și aprobat, după caz, conform competenței: 
- de primarul localității; 
- de primarul general al municipiului București; 
- de președintele consiliului județean, cu avizul prealabil al primarului localităților interesate, doar în 
cazul în care teritoriul reglementat implică cel puțin două unități administrativ-teritoriale; 
(2) În lipsa existenței structurilor de specialitate menționate, avizul de oportunitate va fi emis de 
structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor județene și aprobat de președintele 
consiliului județean.” 
 Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța sa, vă propun să analizați și să hotărâți asupra 
proiectului hotărârii privind aprobarea P.U.Z. întocmit  de , 
privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, 
amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 
18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție 
și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE DORINA, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU 
ELENA, PETRE CONSTANTIN, prevăzut ca anexă la prezentul referat de aprobare. 
 
 
 
 

P R I M A R, 
Gheorghe COVRIGEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDETUL ILFOV         
PRIMARIA COMUNEI BERCENI  
COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                 
Nr. 23854 din 11.12.2020  
 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
cu privire la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  întocmit  de  

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE 
LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 
119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, conform 

actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE 
DORINA, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU ELENA, PETRE CONSTANTIN. 

 
 

Analizand dosarul ce conține documentația din cuprinsul Planului Urbanistic Zonal elaborat de 
, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) 

CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat 
Berceni, DE 119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, 
conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE 
DORINA, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU ELENA, PETRE CONSTANTIN,  rezultă că acesta 
a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 453/2001 – pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții și unele măsuri 
pentru realizarea locuințelor, coroborate cu cele ale art. 25 alin. (1), art. 271, lit. c), art. 32 alin (1) lit. b) 
și c) și alin. (2) din Legea nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Este de menționat faptul că, din punct de vedere legal, Comuna BERCENI s-a aflat în situația de 
a nu dispune de un Consiliu local funcțional datorită intervenirii dizolvării de drept a acestuia, constatată 
de către Instanța de Judecată începând din data de 17.07.2018, ceea ce condus la imposibilitatea de a 
adopta Hotărâri ale Consiliului Local, atât în ceea ce privește aprobarea P.U.Z. - urilor, cât și a oricăror 
altor hotărâri. De aceea, ținând cont de faptul că, documentațiile privind Planurilor Urbanistice de Zonă 
au respectat cerințele legale în domeniu și au fost depuse în termen legal, acestea rămân valabile până la 
adoptarea Hotărârilor de aprobare/respingere de către noul Consiliu Local. 
 Documentația P.U.Z. – ului supus analizei și aprobării Consiliului local al comunei Berceni, 
cuprinde:  

 Cererea proprietarului depusa la registratura comunei Berceni cu nr.22564 din 29.10.2019, 
pentru emiterea Hotararii Consiliului Local Berceni de aprobare a documentatiei PUZ. 

 Copiile actelor de proprietate : Contract de vanzare-cumparare nr.2079/19.10.2006, 
autentificat de BNP MIHALACHE NICOLETA GABRIELA, Contract de vanzare-
cumparare nr.2007/12.10.2006, autentificat de BNP MIHALACHE NICOLETA 
GABRIELA; Contract de partaj voluntar partial nr.2035/16.06.2006, autentificat de BNP 
TACHE OLGA.   



 Certificate de urbanism emise de Primaria Comunei Berceni  cu nr.1115 din 01.11.2017, 
nr.1116 din 01.11.2017, nr.1111/01.11.2017. 

 Proces-verbal de receptie  OCPI  nr.124/29.01.2018 

 Aviz de oportunitate emis de Consiliul Judetean Ilfov -  Nr.3725/7 din 22.03.2018. 

 Adresa sedinta consultativ  nr.5111/16.05.2018 

 Aviz Protectia Mediului       – Nr. 81/02.08.2018 

 Aviz Apele Romane            -- Nr.164– IF/04.10.2018 

 Aviz M.A.I                           – Nr. 419.030/20.08.2018 

 Aviz M.Ap.N                        – Nr.DT.- 4586/02.07.2018 

 Aviz SRI      -  Nr. 53.807/21.06.2018, nr.54.088/30.08.2018, 
nr.54089/30.08.2018 

 Aviz  Ministerul Culturii   - Nr. 846/05.06.2018 

 Aviz OSPA    – Nr.204/25.06.2018 

 Aviz  ANIF                         -  nr.300/31.05.2018 

 Aviz SC EURO APAVOL SRL – Nr.4589/06.06.2018 

 Avizul Favorabil nr.12897/2/10F  din  13.11.2018,  emis de C J Ilfov 

P.U.Z. – ul servește la stabilirea condițiilor juridice, economice și tehnice în vederea eliberării 
autorizațiilor de construire pentru locuințele și amenajările aferente acestora ce  vor fi edificate în zona 
ce face obiectului planului urbanistic analizat, fiind AVIZAT FAVORABIL de către Comisia Tehnică de 
Amenajare a Teritoriului și de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, conform avizului 
nr.12897/2/10F  din  13.11.2018. 

Faţă de considerentele prezentate mai sus, consider oportună iniţierea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de , 
privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, 
amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 119/4, nr. cadastral 787/1, tarla 5, parcela 
18/8/29,30, LOT 1, LOT 2, suprafaţa: 12.390mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție 
și inițiator PUZ -  VASILE CRISTIAN, VASILE DORINA, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU 
ELENA, PETRE CONSTANTIN. 

 
 

INSPECTOR URBANISM, 
Encea Andreea - Ioana 
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Beneficiar: CONSILIUL LOCAL BERCENI 
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1. OBIECTUL PROIECTULUI 

 

Prezentul studiu este intocmit pentru faza P.U.Z si analizeaza terenul, in 

suprafata de 12.390,00 mp , situat in extravilanul comunei Berceni, cu deschidere 

la De 18/7 (Strada Fluturilor), si De 80 (Strada Oituz), in tarlaua 5, parcela 18/8/29, 

lot 1, lot 2, 18/8/30 proprietari: VASILE CRISTIAN, DOBRESCU NICOLAE, DOBRESCU 

ELENA, PETRE CONSTANTIN 

Terenul este liber si neamenajat, fiind inscris in categoria de folosinta arabil. 

