
 
 
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 de Detaliu elaborat de   

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M 
PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  

amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, nr. cadastral 64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, 
suprafaţa: 266mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUD -     

CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA.  

 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.1998/1/2F  din  02.12.2020; 
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 de DETALIU  elaborat 
de     , privind obiectivul de investiții (funcțiunile) 
CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  
IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat 
Berceni, nr. cadastral 64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 266mp, conform actelor de proprietate, 
beneficiar de investiție și inițiator PUD -     CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA, 
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. 23794/11.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
R  O  M  Â  N  I  A                                                                                   
J U D E Ţ U L   I L F O V                                              
PRIMARIA COMUNEI BERCENI     
Nr. 23831/11.12.2020                
 
 
 

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

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚA 
INDIVIDUALA P+M PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  IMPREJMUIRE TEREN,  

RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, nr. cadastral 64639,  
tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 266mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și 

inițiator PUD -     CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA. 
 

 
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.D.  întocmit  de , 
privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M PUT 
FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în 
Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, nr. cadastral 64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 
266mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUD -     CONSTANTIN 
IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA. 

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.D. – ul este AVIZAT FAVORABIL de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 
de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, conform avizului nr.1998/1/2F  din  02.12.2020. 

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.D. întocmit  de   

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M 
PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat 
în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, nr. cadastral 64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 
266mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUD -     CONSTANTIN 
IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA, 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.23868 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.D.  întocmit  de  

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE 
LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  IMPREJMUIRE 

TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, nr. cadastral 
64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 266mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de 

investiție și inițiator PUD -     CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA. 
 
 

Analizand dosarul ce conține documentația din cuprinsul Planului Urbanistic de Detaliu elaborat 
de   , privind obiectivul de investiții (funcțiunile) 
CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  
IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat 
Berceni, nr. cadastral 64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 266mp, conform actelor de proprietate, 
beneficiar de investiție și inițiator PUD -     CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA,  
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.D. – ului supus analizei și aprobării Consiliului local al comunei Berceni, 
cuprinde:  

 Cererea proprietarului depusa la registratura comunei Berceni cu nr. 7383 din 15.04.2020, 
pentru emiterea Hotararii Consiliului Local Berceni de aprobare a documentatiei PUD. 

 Copiile actelor de proprietate : Contract de vanzare nr.1749/18.08.2017 autentificat de 
S.P.N. AD LITTERAM. 

 Certificat de urbanism emis de Consiliul Judetean Ilfov  cu nr.571 din 22.05.2018 

 Punct de vedere Agentia Pentru Protectia mediului Ilfov nr.9335/17.05.2019  



 Avizul Favorabil nr.1998/1/2F  din  02.12.2020 emis de C J Ilfov 

P.U.D. – 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.1998/1/2F  din  02.12.2020. 

Faţă de considerentele prezentate mai sus, consider oportună iniţierea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat de   

, privind obiectivul de investiții (funcțiunile) CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA P+M 
PUT FORAT, FOSA SEPTICA, ANEXE,  IMPREJMUIRE TEREN,  RACORD  UTILITATI,  amplasat 
în Județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, nr. cadastral 64639,  tarla 16,  parcela 41/2/29, suprafaţa: 
266mp, conform actelor de proprietate, beneficiar de investiție și inițiator PUD -     CONSTANTIN 
IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA. 

 
INSPECTOR URBANISM, 

Encea Andreea - Ioana 
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1. Încadrare în P.U.G 
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A.1. MEMORIU GENERAL  PUD 
 
 
A1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei: 
 
 
 
 Beneficiari: 

 
                    -  CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA 
 
 Proiectant Urbanism: 
 
                      
 
- Intocmit: Urb.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna BERCENI, Judet ILFOV 
 
Septembrie 2018 
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A.1.2. Obiective: 

Prezenta documentaţie (la nivel de Plan Urbanistic de Detaliu- P.U.D.) îşi 
propune să detalieze Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotararea nr. 
43/30.06.2009 si a fost elaborat in vederea stabilirii reglementarilor de amplasare pe 
lot 

