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                                               PENTRU / Secretarul general  
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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 SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  tarla 12,  parcela 32/1/35,36, 

suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -    
DOBRE ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT DANIELA FLORENTINA, PETRE 

AURELIA, DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE ION, DOBRE MARIA, 
PETRE ION, CIOAE IOANA. 

 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.2445/8/4F  din  24.08.2020; 
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 SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  
UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  
tarla 12,  parcela 32/1/35,36, suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție 
și inițiator PUZ -    DOBRE ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT DANIELA 
FLORENTINA, PETRE AURELIA, DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE 
ION, DOBRE MARIA, PETRE ION, CIOAE IOANA, 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. 23792/11.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
R  O  M  Â  N  I  A                                                                                   
J U D E Ţ U L   I L F O V                                              
PRIMARIA COMUNEI BERCENI     
Nr. 23829/11.12.2020                
 
 
 

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 SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 

PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  tarla 12,  parcela 32/1/35,36, 

suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -    
DOBRE ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT DANIELA FLORENTINA, PETRE 

AURELIA, DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE ION, DOBRE MARIA, 
PETRE ION, CIOAE IOANA. 

 
 

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 SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII 
VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, 
sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  tarla 12,  parcela 32/1/35,36, suprafaţa: 17.430mp, conform 
actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -    DOBRE ION, DOBRE GHEORGHE, 
DOBRE MARIA, CLIT DANIELA FLORENTINA, PETRE AURELIA, DOBRE ELENA 
VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE ION, DOBRE MARIA, PETRE ION, CIOAE IOANA. 

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.2445/8/4F  din  24.08.2020. 

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 SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  tarla 12,  parcela 32/1/35,36, 
suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -    DOBRE 
ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT DANIELA FLORENTINA, PETRE AURELIA, 
DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE ION, DOBRE MARIA, PETRE ION, 
CIOAE IOANA, 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.23866 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 SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII 

AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  
UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  

tarla 12,  parcela 32/1/35,36, suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de 
investiție și inițiator PUZ -    DOBRE ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT 
DANIELA FLORENTINA, PETRE AURELIA, DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE 

FLOAREA, DOBRE ION, DOBRE MARIA, PETRE ION, CIOAE IOANA. 
 

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

INDIVIDUALE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII 
AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  
UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  
tarla 12,  parcela 32/1/35,36, suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție 
și inițiator PUZ -    DOBRE ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT DANIELA 
FLORENTINA, PETRE AURELIA, DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE 
ION, DOBRE MARIA, PETRE ION, CIOAE IOANA,  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. 19919 din 
14.10.2020, pentru emiterea Hotararii Consiliului Local Berceni de aprobare a 
documentatiei PUZ. 



 Copiile actelor de proprietate : Act de alipire autentificat  nr.1604/24.10.2017, autentificat 
de BIN TACHE OLGA. 

 Certificat de urbanism emis de Primaria Comunei Berceni  cu nr.1326 din 21.12.2017. 

 Proces-verbal de receptie  OCPI  nr. 656/2018 

 Aviz de oportunitate emis de Consiliul Judetean Ilfov -  Nr.4141/5 din 23.03.2018 

 Aviz Consultativ                 -Nr.4447/18.10.2018 

 Aviz Protectia Mediului       – Nr.127/19.12.2019 

 Aviz Apele Romane            -- Nr.237– IF/18.10.2019 

 Aviz M.A.I                           – Nr. 429.052/28.01.2020 

 Aviz M.Ap.N                        – Nr.DT. 10299/31.12.2019 

 Aviz SRI      -  Nr. 14.460/10.01.2020 

 Aviz  Ministerul Culturii   - Nr.6/U/27.01.2020 

 Aviz OSPA    – Nr.578/12.02.2020 

 Aviz  ANIF                         -  nr.862/12.12.2019 

 Aviz SC EURO APAVOL SRL – Nr.7119/09.08.2019, NR.257/30.07.2019 

 Aviz E-distributie Muntenia  -nr.275449670/19.08.2019 

 Aviz PROGAZ P&D SA       - Nr.11496/29.11.2019 

 Aviz SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA  

                                                 –     NR.100/05/03/01/4002/01.11.2019 

 Avizul Favorabil nr.2445/8/4F  din  24.08.2020,  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.2445/8/4F  din  24.08.2020. 

Faţă de considerentele prezentate mai sus, consider oportună iniţierea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat     , privind 
obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M SI 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,  AMENAJARE   CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, 
PARCARI, SPATII VERZI,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul 
Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, DE 32/1/44, nr. cadastral 64720,  tarla 12,  parcela 32/1/35,36, 
suprafaţa: 17.430mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUZ -    DOBRE 
ION, DOBRE GHEORGHE, DOBRE MARIA, CLIT DANIELA FLORENTINA, PETRE AURELIA, 
DOBRE ELENA VERGINICA, ENACHE FLOAREA, DOBRE ION, DOBRE MARIA, PETRE ION, 
CIOAE IOANA. 

 
INSPECTOR URBANISM, 

Encea Andreea - Ioana 
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Plan Urbanistic Zonal 
Ansamblu locuinte P+1+M, functiuni complementare, 

amenajare circulatii si utilitati. 
 