Se propune introducerea terenului in intravilan si realizarea unei parcelari in 

vederea amplasarii constructiilor. Particularitatea acestei parcelari este data de 

cele 3 terenuri care nu se vor comasa, iar parcelarea se va realiza in consecinta, 

respectand limitele terenurilor celor 3 proprietari, cu exceptia unor drumuri care 

vor sectiona terenul T5 P18/8/30 prin care se va asigura accesul catre loturile din 

spate ( terenul T5 P18/8/29 LOT 1 – va fi parcelat conform plansei de 

Reglementari in – 7 loturi dintre care 6 vor avea acces prin T5 P18/8/30.  

Documentatia serveste la stabilirea regulilor  de ocupare a terenului, de  

amplasare a constructiilor si   amenajarilor aferente acestora. 

Oportunitatea sistematizarii terenului, in vederea construirii unei zone de 

locuinte, este justificata din urmatoarele puncte de vedere: 

- comuna Berceni este in plin proces de dezvoltare, iar  zonele de locuit 

inregistreaza o accentuata tendinta de extindere; 

- terenul are deschidere la De 18/7, fiind situat in partea de vest a 

comunei, in vecinatatea unor zone rezidentiale nou constituite, fapt 

care permite transformarea zonei agricole in zona de locuinte si 

functiuni complementare 

- avand in vedere lotizarile din zona se impune si zonificarea de functiuni 

publice si de interes general care sa asigure necesarul zonei 

- intocmirea unui P.U.Z. pentru acest teren asigura dezvoltarea coerenta 

a zonei, prin propunerea unui plan de lotizare si  realizarea constructiilor 

si dotarilor aferente pe baza de proiecte de specialitate, intocmite de 

proiectanti autorizati, respectand normele si prescriptiile in vigoare si cu 

efectuarea prealabila a unor studii geotehnice.  

 

În aceastã documentatie sunt tratate toate elementele caracteristice 

investitiei, dotãrile si utilitãtile necesare functionãrii normale, în concordantã cu  

prevederile normativelor  actuale. Deasemenea s-a acordat o atentie 

deosebitã rezolvãrii fluxurilor de circulatie auto si pietonale, respectarea 

normelor P.S.I. si de Protectia Mediului etc., cerute de normativele si 

reglementãrilor specifice, în conformitate cu cerintele investitorilor.  

 

 

2. INCADRAREA ÎN LOCALITATE,  CADRU NATURAL 

 

Terenul este situat în judetul Ilfov, in comuna Berceni, aflata in zona 

periurbana a Municipiului Bucuresti, in partea de vest a acesteia. 

Zona studiatã are acces direct din De 18/7 si De 80 care debuseaza in DJ 

401, care traverseaza comuna Berceni  
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Comuna Berceni se afla in zona de est a Campiei Romane si apartine 

spatiului Sabar – Cainau, situate in interfluviul Arges-Dambovita. 

Teritoriul se incadreaza in climatul temperat-continental excesiv al 

macrozonei (ierni friguroase si veri fierbinti), caracterizata prin temperaturi medii 

anuale de cca. 100C, cu temperatura minima pana la – 300C in intervalul 

decembrie-februarie si o medie minima pentru luna ianuarie de – 30/-40, iar 

maximele pot ajunge la valori de pana la + 350C in intervalul iulie – august.  

Relieful dominant este de tip campie inalta, usor ondulata, cu altitudini 

cuprinse intre 60-70m.  

 

3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE  

 

3.1. Utilizarea actualã a terenului 

Terenul aferent investitiei propuse este situat in extravilanul comunei 

Berceni, in partea de  est, având urmatoarele  vecinãtãti: 

la vest -   De 19 si limita comuna Vidra 

la est  -    lot teren intravilan proprietate privata 

la  sud -   De 80 (Strada Oituz) 

la nord -  De 18/7 (Strada Fluturilor) 

 

3.2. Regimul juridic al terenului 

Conform datelor furnizate de cãtre beneficiar si a actelor de propietate, 

rezultã cã terenul care face obiectul prezentei documentatii este in proprietate 

privata a persoanelor fizice Vasile Cristian, Dobrescu Nicolae, Dobrescu Elena, 

Petre Constantin iar terenul aferent De 18/7 (Strada Fluturilor), De 19, De 80 

(Strada Oituz), apartin domeniului public al comunei. 

 

3.3. Cãi de comunicatie 

Terenul este amplasat in partea de vest a comunei, cu deschidere la De 

18/7 (Strada Fluturilor), De 19 si De 80 (Strada Oituz), care se leaga de reteaua 

drumurilor comunale, putand beneficia astfel de accese directe rutiere si 

pietonale. Beneficiarul isi asuma solutionarea pe proprie cheltuiala a acceselor si 

a lucrarilor de modernizare a drumurilor existente.  

  

3.4.  Echiparea tehnico-edilitarã a zonei 

Terenul analizat este situat într-o zonã fara dotãri tehnico-edilitare. Distanta 

fata de intravilanul vechi al localitatii este de ~300 m. 

Alimentarea cu apa. In comuna Berceni  s-a realizat sistemul centralizat de 

alimentare cu apa, care va asigura alimentarea cu apa potabila a populatiei.  

Canalizarea. Comuna Berceni a initiat studiul de fezabilitate pentru 

realizarea unui sistem de canalizare centralizat, care sa asigure preluarea apelor 

uzate menajere de la populatie si dupa un proces de epurare sa le  evacueze in 

emisar. Evacuarea apelor pluviale se va efectua printr-un sistem separat de 

colectare si evacuare intr-un emisar– respectiv in portiunea canalizata a 

acesteia. 

Alimentarea cu caldura si gaze naturale. De curand a fost realizata 

alimentarea cu gaze naturale a comunei, iar conducta principala de 
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alimentare este amplasata in lungul D J 401 de unde se distribuie prin ramificatii 

pe strazile si drumurile laterale. 

Alimentarea cu energie electrica. Zona beneficiaza de alimentare cu 

energie electrica din reteaua de distributie locala de joasa tensiune.  

Telecomunicatii. Exista o retea telefonica de tip aerian, care urmareste 

trama stradala a localitatii, iar de-a lungul drumului judetean Dj 401 exista un 

cablu telefonic international, pozat subteran. 

 

3.5. Analiza geotehnicã 

Datele geomorfologice sunt prezentate intr-un studiu separat, ce a fost 

comandat de  beneficiar si care contine elementele specifice amplasamentului. 