T 12, P 32/1/35-36, Com. Berceni, jud. Ilfov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiatori: DOBRE Ion, DOBRE Gheorghe, DOBRE Maria, PETRE Aurelia, DOBRE Maria, 
DOBRE Ion, DOBRE Elena-Verginica, ENACHE Floarea, PETRE Ion, CIOAE Ioana, CLIT 
Daniela-Florentina 
Beneficiar: Primaria com. Berceni, jud. Ilfov 
Proiectant General  

 
 

Data elaborarii: februarie 2018. 
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COLECTIV ELABORARE URBANISM: 
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Borderou documentatie PUZ: 
Acte:  

 Act Alipire 1604/24.10.2017 
 Plan amplasament si delimitare Imobil 
 Incheiere 297534/30.10.2017 
 Extras Carte funciare de infirmare 
 Carti identitate proprietari 

Avize, Acorduri, Adrese 
 Certificat de Urbanism 1326/21.12.2017 
 OCPI Ilfov Proces verbal receptive 656/2018 
 Aviz oportunitate 4141/5/22.03.2018 
 Aviz consultative CTUAT CJ Ilfov 4447/18.10.2018 
 Aviz administrator drum 5672/05.03.2020 – Primaria com. Berceni 
 Aviz MApN DT 10145 
 MAI 429052/28.01.2020 
 SRI 14460/10.01.2020 
 Aviz Ministerul Culturii 915/27.01.2020 
 Aviz gospodarire a apelor 237-IF/18.10.2019 
 Aviz APM Ilfov 
 Aviz ANIF 862/12.12.2019 
 Aviz E-distributie 275449670/19.08.2019 
 Adresa EURO APAVOL 7119/09.08.2019 
 Aviz EURO APAVOL 257/30.07.2019 
 Aviz TELEKOM 100/05/03/01/4002 
 Aviz PRODGAZ 11496/29.11.2019 
 Adresa incadrare in strategia de dezvoltare – utilitati si drumuri 18438/16.10.2018 
 Declaratie notariala 1867/18.12.2017 
 Extras plan cadastral 
 Adresa Strategie dezvoltare 
 Raport informare 6458/04.04.2018 

Altele: 
 Anunt ziar 
 Procura notariala 1866/18.12.2017 
 Studiu geotehnic preliminar 
 Studiu arheologic 
 Studiu Pedologic 

Parti scrise: 
 Memoriu 
 Regulamnet Local de Urbanism 
 Plan de actiune 

Parti desenate: 
 Incadrare in teritoriu 
 Incadrare in teritoriu – satelit 
 Incadrare in PUG 
 Analiza situatia existente si disfunctionalitati 
 Reglementari urbanistice - Zonificare functionala 
 Reglementari urbanistice – echipare edilitara 
 Reglementari urbanistice – regim juridic 
 Ilustrare urbanistica 
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PUZ – „ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE 

CIRCULATII SI UTILITATI"  
T 12, P 32/1/35-36, Com. Berceni, jud. Ilfov,  

BENEFICIAR: Primaria com. Berceni 
 INITIATORI: DOBRE Gheorghe, DOBRE Maria, 

PETRE Aurelia, DOBRE Maria, DOBRE Ion, 
DOBRE Elena-Verginica, ENACHE Floarea, PETRE 

Ion, CIOAE Ioana, CLIT Daniela-Florentina 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIU  
 

1. INTRODUCERE 
 

 Date de recunoastere 
 
Denumirea lucrarii: PUZ – Ansamblu locuinte P+1+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii si utilitati. 
 
Amplasament: com. Berceni, T 12, parcelele 32/1/35-36, judetul Ilfov.  
 
Initiatori: DOBRE Ion, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, str. Avram Iancu, 
nr.10, jud. Ilfov; 
DOBRE Gheorghe, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, jud. Ilfov; 
DOBRE Maria, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, jud. Ilfov; 
PETRE Aurelia, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, str. Avram Iancu, nr.12, jud. 
Ilfov; 
DOBRE Maria, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, intrarea Lotrisor, nr.5, jud. 
Ilfov; 
DOBRE Ion, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, str. intrarea Lotrisor, nr.5, jud. 
Ilfov; 
DOBRE Elena-Verginica, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Morilor nr.8, sector 3; 
ENACHE Floarea, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni; 
PETRE Ion, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, jud. Ilfov (fost judet Giurgiu); 
CIOAE Ioana, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Straja, nr.11, bl.65, sc.5, et.3, ap.72, 
sector 4; 
CLIT Daniela-Florentina, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, bdl. 1Mai, nr.234, 
jud. Ilfov; 
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Proiectant General:  

 
 

 
Data elaborarii: februarie 2018. 
 

 Obiectul documentatiei PUZ 
 
Solicitari ale temei-program: Dorinta Initiatorilor  este aceea de a introduce in 
intravilan terenul ce face obiectul prezentei documentatii in vederea construirii unui 
ansamblu residential – locuinte individuale si dotari aferente locuirii, cu un regim de 
inaltime de P+1E+M, functiuni complementare, precum si amenajarea circulatiilor di 
echiparea edilitara a constructiilor rezultate. 
 
In prezent zona studiata se afla in extravilanul com. Berceni, terenul avand folosinta 
agricola. Introducerea acestuia in intravilan si reglementarea in vederea edificarii 
unor locuinte individuale si dotari este sustinuta de extinderea intravilanului pana in 
vecinatatea terenului, prin documentatii PUZ aprobate anterior, si totodata existenta 
unor lucrari de construire in aria studiata. 
 
1.3 Surse documentare 

 
- documentatiile topometrice (sistem de sprijin planimetric Stereo 

70); 
- planul parcelar al com. Berceni; 
- -studiu arheologic intocmit de Muzeul Municipiului Bucuresti; 
- studiu geotehnic preliminar intocmit de ; 
- documentatie pedologica intocmita de OSPA. 
- PLANUL URBANISTIC GENERAL al comunei Berceni, aprobat prin 

HCL; 
- alte documenatatii de urbanism aprobate sau in curs de avizare din 

zona de interes; 
- Legislatia si normele in vigoare din domeniul constructiilor si 

urbanismului; 
- Certificatul de Urbanism emis de Primaria com. Berceni; 
- Avizele M.Ap.N., S.R.I., M.A.I., A.N.I.F., O.S.P.A., M.C.P.N.; 
- Avizele detinatorilor de retele; 
- Avizul administratorului drumului; 
- Aviz OCPI Ilfov. 
- Avizele Agentiei de Protectia Mediului Ilfov, a Administratiei 

Nationale Apele Romane si a CTUAT din Consiliul Judetean Ilfov. 
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2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 
 Evolutia zonei 
 
Terenul studiat este amplasat in partea nord-estica a comunei Berceni, in extravilan, 
in afara satului vechi. Localitatea Berceni, prima data atestata documentar la 
sfarsitul secolului al XVI-lea (21 august 1598), a suferit de-a lungul timpului dese 
schimbari administrative, astfel ca la sfarsitul secolului al XiX-lea, Bercenii si Dobrenii 
formau impreuna Strainii Dobreni, satul Berceni facea parte din comuna Bobesti-
Balaceanca, o comuna din plasa Dambovita, judetul Ilfov. 
Terenul ce a generat prezenta documentatie PUZ, nu suprapune niciun sit arheologic 
sau monument istoric mentionate in Lista Monumentelor istorice 2015 sau 
Repertoriul Arheologic National, nici nu se afla in zonele de protective ale vreunuia, 
conform Studiului Arheologic, intocmite de Muzeul Municipiului Bucuresti. Cel mai 
apropiat monument de zona studiata se afla la 1.5km, Biserica sfantul Nicolae (LMI 
2015/IF-II-m-B-15266.02). 
 
In prezent, zona studiata are folosinta agricola – arabil, aflandu-se in extravilan, 
conform extras Carte funciara anexat. Nevoia de noi zone in intravilan si cresterea 
acestuia s-a accentuat in ultima perioada, fapt determinat de cresterea populatiei 
prin intoarcerea celor plecati spre a locui in alte zone, dar si prin venirea unei 
populatii tinere care are locul de munca in Bucuresti si prefera sa locuiasca in 
vecinatatea acestuia. 
 
Avand in vedere amplasarea zonei studiate, in imediata vecinatate a limitei 
intravilanului, aceasta are potential de dezvoltare, potential sustinut si de 
accesibilitatea ridicata – vecinatatea drumului de exploatare De 32/1/44/str. 
Sperantei si a drumului constituit prin documentatii PUZ aprobate anterior. 
 
2.2. Incadrarea in localitate 
 
Zona studiata se afla in partea partea nord-estica a com. Berceni, T 12, parcelele 
32/1/35-36, judetul Ilfov, in imediata vecinatate a limitei intravilanului, avand pe 
latura vestica drumul de exploatare, ce face legatura directa cu localitatea.  
Accesul cel mai facil este prin drumul de exploatare De 32/1/44/str. Sperantei, care 
relationeaza zona studiata cu com. Berceni, si prin intermediul retelei de drumuri de 
xploatare si DJ401, cu mun. Bucuresti. 
Extinderea intravilanului si edificarea de locuinte si in directia estica, a atras dupa 
sine si extinderea utilitatilor (alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie 
electrica) in aceasta directie, acestea regasindu-se in vecinatatea ariei studiate. 
De asemenea, exista in derulare un proiect de extindere a retelelor de alimentare cu 
apa si canalizare, proiect dezvoltat de catre operatorul local, care include si str. 
Sperantei. Cea mai apropriata conducta de apa se afla, in prezent, pe str. Sportului, 
la cca 1.2 km de terenul studiat. 
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2.3. Elemente ale cadrului natural 
 
Elementele cadrului natural dominate in zona studiata sunt cele specifice zonei de 
campie – declivitate redusa – precum si prezenta unei salbe de lacuri curgatoare fara 
risc de inundare. 
Din punct de vedere al reliefului, terenul studiat face parte din marea unitate 
geomorfologica Campia Romana, extremitatea sud-estica a Campiei Bucurestilor, 
denumita Capul Chiajna-Berceni. 
In cadrul perimetrului studiat nu sunt semnalate riscuri naturale (alunecari 
de teren, prabusiri de terenuri, caderi de roci, inundatii, fenomene 
meteorologice periculoase, emisii radioactive naturale) astfel incat nu 
este necesara determinarea prioritatilor de interventie pentru prevenirea 
si combaterea riscurilor naturale. 

   Clima, cu principalele sale elemente componente (precipitatii, 
temperatura, vant, etc.), actioneaza in mod hotarator: 

- temperatura medie anuala: 11 C; 
- precipitatiile medii multianuale 557.8 mm; 
- durata medie a intervalului fara inghet 213zile 

Sub acest aspect, zona studiata face parte din Arealul Climatic Omogen nr.1, 
care este parte a districtului pedogeoclimatic 19/2 IS-CI, clima calduroasa-
secetoasa, relief tabular de ses in zona dominanta a preluvosolurilor. 
De conditiile de clima depind natura vegetatiei, formarea si alcatuirea partii 
organice a solului, circuitul biologic al substantelor nutritive: 

- microzona pedoclimatica : microzona solurilor brun roscate cu clima 
calda si secetoasa in regiuni de ses; 

- vegetatia – caracteristica silvostepei; 
- mezo-microrelief – camp plan, aspectul suprafetei – foarte slab 

neuniform; 
              Din punct de vedere al solurilor se remarca o gama variata 
apartinand clasei luvisoluri. 
In conformitate cu studiul geotehnic, se remarca, in zonele sondate,  dupa stratul de 
sol vegetal de cca 50cm, un complex argilos si unu complex argilos-prafos, pana la 
adancimea maxima de sondare -6.00m. 

In functie si de conditiile geografice, vegetatia de pe teritoriul 
localitatii si din zonele apropiate este caracteristica zonelor de campie si 
silvostepa. 

    Vegetetia este specifica zonelor de campie, existand pe teritoriul 
comunei vegetatie lemnoasa de stejar, ulm, artar, frasin (in zonele 
impadurite), iar vegetatia de parter este reprezentata de mohor, zarna, 
costrei, palamida, volbura, traisat ciobanului, urda vacii etc. 

In subarboretul acestor paduri de foioase se intalnesc arbusti ca 
macesul, alunul, porumbarul, lemnul cainesc, cornul, etc. 

Pe teritoriile agricole necultivate, pe izlazuri si de-a lungul drumurilor 
de exploatare se intalneste vegetatia ruderala: troscot, coada soricelului, stir, 
obsiga etc. 

   Fauna este reprezentata de animale mici specifice campiei, mai ales 
din categoria rozatoarelor: popandau, dihor, harciog, etc. 
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In paduri au fost aclimatizati fazanul si capriorul, iar in jurul lacurilor 
se intalnesc pasarile de balta (rata, gasca, lisita, nagatul, starcul, etc.). 
 