⚫ se considerã cã viitoarele constructii pot fi fundate la adâncime   Dfmin =-1,10m 

in stratul de argila prafosa cafenie, si presiune conventionalã de 180 KPa 

(1,80daN/cm2); 

⚫ adâncimea de înghet în zona este de 90-100cm - conform STAS 6054-77; 

⚫ din punct de vedere seismic, terenul este situat in macrozona de grad 8, 

conform STAS11.100/1-93, iar potrivit normativului P100-92 apartine zonei de 

calcul “C”. 

Conform prezentelor date, se poate aprecia cã obiectivul propus,  se 

poate realiza din punct de vedere al conditiilor geotehnice oferite de structura 

terenului. 

 

 4. PROPUNERI   

 

Tema de proiectare, a fost întocmitã de comun acord între beneficiar si 

proiectant si in acord cu avizul preliminar al Consiliului Local al Primariei Comunei 

Berceni, ce a stat la baza eliberarii Certificatului de Urbanism nr. 1115, nr. 1116  si 

nr. 1111 din 01.11.2017 

Se analizeaza totalitatea corpurilor de proprietate din extravilan, in scopul 

introducerii terenului in intavilanul comunei si construirea unui ansamblu de 

locuinte individuale si functiuni complementare P+1E+M, cu amenajarea 

circulatiilor si asigurarea utilitatilor. 

 

BILANT TERITORIAL 

FUNCTIUNI SUPRAFETE 
EXISTENT REGLEMENTARI 

mp % mp % 
Domeniu privat     

                  TEREN ARABIL 12.390,00 100,0 - - 
ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA - Li - - 7.147,28 57.67 
                    CONSTRUCTII - - 2.144,18 30.00 
                    CIRCULATII - -    2.858,28 40.00 
                    SPATII VERZI   2.144,18 30.00 
ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII - Is - - 3.060,50 24.70 
                   CONSTRUCTII - - 1.224,20 40.00 
                   CIRCULATII - -    918,15 30.00 
                   SPATII VERZI   918,15 30.00 
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ZONA VERDE AMENAJATA – V1   320.50   2.60 
Domeniu public al localitatii     
CIRCULATII (Total) - - 1.861,72 15.03 
                  CAROSABIL - - 1.190,22 63.93 
                  TROTUAR     - - 372,41 20.00 
                  SPATII VERZI   299,09 16.07(2.41) 

TOTAL SUPRAFATA 12.390,00 100,0 12.390,00 100.00 

Prin propunerea de parcelare se asigura un procent de 5% din suprafata 

terenului – spatii verzi publice ( Zona Verde amenajata si Vegetatie de 

Aliniament) 

 

Echipare edilitara 

▪ bransarea ansamblului de locuinte si functiuni complementare se va face 

la reteaua publica de alimentare cu apa prin extinderea la zona studiata 

prin PUZ 

▪ se propune racordarea ansamblului de locuinte si functiuni 

complementare la reteaua publica de canalizare in momentul in care 

aceasta retea va fi realizate in zona studiata prin PUZ 

▪ evacuarea apelor pluviale se va efectua direct la terenul liber din incinta 

PUZ 

▪ alimentarea cu gaze naturale se va face prin extinderea conductelor  

amplasate in lungul  drumului satesc; 

▪ reteaua telefonica – functie de necesarul de posturi se va solicita 

realizarea legaturii la reteaua telefonica existenta. 

 

Dotari publice 

 Pe teritoriul administrativ al comunei Berceni exista 3 gradinite de stat si 1 

gradinita privata, 2 scoli de stat si 1 scoala privata si 2 after-school. Acestea 

impreuna cu celelalte dotari publice (Parcul Berceni, terenul de sport, stadion, 

locuri de joaca, zona agrement – club sport) asigura un numar suficient de locuri 

pentru necesitatile actuale ale locuitorilor acoperindu-se chiar si cereri din 

localitatile invecinate.   

 Analizand caracterul locuirii din zona, se observa extinderea locuintelor de 

tip resedinta semi-permanenta lucru indicat si de numarul de locuitori care au 

domiciliul permanent fata de numarul real de persoane care au optat sa isi 

edifice o a doua locuinta pe domeniul comunei. Pe teritoriul analizat pot aparea 

noi dotari in functie de evolutia demografica. 

 

Indicatori urbanistici propusi : 

zona Li – locuire individuala izolata sau cuplata 

▪ P.O.T. = 30% 

▪ C.U.T. = 0.9 

▪ R.h = P+1E+M (maxim 8,50 m la cornise, 12,00 m la streasina;) 
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zona Is  - Institutii publice si servicii de interes general 

▪ P.O.T. = 40% 

▪ C.U.T. = 1.2 

▪ R.h = P+1E+M (maxim 8,50 m la cornise, 12,00 la streasina;) 

▪  

 5.  PROTECTIA MEDIULUI 

 

Constructiile si dotarile ce vor fi realizate pe amplasamentul studiat, nu vor 

produce poluari ale aerului si apei si nu vor produce zgomote.  

Activitatea de  locuire nu evacueaza noxe in  atmosfera si nu necesita 

instalatii de epurare speciale. Noxele evacuate dupa arderea gazului metan se 

incadreaza in limitele impuse de normele in vigoare. Evacuarea gazelor arse de 

la centralele termice se va face conform normativelor in vigoare.  

 Activitatea de locuire nu induce in mediu inconjurator zgomote peste 

limita impusa de STAS 10009/1988, respectiv 50dB (a) si nici vibratii statice sau 

dinamice.  

 

 6. CONCLUZII 

 

Prezenta propunere pentru parcelare a terenului in vederea realizarii de 

constructii de locuinte si functiuni complementare a fost facuta la initiativa 

persoanelor fizice titulari ai terenurilor analizate care isi vor asuma obligativitatea 

de a ceda suprafeţele necesare modernizării drumurilor actuale şi înfiinţării celor 

noi, precum şi responsabilitatea asigurării pe proprie cheltuială a utilităţilor.  

Terenul este liber si neamenajat, fiind inscris in categoria de folosinta arabil. 

Prin aceasta documentatie se propune introducerea terenului in intravilan si 

realizarea unei parcelari in vederea amplasarii constructiilor de locuinte si a celor 

pentru dotarile aferente.   

Lucrarile de modernizare a strazilor se vor executa dupa terminarea 

lucrarilor tehnico-edilitare subterane, pentru a evita desfacerile ulterioare pentru 

pozarea lucrarilor subterane si  pe baza unui program corelat cu programul de 

constructii si instalatii, respectandu-se prevederile tehnice de executie din 

normativele si standardele in vigoare 

Fiecare locuinta va fi conceputa, functional si constructiv, astfel incat sa 

se creeze un  ansamblu echilibrat în teren, cu fronturile principale expuse cãtre 

arterele rutiere. 

Solutia propusã are în vedere restrângerea la strictul necesar a 

suprafetelor construite, pentru a nu duce la costuri de investitii exagerate si 

nefundamentate functional, precum si pentru a se realiza încadrarea în 

coeficientii urbanistici, de ocupare si utilizare a terenului, propusi  prin  prezentul 

P.U.Z. pentru aceastã zonã.  

 

  

Intocmit,             Coordonator, 

urb.                                                                     urb.   







Initiatori: VASILE CRISTIAN, DOBRESCU NICOLAE, PETRE CONSTANTIN                        P.U.Z. 6/2018 

Amplasament: comuna BERCENI                                                       ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M 

 

    

R E G U L A M E N T  L O C A L  D E  U R B A N I S M  

                           aferent Planului Urbanistic Zonal 

 

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE 

 

1.1 Rolul regulamentului local de urbanism 

 Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata pentru o 

zona din localitate si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a zonei cu prevederile 

PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localitatii din care face parte. 

 Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de 

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare  a terenurilor si de 

amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal, in tarlaua 5, 

parcela 18/8/29 lot 1 si lot 2 si parcela 18/8/30 in suprafata de 12.390,00 mp, din 

comuna Berceni, judetul Ilfov. 

 Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea 

executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ. 

 Prezentul Regulament  Local de Urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile 

cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal pentru ANSAMBLU 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, CU 

AMENAJAREA CIRCULATIILOR SI ASIGURAREA UTILITATILOR de pe teritoriul 

comunei Berceni, tarlaua 5, parcela 18/8/29 lot 1 si lot 2 si 18/8/30,  judetul Ilfov. 

 Regulamentul  local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei 

locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si urbanismului si a legislatiei in 

vigoare.  

 Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul 

aprobarii unor modificari ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a 

urmat-o  si documentatia initiala. Prin derogare se intelege modificarea doar a uneia 

dintre conditiile de construire :aliniere, P.O.T, C.U.T, regim de inaltime. Modificarea mai 
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multor conditii de construire constituie modificarea regulamentului si poate avea loc 

numai pe baza unei documentatii de urbanism elaborate si aprobate conform legii 

astfel : 

 Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc , in baza analizei contextului social, 

cultural, istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, 

functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului( C.U.T.), 

procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea cladirilor fata de aliniamentul si 

distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale 

ale cladirilor, materialele admise. 

 

Baza legala a elaborarii  

 La baza elaborarii Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic 

zonal, sta Regulamentul general de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu 

modificarile ulterioare, ale caror prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile 

specifice zonei studiate. Alte acte legislative specifice sunt : Legea 350/2001 privind 

Amenajarea Teritoriului si Urbanismului, acutalizata prin OG nr. 69/2004, legea 

289/2006, legea 242/2009, OG nr. 7/2011, legea 190/2013, completate cu alte acte 

legislative specifice sau complementare domeniului. 

 In cadrul  prezentului Regulament local de urbanism se preiau prevederile 

cuprinse in Planul Urbanistic General al comunei Berceni – aprobat de catre Consililul 

Local  Berceni  prin hotararea nr. 2/28.01.2001 si in documentatii de urbanism si 

proiecte de specialitate intocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ-ului. 

 Prezentul regulament de urbanism reprezintă o derogare de la prevederile 

Planului Urbanistic General al comunei Berceni, ceea ce presupune modificare şi 

adaptarea regulamentului local de urbanism aferent PUG. Actualul PUG al comunei 

este elaborat în anul 1997 de INCD –  – Bucureşti şi aprobat de 

Consiliul Local Berceni prin HCL nr. 2 din 28.01.2001 şi prelungit prin HCL nr.8 din 

11.05.2011 si nr. 59/31.10.2017 

 

Domeniul de aplicare al regulamentului local de urbanism 

 Prevederile cuprinse in Regulamentul local de urbanism se aplica pe terenul din 

extravilanul existent prin PUG, in limitele teritoriului studiat prin PUZ. 
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 Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si 

constituie act de autoritate al administratiei publice locale. 

 Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute de lege. 

 Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism , se va avea in vedere : 

- pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, 

precum si depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul imbunatatirii factorilor 

de mediu, conservarea, restaurarea, reabilitarea si protejarea patrimoniului construit ; 

- protejarea zonelor cu valoare arheologica, peisagistica, ecologica si sanitara ; 

- respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective 

de utilitate publică şi realizarea lucrărilor cu caracter public. 

 

CAPITOLUL 2 : REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE TERENURILOR 

 

 Orice construcţie (clădire cu amenajările sale exterioare), drumuri, reţele 

edilitare, împrejmuiri etc. se vor realiza numai în intravilanul aprobat al localităţii, în baza 

eliberării Certificatelor de Urbanism şi avizării, aprobării şi eliberării Autorizaţiilor de 

Construire cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

 Racodrarea ansamblului la drumurile publice este conditionata de asumarea 

responsabilitatii beneficiarului privind solutionarea pe proprie cheltuiala a acceselor si a 

lucrarilor de modernizare a drumurilor existente. Se vor respecta deasemenea profilurile 

stabilite prin Strategia de Dezvoltare a Comunei Berceni. 

 La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor verifica următoarele: 

- dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului; 

- respectarea condiţiilor impuse de Certificatul de Urbanism în vederea obţinerii 

Autorizaţiei de Construire; 

- respectarea condiţiilor de amplasare a construcţiilor conform prezentului 

Regulament; 

- respectarea indicilor şi indicatorilor urbanistici prevăzuti prin prezentul 

Regulament; 

- asigurarea acceselor, circulaţiilor interioare şi numărului de parcaje conform 

normelor in vigoare; 
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- asigurarea utilităţilor. 

 

2.1  Reglementari privind pastrarea integritatii mediului si protejarea  

patrimoniului natural si construit 

 Utilizarea functionala a terenurilor este reprezentata grafic prin plansa : 

Reglementari – Zonificare functionala, cai de comunicatie, restrictii tehnice.  

 Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor care, prin amplasament, 

functiune, volumetrie si aspect arhitectural – conformare si amplasare goluri, raport gol 

– plin, materiale utilizate,  invelitoare, paleta cromatica, etc.- depreciaza valoarea 

peisajului este interzisa conform articolul 8, alineatul 1 din Regulamentul General de 

Urbanism. 