2.4. Circulatia 
 
Terenul studiat este limitat in partea estica de drumul constituit prin documentatiile 
de urbanism PUZ aprobate anterior, iar in partea vestica de De 32/1/44/str. 
Sperantei. Aceste drumuri constituie principala legatura a zonei cu restul localitatii, 
mun. Bucuresti, prin conexiunea directa a drumurilor de exploatare cu drumul 
judetean DJ 401. Traficul in zona este redus, avand in vedere profilul variabil, 
imbracamintea de slaba calitate a drumului de exploatare - pamant, dar si lipsa unor 
puncte de interes in vecinatatea zonei studiate.  
De asemnea, lipseste transportul in comun, acesta fiind prezent pe traseul drumului 
judetean DJ 401, facand legatura intre localitate si mun. Bucuresti; fiind vorba despre 
transport in comun rutier. Comuna Berceni este legata atat de mun. Bucuresti doar 
prin transport rutier. 
 
 
2.5. Ocuparea terenurilor 
 
Functiunea principala a zonei studiate este cea agricola, terenul ce face obiectul 
prezentei documentatii avand folosinta agricola – arabil conform extrasului de carte 
funciara. Avand in vedere ca terenul studiat se afla in extravilanul com. Berceni, 
acesta este liber de constructii, fiind folosit in activitatile agricole, activitati specifice 
mediului rural. 
Principalele culturi agricole ale zonei sunt: grau, orz, porumb, floarea soarelui, cartof, 
sfecla de zahar, soia, mazare fasole. 
Clasa de calitate a terenului din punct de vedere pedologic este III/ mijlocie. 
Prin schimbarea categoriei de folosinta a terenului se va schimba si principala 
functiune si activitate din zona respective, activitatile propuse sustinand sectorul 
tertiar. 
 
2.6. Echipare edilitara 
Zona studiata nu beneficiaza in prezent de utilitatile  publice  de alimentare cu apa, 
canalizare, alimentare cu gaze sau telecomunicatii (conform avizelor detinatorilor de 
utilitati din zona anexate documentatiei);  acestea sunt prezente in imediata 
vecinatate a ariei studiate, in subzonele construite ale comunei. Terenul beneficiaza 
de reteaua de alimentare cu energie electrica, aflata pe str. Sperantei, fata de care se 
vor respecta distantele de vecinatate conform normativelor in vigoare (Ordinul ANRE 
49/2007, PE 106/2003, NTE 007/08/00, NTE 003/04/00, SR 8591/97, si legea 
123/2012). 
De asemenea, realizarea retelei de canalizare si extinderea celei de alimentare cu 
apa sunt prevazute ca investitii viitoare ale operatorului local, in acest sens acesta 
dezvoltand un proiect de extindere a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, 
care include si str. Sperantei, conform Adresa 7119/09.08.2019, emisa de catre SC 



 9

EURO APAVOL SA. Cea mai apropriata conducta de apa se afla, in prezent, pe str. 
Sportului, la cca 1.2 km de terenul studiat. 
 
 
2.7. Probleme de mediu 
 
Dezvoltarea necontrolata a localitatii poate duce la probleme majore de mediu. Lipsa 
utilitatilor si nerealizarea acestora in zonele nou create au ca efect poluarea 
mediului, de aceea dezvoltarea localitatii trebuie sa se faca controlat. 
Cadrul natural in zona studiata este valoros, cu potential turistic natural – salba de 
lacuri in vecinatate – si din acest motiv se va avea in vedere o dezvoltare a acesteia 
fara afectarea mediului – statie de epurare pentru apele menajere, ridicarea 
deseurilor de catre o firma specializata, un grad de ocupare mediu, zone de 
protectie, etc. 
 
2.8. Optiuni ale populatiei 
 
Analizand tendinta de dezvoltare a localitatii, este evidenta modificarea limitei 
intravilanului catre zona studiata, in acest sens s-au intocmit si aprobat mai multe 
documentatii PUZ, care, de asemenea, dezvolta fucntiunea de locuire in vecinatatea 
terenului ce a generat PUZ. 
 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 

3.1. Prevederi ale PUG – com. Berceni 
 
Conform documentatiei PUG aprobata prin Hotararea Consiliului Local al com. 
Berceni zona studiata, in suprafata totala de 17430,00 mp, conform documentatiei 
cadastrale, are destinatie agricola - arabil, fiind in extravilanul com. Berceni aprobat 
prin PUG com. Berceni, dar in vecinatatea unor trupuri de intravilan constituite prin 
documentatii PUZ aprobate anterior. 
 
 
3.2. Valorificarea cadrului natural 
 
Prin prezenta documentatie PUZ se vor reglementa indicatori urbanistici – POT, CUT, 
RHM – pentru subzona functionala care va obliga la realizarea unor spatii verzi in 
interiorul loturilor porpuse. 
De asemenea, lucrarile de constructie ale cladirilor propuse se vor realiza in 
conformitate cu legislatia in vigoare, indepartandu-se in prealabil stratul vegetal de 
pe ariile ce urmeaza a fi construite. 
Orientarea si organizarea constructiilor vor tine seama atat de regulile arhitectural – 
urbanistice, cat si de elementele de cadru natural, puncte cardinale, etc. 
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3.3. Modernizarea circulatiei 
 
Relatia intre zona studiata si teritoriu este asigurata de drumul de exploatare De 
32/1/44/str. Sperantei – care in prezent au un profil insuficient circulatiei fluente in 
zona – 4.00m. In vederea organizarii coerente a activitatilor in zona este necesara 
organizarea circulatiei, care presupune in primul rand modernizarea drumului de 
exploatare de 32/1/44/str. Sperantei, marindu-se profilul la 11.00m, dar si preluarea 
drumului propus de catre documentatiile PUZ aprobate precum si strategia de 
circulatii, reglementandu-se profilul acestuia la 12.50m. 
Sunt prevazute de asemenea si trotuare pietonale de-a lungul drumurilor de 
exploatare care sa preia fluxul pietonal din zona. 
 