 Colectarea deseurilor se va face la nivel de zona, prin activitati de salubrizare 

care vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa 

degradeze cadrul ambietal si imaginea civilizata. 

 In vederea accesului la cursurile de apă şi la lucrările hidrotehnice, în scopul 

menţinerii integrităţii albiilor minore pentru efectuarea intervenţiilor operative în situaţii 

excepţionale, în jurul lacurilor naturale sau artificiale, barajelor şi prizelor, precum şi 

celorlalte lucrări hidrotehnice, se instituie zone de protecţie conform Legii Apelor 

nr.107/1996 – Anexa 2. 

 Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei 

publice judeţene pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice. 

 

2.2. Reglementari privind siguranta constructiilor si apararea interesului 

public 

 Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice 

precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie 

electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatiie si altor asemenea 

lucrari de infrastructura este interzisa, conform articolului 11 din Regulamentul General 

de Urbanism. 

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, 

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice 
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ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază 

de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. 

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în 

prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare 

edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. 

 Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii 

dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei stabilită printr-o 

documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională 

caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie. 

 Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia respectarii indicilor 

maximi admisibili P.O.T. si CUT stabiliti prin prezenta documentatie de urbanism. 

 Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în 

planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este 

interzisă. 

 Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) în sensul prezentului regulament 

reprezintă raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe 

sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este 

suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului 

care depăsesc planul fatadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a 

balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a 

logiilor inchise ale etajelor se include în suprafaţa construită. 

 Coeficientul de ocupare a terenului (C.U.T.) în sensul prezentului regulament 

reprezintă raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a 

tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se 

iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înalţimea 

liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea 

autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa 

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 protecţie. 

 Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT: 



Initiatori: VASILE CRISTIAN, DOBRESCU NICOLAE, PETRE CONSTANTIN                        P.U.Z. 6/2018 

Amplasament: comuna BERCENI                                                       ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M 

 

- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu 

este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-

se suprafaţa planseelor existente la cele ale construcţiilor noi; 

- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren 

deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, 

adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii. 

 Aliniament - linia de demarcatie intre terenurile apartinand domeniului public si 

cele apartinand domeniului privat. 

 Regim de aliniere – linia constructiilor care urmareste fronturile construite ale 

cladirilor. Fata de aliniament constructiile pot fi amplasate  in urmatoarele situatii:  pe 

aliniament sau retras de la aliniament. 

            

CAPITOLUL 3 : ZONIFICAREA FUNCTIONALA 

 

•  Destinatia terenurilor si constructiilor 

 Conform articolului 37 din Regulamentul de Urbanism, prin destinatia unui teren 

sau a unei constructii se intelege modul de utilizare a acestora, conform functiunii 

prevazute in reglementarile cuprinse in Regulamentele locale aferente planurilor de 

urbanism. 

 În vederea respectării legislaţiei în vigoare s-a întocmit un Studiu de Oportunitate 

având ca obiectiv prezentarea argumentelor privind introduceriea în intravilanul 

comunei Berceni a terenului studiat în suprafaţă de aproximativ 12.390,00 mp, situat în 

Tarlaua 5, Parcela 18/8/29 lot 1 si lot 2 ,18/8/30 nr. Cad. 787/1 si 787/2 si 1322 jud. 

Ilfov. 

•  Generalitati:  Caracterul zonei 

 In cadrul intravilanului reglementat pentru amplasamentul studiat se identifica 

urmatoarele  UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA:  

➢ Zona de Locuinte si Functiuni complementare  

• subzona Li  locuinte individuale izolate sau cuplate 

• subzona Is – Institutii publice si servicii de interes general 

• subzona V1 – Zona verde amenajata 
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➢  Circulatii – strazi carosabile si zona de protectie a lor (acostamente, santuri, 

trotuare, spatii verzi de aliniament) – existente si modernizate si nou propuse.  

 Prin prezenta propunere Tarlaua 5 devine treptat funcţională beneficiind de 

dezvoltarea mai multor proiecte imobiliare simultan, acestea participând la 

transformarea zonei dintr-una agricolă nefuncţională, într-una urbană rezidenţială. 

  Analiza situatiei existente prezentata in Memoriul General de Urbanism, in 

baza concluziilor si a recomandarilor rezulta ca terenul studiat prin documentatia PUZ 

devine construibil cu conditia respectarii urmatoarelor reglementari :  

           Suprafaţă aflată în extravilan = 12.390,00 mp 

           Suprafaţă propusă pentru introducere în intravilan = 12.390,00 mp  

 

3.1 Utilizare functionala 

Subzona Li – Locuinte Individuale Izolate sau Cuplate 

• Utilizari admise : 

- locuinte individuale cu maximum  P+1E+M niveluri in regim de construire 

discontinuu (cuplat sau izolat);  

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- accese pietonale, carosabile, spaţii de staţionare auto, parcări; 

- construcţii şi amenajări pentru funcţiuni compatibile; 

-  spaţii verzi amenajate. 

 

• Utilizari admise cu conditionari : 

- se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati 

manufacturiere, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca suprafata 

parterului, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 2 autoturisme, sa 

nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste orele 20 si sa nu utilizeze terenul 

liber al parcelei pentru depozitare si productie. 

 

•    Utilizari interzise 

-  dispunerea pe panouri de afisaj de mari dimensiuni pe plinurile fatadelor, 

desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora 
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-  depozite en-gros, depozitari de materiale refolosibile 

-  platforme de precolectare a deseurilor urbane 

-  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau 

toxice 

-  activitati productive in general si activitati productive care utilizeaza pentru 

depozitare si productie terenul din circulatiile publice 

-  statii de betoane 

-  autobaze, statii de intretinere auto 

-  spalatorii chimice 

-  lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si 

constructiile de pe parcelele adiacente 

-  orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele 

vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice. 

 
Subzona Is -  Institutii publice si servicii de interes general 

• Utilizari admise :  

-  instituții, servicii și echipamente publice; 

-  sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanță în diferite 

domenii și alte servicii profesionale; 

-   servicii financiar-bancare si de asigurari, posta si telecomunicatii 

-   servicii sociale, colective și personale; 

-   sedii ale unor organizații politice, profesionale etc .; 

-   spatii pentru invatamant, after school etc. 

-   spatii sociale si medicale; 

-    spatii verzi amenajate; 

-    spatii libere pietonale; 

-    cladiri pentru recreere si anexe 

-    locuri de joaca cu amenajari aferente 

-    spatii tehnice pentru administrare si intretinere 

-    mici activitati manufacturiere 
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• Utilizari admise cu conditionari : 

-  zone comerciale si servicii, comert cu amanuntul, cluburi specializate, terase, 

care sa nu creeze intensificari ale traficului dupa ora 22:00 si care sa nu genereze mai 

mult de numarul de masini care se va asigura in incinta proprietatii si sa nu produca 

zgomot peste normele admise in OMS 

-  instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal şi de 

cartier; 

- serviciile publice ce vor fi stabilite prin norme si vor fi destinate tuturor 

locuitorilor la nivel de zona rezidentiala si de cartier – crese, dispensare, gradinite, scoli, 

licee, biblioteci de cartier etc 

- locuinte individuale cu maximum P+1E+M niveluri in regim de construire 

discontinuu (cuplat sau izolat) care sa pastreze POT (30%), CUT (0,9) si Rh maxim 

aferent Li . Schimbarea de destinatie a locuintelor existente in spatii comerciale sau alte 

servicii admise pentru zona Li se poate face fara intocmirea unor documentatii specifice 

de tip PUZ sau PUD  

 

➢ Utilizari interzise 

-  depozite en-gros, depozitari de materiale refolosibile 

-  platforme de precolectare a deseurilor urbane 

-  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau 

toxice 

-  activitati productive in general si activitati productive care utilizeaza pentru 

depozitare si productie terenul din circulatiile publice 

-  statii de betoane, statii de betoane 

-  statii de intretinere auto 

-  lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si 

constructiile de pe parcelele adiacente 

-  orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele 

vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice 
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Subzona V –  Zona verde amenajata  

• Utilizari admise : 

-  spatii plantate 

-  mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna 

 

• Utilizari interzise 

-  se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare 

-  se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatilor locale abilitate 

 

3.2  Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor 

• Caracteristici ale parcelelor 

- se considera construibile parcelele care au suprafata  minima 233 mp, si front 

minim la strada de 15,00m pentru constructiile in regim izolat ; 

- adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea acesteia  

- unghiul format de frontul la strada cu minim una din limitele laterale ale parcelei 

va fi de 900,  iar cu celalta   750÷1050. 

           Terenul va fi lotizat după cum urmează, conform Plansei numarul 3 –

Reglementari Urbanistice :  

  -numar loturi : 23  loturi 

  -suprafete loturi cuprinse intre : 233 mp – 912 mp 

    

• Amplasarea cladirilor fata de aliniament 

 Cladirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristica strazii 

respective/aleii carosabile: 

- aliniamentul va fi racordat la intersecţia dintre strazi printr-o linie avand o          

lungime de minim 6,00m, perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi. 

- alinierea cladirilor se va face la 3,00m pentru drumurile modernizate cu 

urmatoarele profile : pentru De 18/7, De 80 si De 19 - de 11,00m, si/sau acces 

direct in cazul garajelor cu inaltime parter ; 

- distantele se pot majora in cazul protejarii unor arbori sau in cazul alipirii la o 

cladire existenta situata mai retras, pentru a nu se creea noi calcane; 
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- in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor 

nu se permite nici o constructie cu exceptia : scarilor de acces in locuinta, a 

imprejmuirilor, a aleilor de acces, a platformelor de maxim 0,40 m inaltime fata 

de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament si a garajelor parter. 

 

• Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor 

 In principal, la autorizarea constructiilor se va urmari: 

- in cazul in care exista o constructie pe limita de proprietate, pe parcela invecinata, 

constructia noua se va realiza cuplata cu cea existenta; 

- cladirile cuplate se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor 

retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea la 

cornisa in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 3 m; in cazul in care 

parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fata de limita 

proprietatii avand fatade cu ferestre, cladirea se va realiza in regim izolat; 

- cladirile construite in regim cuplat:  se vor amplasa pe limita de propietate atunci 

cand se cupleaza cu o cladire de pe parcela alaturata, caz in care este necesar acordul 

notarial al vecinului. 

- clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire 

posibil de realizat pe parcela alăturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri în stare 

buna şi sunt îndeplinite următoarele condiţii: parcela alăturată este liberă de construcţii; 

peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil  din domeniul public 

va fi tratat cu aceeaşi atenţie şi aceleaşi materiale de finisaj ca şi celelalte faţade. 

 În situaţia cuplării este obligatorie obţinerea acordului notarial al proprietarului la 

a cărui limită de proprietate se alipeşte construcţia propusă. 

- cladirile izolate se vor retrage fata de limitele laterale se vor stabili conform 

Plansei 3- Reglementari Urbanisitice  

- distanta intre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu jumatatea inaltimii la 

cornise dar nu mai putin de 3,00m si conform O.S.M. 119/2014 ; 

- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumatate din 

inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3,00m pentru loturile cu o adancime mai 

mica de 18,00 m. Pentru loturile cu o adancime mai mare de 18,00 m, retragerea va fi 
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egala cu jumatatea din inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 5,00 m; Pentru 

loturile cu functiunea de Institutii publice si servicii de interes general retragerea 

posterioara minima va fi de 5,00 m dar nu mai putin de H/2 la cornise. 

- In cazul fatadelor fara ferestre/fara vedere directa retragerea fata de una din 

limitele laterale se poate reduce la 1,00m conform Codului Civil cu conditia respectarii 

O.M.S. 119/2014; 

 In acest fel distanta dintre doua cladiri situate pe parcele adiacente/ vecine va fi 

egala cu inaltimea la cornisa/streasina a celei mai inalte. Distanţa dintre cladiri se poate 

reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 2,00m (respectiv cate 1,00 m fata 

de limita dintre cele doua proprietati invecinate), numai în cazul în care faţadele prezintă 

calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi de locuit. Se vor asigura 

condiţiile de însorire a spaţiilor proprii şi învecinate şi distanţele minime pentru 

intervenţie în caz de incendiu. 

 Anexele de tip garaj pot avea înălțimea maximă de 3,00m, pot fi construite pe 

aliniament și se pot cupla cu alte constructii de pe proprietatea învecinată. 