 
3.4. Zonificarea functionala – reglementari, bilant territorial, indici 
urbanistici 
 
Principala functiune propusa in zona studiata este reprezentata de locuire – locuinte 
individuale cu regimul maxim de inaltime P+1+M. Aceste locuinte vor putea fi 
dispuse atat izolat pe parcela, cat si cuplat pe una din laturi. 
Pentru subzona de locuinte individuale indicii propusi sunt urmatorii:  
POT=30%, CUT=0.9, RMH=P+1+M (10.00m la cornisa). 
 

BILANT TERITORIAL 
Folosinta teren Suprafata (mp) % 

1.Subzona constructii 4276.26 24.54 
2.Subzona alei+platforme 4276.25 24.53 

3. Subzona circulatii auto+pietonale publice 3175.81 18.22 
4.Subzona spatii plantate pe lot 5701.68 32.71 

TOTAL 17430 100.00 
 
3.5. Dezvolatrea echiparii edilitare 
 
Zona studiata nu beneficiaza de echipare edilitara in prezent.  
Pozitionarea acesteia in proximitatea limitei intravilanului existent cat si in directia 
de dezvolatare a localitatii faciliteaza dezvoltarea echiparii edilitare in zona, in sensul 
racordarii acesteia la retelele tehnico-edilitare existente in zona studiata sau 
adiacenta acesteia: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze naturale, 
telecomunicatii. 

Alimentarea cu apa a obiectivului se va asigura din reteaua publica de apa in 
momentul extinderii acesteia in zona, conform aviz emis de SC EURO APAVOL S.A. 
nr. 257/30.07.2019 si Adresei nr. 7119/09.08.2019, emise tot de SC EURO APAVOL 
SA cu privire la extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare si pe str. 
Sperantei/De 32/1/44, in conformitate cu „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro Apavol SA” pe care 
operatorul in are in desfasurate. 
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Apele uzate menajere vor fi preluate de la instalatiile sanitare interioare si dirijate 
spre reteaua de canalizare a comunei Berceni in momentul extinderii in zona de 
studiu, zona cuprinsa de „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata in aria de operare a SC Euro Apavol SA”, conform Adresei nr. 
7119/09.08.2019, emise tot de SC EURO APAVOL SA. 
Alimentarea cu energie termica se va rezolva individual pentru fiecare constructie, 
cu ajutorul unor centrale termice proprii. 
Colectarea deseurilor menajere se va realiza in ecopubele proprii fiecarei 
constructii, care vor fi evacuate periodic de o societate comerciala  de specialitate 
contractata in acest sens. 
 
3.5. Protectia mediului 
Activitatile propuse in zona studiata au un grad scazut de poluare si nu afecteaza 
mediul prin emisii, deversari, etc. De asemenea nu sunt activitati care ar putea 
produce riscuri naturale, constructiile fiind realizate din materiale durabile si in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 
Colectarea apelor uzate se va realize in sistem local, urmand apoi sa fie epurate de 
statia de epurare propusa. Apele conventional curate vor fi deversate in salba de 
lacuri curgatoare din proximitatea zonei studiate. 
Avand in vedere ca zona studiata nu se incadreaza in categoria terenurilor ce 
prezinta riscuri naturale nu sunt necesare lucrari de consolidare a malurilor, de 
prevenire a alunecarilor de teren, etc. 
 Modificarea folosintei terenului cu trecerea unor suprafete agricole in categoria de folosinta 
„curti – constructii” duce la folosirea terenurilor nearabile in scopuri urbanistice, astfel 
realizandu-se recuperarea terenurilor degradate. 
Se va realiza un sistem de spatii verzii plantate pe loturi in proprortie de minim 30%. 
 
3.6. Utilitate publica 
In vederea extinderii profilului drumului de exploatare existente de la 4.00m la 
11.00m, preluarea drumului constituit prin documentatiile PUZ aprobate anterior cu 
un profil de 12.50m,  precum si in vederea crearii unui drum longitudinal pe teren cu 
un profil de 9.00m, sunt evidentiate cedari de terenuri din domeniul privat catre 
domeniul public, in administrarea Primariei com.Berceni, conform plansei de 
Reglementari Urbanistice – Regim juridic (adica o suprafata totala de 3219.52mp). 
 
 
 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
 
Avand in vedere tendinta de dezvoltare a localitatii si in directia nord-estica este 
necesara urmarirea dezvoltarii acesteia, prin controlarea ei prin intermediul 
reglementarilor urbanistice, fapt ce duce la o dezvolatre coerenta, care sa nu 
afecteze negativ vecinatatile – naturale sau antropice. 
Protezarea constructiilor/ariilor cu valoare istrorica/arheologica este o masura care 
trebuie avuta in vedere in momentul extinderii zonelor construite si/sau locuite. 
Astfel, se instituie obligatia proprietarilor ca in cazul unor descoperiri arheologice 
intamplatoare (fragmente ceramic, oase umane sau de animale, structure de ziduri 
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de caramida sau bolovani, structure arse – vetre/cuptoare – obiecte de metal) de a 
instiinta in maxim 72 de ore de la descoperire Autoritatile publice locale – Primaria 
Berceni, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
De asemenea este necesara stabilirea unei trame stradale coerente care sa poata 
preluat traficul ce il va presupune extinderea localitatii in aceasta zona, astfel ca este 
necesara extinderea profilurilor drumurilor de exploatare existente, precum si 
amenajarea unui numar sufficient de locuri de parcare si semnalizarea intersectiilor. 
Deoarece zona este in continua schimbare si evolutie – in vecinatate sunt lucrari de 
constructie de locuinte – este necesara prezenta unei subzone de dotari comerciale 
si de servicii, cu deservire locala. Acest fapt atrage dupa sine si aparitia unor noi 
locuri de munca pe piata locala, in timp ce aparitia de noi locuinte duce la cresterea 
populatiei tinere din localitate. 
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PUZ – „ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE 

CIRCULATII SI UTILITATI"  
T 12, P 32/1/35-36, Com. Berceni, jud. Ilfov,  

BENEFICIAR: Consiliul Local Berceni 
 INITIATORI: DOBRE Gheorghe, DOBRE Maria, 

PETRE Aurelia, DOBRE Maria, DOBRE Ion, 
DOBRE Elena-Verginica, ENACHE Floarea, 

PETRE Ion, CIOAE Ioana, CLIT Daniela-
Florentina 

 

 
 
 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 
 

1.DATE GENERALE 
 
Zona studiata se afla in partea nord-estica a com. Berceni,in extravilan, in imediata 
vecinatate a limitei intravilanului existent, aprobat prin documentatii PUZ.  
 