 In cazul anexelor gospodaresti, cu suprafata de pana la 20.00 mp si cu inaltimea 

maxima de 3,00m, care nu permit activitati de locuire, amplasarea acestora se poate 

face conform Codului Civil, la minim 1,00 m fata de limitele laterale/posterioare ale 

parcelei, cu conditia ca fatadele sa fie de tip calcan, fara ferestre, iar scurgerea apelor 

pluviale si a celor provenite din topirea zapezilor sa fie asigurata strict pe proprietatea 

beneficiarului 

 Construirea unei anexe de tip garaj se înscrie în POT și CUT aprobate pentru 

terenul pe care se autorizează anexa.  

 

 

• Circulatii si accese 

- Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil dintr-o 

circulatie publica in mod direct. 

- Accesul se va realiza fie prin DE 18/7 (Strada Fluturilor), De 80 (Strada Oituz) 

sau De 19 (Strada Vadul Mosului) aceste circulatii fiind modernizate dupa cum 

urmeaza :  
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- DE 18/7 (Strada Fluturilor)  modernizarea drumului existent la un profil de 11,00m, 

carosabil de 7,00m cu rigola inclusa ( o banda pe sens), spatiu verde 1,00m ( pe 

ambele parti ale drumului), si trotuare echipate cu casete pentru retele edilitare pe 

ambele sensuri de 1,00m. Modernizarea drumului se realizeaza cu pastrarea axului 

existent. 

- DE 80 (Strada Oituz) - modernizarea drumului existent la un profil de 11,00m, 

carosabil de 7,00m cu rigola inclusa ( o banda pe sens), spatiu verde 1,00m ( pe 

ambele parti ale drumului), si trotuare echipate cu casete pentru retele edilitare pe 

ambele sensuri de 1,00m. Modernizarea drumului se realizeaza cu pastrarea axului 

existent. 

- DE 19 (Strada Vadul Mosului) - modernizarea drumului existent la un profil de 

11,00m, carosabil de 7,00m cu rigola inclusa ( o banda pe sens), spatiu verde 1,00m ( 

pe ambele parti ale drumului), si trotuare echipate cu casete pentru retele edilitare pe 

ambele sensuri de 1,00m. Modernizarea drumului se realizeaza cu pastrarea axului 

existent. 

 Beneficiarul isi asuma solutionarea pe proprie cheltuiala a acceselor si a 

lucrarilor de modernizare a drumurilor existente. 

 

• Stationarea autovehiculelor 

- pentru zona de locuinte, stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul 

parcelei, deci in afara circulatiilor publice; spatiile de manevra auto si parcare se vor 

asigura conform Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme- P132-93. 

- pentru locuinte cu servicii la parter se asigura parcarea aferenta numai in 

interiorul parcelei.  

 

• Inaltimea maxima admisibila a cladirilor 

• subzona L  – locuinte individuale, izolate sau cuplate, cu sau fara spatii 

comerciale la parter, H max = P+1E+M– cu inaltimea de max 8,50 m la 

cornise,  H max streasina = 12,00 m 

• subzona Is – Institutii si Servicii - P+1E+M– H max cornise= 8,50, H max 

streasina = 12,00 m 
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• subzona V1 – Zona verde amenajata – P = H max = 3,00 m 

 

• Aspectul exterior al cladirilor 

- cladirile noi se vor integra in caracterul general al zonei; 

- garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si 

arhitectura cu cladirea principala; 

- se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru 

acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor. 

- se vor folosi materiale de constructie durabile si finisaje de calitate adecvate 

functiunii si amplasamentului. 

- se impune amplasarea instalatiilor de aer conditionat si a antenelor de satelit pe 

fatadele secundare si mascarea acestora prin solutii estetice arhitecturale. 

 

• Conditii de echipare edilitara 

 Iniţierea documentaţiei PUZ a fost condiţionată de asumarea obligativităţii 

beneficiarilor de a ceda suprafeţele necesare modernizării drumurilor actuale şi înfiinţării 

celor noi, precum şi responsabilitatea asigurării pe proprie cheltuială a utilităţilor. 

 Branşamentele se vor realiza în baza avizelor de racordare şi a Autorizaţiilor de 

construire, care vor cuprinde planuri coordonatoare avizate de deţinătorii reţelelor şi 

proiecte de specialitate. 

 Alimentarea cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate se va rezolva 

respectând normele de protecţie a mediului cu obligativitatea racordării la reţelele ce se 

vor realiza în zonă. Se vor respecta normele de igienă şi recomandările privind mediul 

de viaţă al populaţiei aprobate cu OMS nr.536/1997 (distanţa între clădiri, însorire, 

suprafeţe încăperi, zone protecţie ăntre funcţiuni, nivel zgomot, dotări igienico-sanitare). 

 Alimentarea cu energie electrică necesară construcţiilor propuse şi iluminatului 

public se va face din reţeaua stradală existentă de-a lungul circulaţiei nou-propuse pe 

traseul antenei de irigaţii, printr-o reţea executată cu cablu de energie montat subteran 

şi prevăzut cu bandă de protecţie la şocuri mecanice, branşată la reţeaua stradală. 
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 Alimentarea cu gaze naturale se va face prin branşare la conducta de gaze 

naturale de presiune redusă propusă pe De 18/7. Conductele se vor executa cu ţeavă 

din oţel sau ţeavă multistrat PeAlPe montată subteran, pe aceeaşi parte cu conducta de 

apă şi pe partea opusă cablului electric. Proiectele pentru reţeaua de distribuţie şi 

pentru branşamente se vor executa de societăţi autorizate de ANRE. 

 Alimentarea cu apa si canalizare se vor realiza prin racordare la retele publice 

propuse a se realiza in comuna Berceni pe De 18/7 conform declaratiilor autentificate 

notarial cu nr. 250/26.06.2018, nr. 264/03.07.2018 respectiv 593/03.07.2018, privind 

bransarea si racodarea ansamblului de locuinte la retelele publice de alimentare cu apa 

si canalizare data de catre beneficiari si adresei nr. 3278/30.01.2019 prin care Primaria 

Comunei Berceni confirma ca documentatia se incadreaza in studiile tehnice de 

fundamentare care stau la baza elaborarii Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 

Berceni nr. 2/28.02.2001, prelungit cu HCL nr. 8/11.05.2011si HCL nr. 59/31.10.2017 

cat si in strategia de dezvoltare a localitatii in ceea ce priveste extinderea retelelor 

edilitare precum si modernizarea infrastructurii rutiere. Bransarea viitoarelor constructii 

la retelele publice se va face prin documentatii specifice conform legislatiei in vigoare. 