Terenul (in suprafata de 17430.00 mp, conform documentatiilor cadastrale) ce face 
obiectul documentatiei PUZ este situat atat in extravilanul com. Berceni, fiind 
proprietatea privata a initiatorilor documentatiei conform Actului de Alipire, 
autentificat sub nr. 1604/24.10.2017, de catre BIN Tache Olga, dupa cum urmeaza: 

- DOBRE Ion, DOBRE Gheorghe si DOBRE Maria detin impreuna cota 57% din 
teren; 

- PETRE Aurelia, DOBRE Maria, DOBRE Ion, DOBRE Elena-Verginica detin 
impreuna cota de 14% din teren; 

- ENACHE Floarea, CIOAE Ioana si CLIT Daniela-Florentina detin impreuna cota 
29% din teren. 

 
Accesul carosabil la zona analizata se face din De 32/1/44/str. Sperantei si din 
drumul constituit prin documentatii PUZ aprobate anterior, drum preluat in 
propunerea tehnica, conform plansei de RETEA CIRCULATII. 
 
 Vecinatatile terenului studiat prin P.U.Z. sunt:  
 Nord – teren proprietate NC 2842; 
 Sud   -teren proprietate NC 2978;  
 Vest  -De 32/1/44; 
 Est    -terenuri proprietate privata NC 60474 si NC 60612. 



 15

 
2. REALIZAREA SI FUNCTIONAREA OBIECTIVULUI PROPUS 
 
           Prezentul PUZ este elaborat pentru modificarea folosintei terenului si 
introducerea acestuia in intravilanul com. Berceni  si trecerea unor 
suprafete agricole in categoria de folosinta „curti – constructii” cat si a 
suprafetelor necesare crearii cailor de comunicatie rutiera prin donarea 
terenurilor administratiei publice locale (pentru functiunea utilitati publice).   

Zona propusa pentru studiu in prezentul PUZ va cuprinde 
proprietatea particulara a initiatorilor, cat si trama stradala nou creata in 
scopul stabilirii relatiilor de vecinatate si de amplasare a obiectivelor 
utilitare / edilitare care vor constitui parti comune (investitii colaterale): 
drumuri de acces, retele alimentare cu energie electrica, gaze naturale, 
telefonie, etc. 

 
 

3. REGLEMENTARI PRIVIND REGIMUL JURIDIC 
 
             Reglementarile privind zonificarea functionala a terenului analizat 
coreleaza prevederile P.U.G. cu masurile de instituire a unei zone pentru 
functiunea ”LOCUIRE INDIVIDUALA si DOTARI AFERENTE ACESTEIA”, prin 
introducerea terenului in intravilanul comunei Berceni si apoi modificarea 
folosintei terenului cu trecerea unor suprafete agricole in categoria de 
folosinta „curti – constructii” cat si a suprafetelor necesare crearii cailor de 
comunicatie rutiera prin donarea terenurilor Administratiei Publice Locale 
(pentru functiunea utilitati publice); 
             Se vor respecta proiectele de extindere a echiparii tehnico-edilitare 
ale comunei si conditiile impuse de administratorii de utilitati, prin avizele si 
acordurile emise in acest scop. 

Se instituie obligatia proprietarilor ca in cazul unor descoperiri 
arheologice intamplatoare (fragmente ceramic, oase umane sau de 
animale, structure de ziduri de caramida sau bolovani, structure arse – 
vetre/cuptoare – obiecte de metal) de a instiinta in maxim 72 de ore de la 
descoperire Autoritatile publice locale – Primaria Berceni, in conformitate 
cu legislatia in vigoare. 

 
 

4. REGLEMENTARI PRIVIND REGIMUL DE CONSTRUIRE 
 
Reglementarea zonei studiate: prevede teren pentru amplasarea unui 
ansamblu rezidential – locuinte individuale, ce poate avea un regim maxim 
de inaltime P+1Etaj +Mansarda corespunzand 10.00m la coama. 
 

 Functiuni admise: 
Locuinte individuale atat izolate cat si cuplate. 
Dotari comerciale pentru alimentatie publica de proximitate fara consum 
produse in incinta. 
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Dotari de invatamant de tipul gradinitelor/scolilor. 
Dotari de sanatate – cabinet medical uman diverse specialitati, cabinet 
veterinar, cresa, farmacie umana, farmacie veterinara etc. 
Dotari de ingrijire si infrumusetare corporala, coafor, etc. 
Birouri profesii liberale – avocatura, notariat, arhitectura etc. 
Alte dotari aferente locuirii. 
 

 Functiuni admise cu conditionari: 
 
Dotari comerciale de tip supermarket in limita a 200mp ADC, comert textile 
si alte tipuri de comert cu obiecte ce nu sunt periculoase sau incompatibile 
locuirii. 
Sedii firme activitati servicii in limita a 200mp ADC si fara sa atraga trafic 
semnificativ. 
Spalatorii auto cu cel mult 3 posturi; curatatorii haine cu 75mp ADC. 
Dotari recreere, petrecerea timpului liber cu conditia sa nu afecteze 
semnificativ traficul ori calitatea locuirii – dotari alimentatie publica si de 
consum, gradinita, club copii/afterschool etc. cu maxim 150mp ADC. 
 

 
 Functiuni respinse: 

Locuinte pe parcele care nu indeplinesc conditiile de construibilitate. 
Unitati poluante producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau 
care prezinta riscuri tehnologice. 
Depozite, spalatorii auto cu mai mult de 3 posturi, service auto, statii 
carburant si alte activitati incompatibile cu functiunea de locuire. 
Instalarea de chioscuri pe domeniu public. 
 
 

 Caracteristicile parcelelor (forme, dimesiuni, suprafete): 
 
Parcela minima constuibila pentru functiunea de locuire individuala este 
de 200.00mp pentru locuinte si 350.00mp pentru dotari 
comerciale/culturale compatibile cu locuirea. 
Deschiderea minima la strada a lotului – locuinte izolate – 14.00m 
               - locuinte cuplate – 12.00m 
                                                                       - dotari – 14.00m 

 
 Aliniament: 

La Vest  - spre De 32/1/44/str. Sperantei, se propune retragerea 
aliniamentului de la 2.00m la 5.50m fata de axul drumului; 
La Est  - spre drumul constituit prin documentatii PUZ si preluat in solutia 
tehnica, se propune pozitionarea axul drumului pe limita de proprietate, 
constituindu-se aliniamentul drumului la 5.50m din ax, respectin din limita 
de proprietate actulala. 
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 Regim de aliniere: 
La vest, se propune largirea drumului existent de la un profil de 4m la unul 
de 11.00m; fata de axul acestuia se propune o retragere a frontului de 
8.50m, si respectiv, 3.00m fata de noul aliniament.  
La sud – fata de terenul proprietate NC2978, se propune retragerea 
cladirilor cu minim 5.00m pentru cele cu acces din drumul propus, si minim 
3.00m pentru cele cu acces din drumurile de exploatare. 
La nord – fata de terenul proprietate privata NC2842, se propune 
retragerea cladirilor cu minim 5.00m pentru cele cu acces din drumul 
propus, si minim 3.00m pentru cele cu acces din drumurile de exploatare. 
La vest, se propune preluarea drumului constituit prin documentatiile PUZ 
aprobate anterior in vecinatate; axul acestuia se va amplasa pe limita de 
proprietate estica, fata de care aliniamentul se retrage cu 5.50m, iar 
retragerea frontului va fi de 8.50m, si respectiv, 3.00m fata de noul 
aliniament.  
 

 Amplasarea constructiilor: 
Fata de limitele laterale ale parcelelor constituite in urma lotizarii,  
constructiile se vor retrage cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii, 
dar nu mai putin de 3.00m. Fata de aliniamentul la drumurile existente si 
propuse, constructiile se vor retrage cu minim 3.00m. 
Fata de limitele posterioare ale parcelelor constructiile se vor retrage cu 
minim 5.00m. 
Distanta minima intre constructiile amplasate pe aceeasi parcela este de 
jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dar nu mai putin de 
3.00m. 
 

 Accese 
Accesul pe zona studiata se face direct din drumurile care bordeaza terenul 
pe doua laturi si care vor fi modernizate la profil de 11.00m drumul de 
exploatare, preluarea si 12.50m drumul constituit prin documentatiile PUZ 
aprobate anterior; tot in acest sens se propune un drum logitudinal cu 
profil de 9.00m, care face posib accesul pe fiecare lot. Parcarea 
autovehiculelor se va face pe platforme special amenajate/garaje in 
interiorul loturilor propuse, in afara domeniului public. 
 

  Regim de inaltime:  
Cladirile propuse pentru locuinte vor avea un regim maxim de inaltime de 
10.00m la cornisa (P+1Etaj+Mansarda). 
 

 Conditii de echipare edilitara 
Constructiile propuse prin prezentul PUZ vor fi racordate la reteaua locala 
de alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze, alimantare cu apa, 
telecomunicatii si ulterior, la reteaua de canalizare ale localitatii Berceni 
conform plansei de Reglementari – Retele edilitare. 
Incalzirea si prepararea apei calde menajere pentru corpurile construite din 
zona studiata se vor asigura cu centrale termice proprii cu capacitate de 
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cca. 20 KW, pentru fiecare corp. Centralele termice vor asigura agentul 
termic 90/70C, pentru incalzire si prepararea apei calde menajere. 
Echipamentele cu care vor fi dotate centralele termice vor fi complet 
automatizate, cu randamente minime de 92%, vor avea agremente tehnice 
si/ sau omologari/ zi. Combustibilul utilizat poate fi: gazul natural sau GPL. 
Se recomanda utilizarea gazului natural , iar pana la realizarea sistemului de 
distributie in zona se va utiliza GPL. Arzatoarele din dotarea cazanelor vor fi 
complet automatizate, fiind inglobate in sistemul general de automatizare 
al centralei termice. Centralele vor putea avea fie tiraj natural, fie fortat, 
respectand prescriptiile constructive impuse prin normativele tehnice de 
specialitate. 
Racordul de telefonie se va face din reteaua stradala aeriana sau subterana 
existenta, in interiorul perimetrului studiat nu se admit trasee aeriene si se 
recomanda evitarea dispunerii vizibila a cablurilor CATV. 
Deseurile rezultate vor fi depozitate in pubele, pe un spatiu special 
amenajat pe platforme  betonate si vor fi evacuate ritmic la groapa de 
gunoi in baza contractului de prestari servicii care va fi incheiat cu o firma 
specializata. Gospodaria deseurilor va fi rezolvata in mod centralizat.  
Mentionam ca in perimetrul studiat nu se vor utiliza substante toxice si nu 
se vor produce deseuri toxice. 
 

 Aspectul exterior al cladirilor 
Materialele folosite vor fi durabile. 
Finisajele exterioare vor respecta functiunea constructiei – tencuieli 
decorative, placari (lemn, caramida, piatra, gresie pentru pardoseli/alei),  
tamplarie lemn/PVC colantat sau vopsit. 
Garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi 
arhitectură cu clădirea principală; 
Se interzice folosirea azbocimentului, cartonului bituminos şi a tablei strălucitoare de 
aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 
Se interzice folosirea materialelor pentru inchidere/placare fatade nespecifice 
functiunii,  placari/panouri metalice, aluminiu, inchideri din panouri sandwich; 
Se interzice folosirea geamurilor cu efect “oglinda”.  
Pentru acoperirea cu sarpanta a cladirilor, se va folosi invelitoarea din tigla 
ceramica/metalica, tabla metalica cutata in culori armonizate cu cele folosite pe 
fatada – grena, maron;  
Se interzice acoperirea in sarpanta cu diverse elemente nespecifice functiunii – 
turnuri, pante foarte abrupte; se recomanda folosirea unei geometrii simple pentru 
sarpanta, specifica zonei de campie in care se afla localitatea. 
Se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată 
a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 
 

 Spatii libere si plantate 
 
Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă. 
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu 
gazon şi cu un arbore la fiecare 100 mp. 
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Se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia 
construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru 
accese. 
 