 Se propune ca apele uzate menajere sa fie colectate prin sistem local de 

canalizare si apoi sa fie evacuate in reteaua publica, in momentul extinderii acesteia in 

zona studiata prin PUZ, conform acordului Primariei Berceni. 

 Apele pluviale vor fi dirijate prin sistematizare verticala spre spatiile verzi din 

zona PUZ-ului; curgerea apelor pluviale si a celor provenite din topirea zapezilor se va 

rezolva strict pe proprietatea beneficiarului. 

 Colectarea deseurilor se va realiza in mod corect fara afectarea panzei freatice 

din zona. Prin amplasarea unor platforme din beton ,deseurile vor fi colectate in 

europubele ulterior fiind transportate catre platforme de gunoi special amenajate. 

• Spatii libere si spatii plantate 

- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada; 

- spatiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafata parcelelor ; 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, alei, platforme va fi plantat la fiecare 

100 mp cu un arbore.  
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 Prin propunerea de parcelare se asigura un procent de 5% din suprafata 

terenului – spatii verzi publice ( Zona Verde amenajata si Vegetatie de Aliniament) 

 

• Imprejmuiri 

- imprejmurile se vor amplasa in interiorul proprietatilor astfel incat sa se asigure 

profilul  drumurilor de acces conform PUZ –  11.0m,  sau pe limita de proprietate in 

cazul gardurilor separative dintre proprietati (daca lucrarile sunt facute in comun cu 

proprietatii loturilor invecinate);  

- gardurile spre strada vor fi transparente si dublate de gard viu, vor avea inaltimea 

maxima de 2,00m, din care un soclu opac de cca 0.60m; imprejmuirile pe laturile 

separative ale parcelelor vor fi opace si vor avea inaltimea maxima de 2,00m; 

-  se vor respecta imprejmuirile existente la strada, dar si cele separative ale 

parcelelor rezultand o volumetrei asemanatoare in zona si o imagine unitara continua. 

 

3.3 Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 

• P.O.T. - Procent maxim de ocupare a terenului 

- subzona Li – locuinte individuale (izolate sau cuplate)– 30%. 

- subzona Is – institutii publice si servicii de interes general – 40% 

• C.U.T.- Coeficient maxim de utilizare a terenului 

- subzona  Li  – locuinte individuale –P+1E+M =  0,9. 

- subzona Is – institutii si servicii de interes general P+1E+M - 1,2 

 

CAPITOLUL 4 :  DISPOZITII FINALE 

 

Prezenta propunere pentru parcelare a terenului in vederea realizarii de 

constructii de locuinte si functiuni complementare a fost facuta la initiativa persoanelor 

fizice titulari ai terenurilor analizate care isi vor asuma obligativitatea de a ceda 

suprafeţele necesare modernizării drumurilor actuale şi înfiinţării celor noi, precum şi 

responsabilitatea asigurării pe proprie cheltuială a utilităţilor.  
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Planul de actiune privind implementarea proiectului va fi derulat de catre 

beneficiari tinand cont de urmatoarele etape: 

- efectuarea de operatiuni notariale si cadastrale dupa aprobarea PUZ (dezlipire 

parcele, intabulare, trecerea in domeniul public a terenurilor prevazute prin PUZ; 

- asigurarea de utilitati tehnico-edilitare conform conditiilor impuse de detinatorii de 

retele din zona  

- lucrari de modernizare a drumului 

- obtinerea de autorizatii de construire si executarea investitiilor propuse 

Costurile legate de realizarea investitiilor vor fi suportate de catre beneficiari / 

investitori.  

Nu se preconizeaza realizarea de lucrari care sa fie realizate din fonduri publice.  

Functiunea de locuire nu asigura noi locuri de munca. 

Posibilele constructii cu functiuni complementare pot asigura noi locuri de munca. 

 Pe teritoriul administrativ al comunei Berceni exista 3 gradinite de stat si 1 

gradinita privata, 2 scoli de stat si 1 scoala privata si 2 after-school. Acestea impreuna 

cu celelalte dotari publice (Parcul Berceni, terenul de sport, stadion, locuri de joaca, 

zona agrement – club sport) asigura un numar suficient de locuri pentru necesitatile 

actuale ale locuitorilor acoperindu-se chiar si cereri din localitatile invecinate.  

 Pe teritoriul analizat pot aparea noi dotari in functie de evolutia demografica.  

 Analizand caracterul locuirii din zona, se observa extinderea locuintelor de tip 

resedinta semi-permanenta lucru indicat si de numarul de locuitori care au domiciliul 

permanent fata de numarul real de persoane care au optat sa isi edifice o a doua 

locuinta pe domeniul comunei.  

 Pentru construire  se vor respecta cumulativ conditiile impuse prin PUZ   

referitoare la: functiuni admise, alianiament, retrageri, regim de inaltime, indicatori 

urbanistici, forma si dimensiunile parcelelor, accese pietonale, spatii de parcare si 

manevre auto, infiintarea unei trame stradale in concordanta cu strategia locala de 

dezvoltare, modernizarea actualei retele de drumuri comform PUZ.  

 Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare, 

imprejmuirile etc. se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza 
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certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor 

prezentului plan urbanistic zonal. 

Se vor respecta  normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al 

populatiei aprobate cu O M S nr.536/1997 (distanta intre cladiri, insorire, suprafete 

incaperi, zone protectie intre functiuni, nivel  zgomot, dotari igienico-sanitare). 

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice: 

▪ dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ; 

▪ inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care 

urmeaza sa se amplaseze cladirile. 

▪ respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism    

▪ existenta tuturor pieselor scrise si desenate, prevazute de Ordinul 

nr.1943/2001 al M.L.P.A.T. de aplicare a Legii nr.50/1991 modificata si 

completata  

▪ respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si 

CUT- ul, prevazute in prezenta documentatie. 

▪ respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile; 

▪ asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare; 

▪ asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; 

▪ asigurarea platformelor de intoarcere; 

Cladirile pot avea subsol, cota + 0,00 fiind situata la min. +0,30 m peste 

cota terenului sistematizat. 

Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la min.1.00 m adancime, cu 

respectarea stricta a  recomandarilor avizului geotehnic . 

 

Intocmit,                   Coordonator,   

urb.                                          urb.   
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