 Imprejmuire 
Imprejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de minim 2.00 metri din care un soclu 
opac de 0.60m si o parte transparentă, eventual dublată cu gard viu. 
Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 
2.50 metri. 
 

 Indicatorii de control privind modul de utilizare a terenului prevede 
urmatoarele valori maximale, corelate cu regimul de aliniere, zonificarea 
functionala, asigurarea circulatiei in interiorul incintei, regimul de inaltime 
si cu intentiile investitionale ale proprietarului: 
- procent de ocupare a terenului P.O.T. propus – maxim 30% , cu posibilitatea 
 maririi pana la 40% in cazul dotarilor. 
- coeficient de utilizare a terenului C.U.T. - 0.9, cu posibilitatea maririi pana la  
1.00 in cazul dotarii. 
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PUZ – „ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE 

CIRCULATII SI UTILITATI"  
T 12, P 32/1/35-36, Com. Berceni, jud. Ilfov,  

BENEFICIAR: Consiliul Local Berceni 
 INITIATORI: DOBRE Gheorghe, DOBRE Maria, 

PETRE Aurelia, DOBRE Maria, DOBRE Ion, 
DOBRE Elena-Verginica, ENACHE Floarea, 

PETRE Ion, CIOAE Ioana, CLIT Daniela-
Florentina 

 

 
 
 

PLAN DE ACTIUNE 
 

 
 Date de recunoastere 

 
Denumirea lucrarii: PUZ – Ansamblu locuinte P+1+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii si utilitati. 
 
Amplasament: com. Berceni, T 12, parcelele 32/1/35-36, judetul Ilfov.  
 
Initiatori: DOBRE Ion, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, str. Avram Iancu, 
nr.10, jud. Ilfov; 
DOBRE Gheorghe, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, jud. Ilfov; 
DOBRE Maria, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, jud. Ilfov; 
PETRE Aurelia, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, str. Avram Iancu, nr.12, jud. 
Ilfov; 
DOBRE Maria, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, intrarea Lotrisor, nr.5, jud. 
Ilfov; 
DOBRE Ion, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, str. intrarea Lotrisor, nr.5, jud. 
Ilfov; 
DOBRE Elena-Verginica, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Morilor nr.8, sector 3; 
ENACHE Floarea, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni; 
PETRE Ion, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, jud. Ilfov (fost judet Giurgiu); 
CIOAE Ioana, cu domiciliul in mun. Bucuresti, str. Straja, nr.11, bl.65, sc.5, et.3, ap.72, 
sector 4; 
CLIT Daniela-Florentina, cu domiciliul in com. Berceni, sat Berceni, bdl. 1Mai, nr.234, 
jud. Ilfov; 
 



 21

Proiectant General:  
 

 
 
Data elaborarii: februarie 2017. 
 
Etapizare investitii propuse: 
 a. Dupa aprobarea in Consiliul Local al comunei Berceni a prezentului P.U.Z., 
se va dezmembra in loturi terenul studiat, urmand astfel o serie de operatiuni 
cadastrale si notariale, iar pentru edificarea obiectivelor propuse se va obtine 
Autorizatie de Construire.  
  
 Categoriile de lucrari necesare invetitiei vor fi: 

I. Constructii noi: 
a. Locuinte, dotari, anexe – garaje, gospodaresti etc; 
b. Echipamentele edilitare: bransamente utilitati – alimentare cu 

energie electrica, gaze, telefonie si CATV, alimentare cu apa, 
canalizare; 

c. Imprejmuire teren aferent loturi propuse;  
d. Platforme carosabile si pietonale in interiorul loturilor; 
e. Amenajare spatii libere loturi – plantare vegetatie joasa/medie si 

inalta; iluminat architectural interior lot. 
II. Racorduri la drumurile publice pentru asigurarea acceselor carosabile 
III. Modernizare strada existent – str. Sperantei; 
IV. Constituire si amenajare drum ce traverseaza terenul;  
V. Constituire drum propus prin documentatii PUZ aprobate anterioar –

amplasat pe traseul antenei de irigatii; 
VI. Amenajare drum propus prin documentatii PUZ aprobate anterioar –

amplasat pe traseul antenei de irigatii; 
VII. Amenajarea spațiilor verzi si plantate din afara incintelor, iluminat 

public; 
VIII. Trecerea in domeniu public al suprafetelor aferente 

extinderii/constituirii drumurilor (str. Sperantei si sectoarele de 
drum propuse). 
 

b. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru gospodarire de apa; 
c. Incepere lucrari pentru cladiri si echipamente edilitare; 
d. Obtinere Certificat de urbanism, avize si autorizatii de construire pentru 
gospodarirea de apa; 
e. Incepere lucrari retele aductiune/distributie si racorduri retele edilitare; 
f. Incheiere lucrari pentru cladiri si echipamente edilitare; 
g. Incheiere lucrari bransamente si racorduri retele edilitare; 
h. Intocmire Cadastru lucrari executate  
i. Receptie lucrari; 
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j. Receptie bransamente si racorduri retele edilitare 
k. Intabulare in Cartea Funciara a lucrarilor executate; 
 

 Lucrarile care se vor face in interirorul amplasamentului vor fi finantate din 
fonduri ale initiatorului/proprietarului, respective lucrarile specificate la punctele I 
(a, b, c, d, e), II, IV. 

Lucrarile de pe domeniul public vor fi suportate de catre autoritatile locale, 
respectiv lucrarile specificate la punctele III, VI, VII, VIII. 
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