Beneficiarul solicită aprobarea pentru realizarea unei locuinte individuale 
avand parter si mansarda prin modificarea retragerilor neprevazute prin Planul 
Urbanistic Zonal, pastrand indicatorii urbanistici stabiliti prevazuti (POT, CUT) 
 
Date generale 

Imobilul studiat  este situat in intravilanul comunei Berceni, jud. Ilfov . Acesta este 
compus din teren avand suprafata de 266,00 mp, liber constructii  si se afla in 
proprietatea lui CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA conform Act 
Notarial nr. 1749/18.08.2017 

Din punct de vedere funcţional, conform PUZ, terenul se incadrazeaza in zona 
de locuinte individuale (cu partiu obisnuit) cu maxim P+1+M, in regim de construire 
cuplat sau izolat si dotari comerciale adiacente drumului DE 42. Alinierea 
constructiilor fata de aliniamentul drumului de acces va fi de 3.00m, retragerea 
constructiei fata de limita posterioara  va fi de 3.00m dar nu mai putin de H/2 din 
inaltimea cladirii celei mai inalte; punctual se vor permite constructii cuplate cu 
acceptul notarial al ambilor prorpietari 

 Accesul la imobil se face din Drumul propus prin PUZ – aflat la nordul terenului 
 
A.1.3. Analiza situatiei existente 
 Potrivit Planului Urbanistic Zonal aprobat terenul analizat este situat in zona 
de est a comunei. Functiunea zonei, este de locuire si servicii complementare. 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 76 din 22.01.2019, emis de Primaria 
Comunei Berceni, terenul se afla in zona rezidentiala, locuinte si functiuni 
complementare. Pentru modificarea retragerilor fata de limitele laterale si 
posterioare ale parcelelor, accesele auto si pietonale, conformarea arhitectural 
volumetrica si modul de ocupare a terenului este necesara intocmirea documentatiei 
PUD, procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilziare al terenului 
ramanand conform PUZ 
 Fond construit: 
 

Fondul construit în aceasta zonă este cu înălţimi pana la 11.00 m (avand maxim 
P+1E+M). Terenurile ce se invecineaza cu imobilul analizat au ca functiune locuirea. 
In proximitatea terenului analizat se afla alte zone rezidentiale si cladiri ce 
adapostesc activitati similare celeor vizate prin actuala documentatie ( respectiv 
servicii , comert). 

• Regim juridic: 
 

In limitele PUD regimul juridic al imobilelor este după cum urmează: 
 - proprietate a domeniului privat  

Terenul in  suprafata de 266,00 mp din acte este in proprietatea lui 
CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA conform Contract de Vanzare 
nr.1749/18.08.2017. Dreptul de proprietate  este inscris in C.F.nr. 
107568/23.04.2018 
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• Reţele edilitare: 
 
Zona analizată de PUD nu este echipată din punct de vedere edilitar- în zonă nu 

exista reţelele edilitare esenţiale. Alimentarea cu apa si canalizarea se vor solutiona 
in sistem propriu, cu respectarea normelor pentru protectia mediului. Se va realiza 
racordarea la retelele ce se vor executa in zona, cu acordul detinatorilor acestora. 
Bransamentele la  utilitati se vor realiza pe baza de aviz de racordare si proiect 
avizat de detinatorii retelelor respective. 

  

• Circulaţii: 
 

Imobilul studiat  beneficiaza de o buna accesibilitate aflandu-se in zona de est a 
comunei Berceni (sat Berceni) avand acces din strada Calugareni 

A.1.4.  Reglementari: 

 
• Funcţiuni: 

 
Conform PUZ, imobilul este reglementat ca fiind intravilan: 
Caracteristici : 
 - regim de inaltime P+1E+M 

 - POT maxim 35% 
 - CUT maxim = 1.0 ADC / mp.teren;( pt. P+1E+M) 

 
In zona PUD, prin actuala documentatie, se prevede realizarea unei cladiri 
pentru locuinta individuala P+M 
 

Funcţiunile solicitate nu modifică prevederile PUZ intrucât lotul care a generat 
PUD proprietate privată a lui CONSTANTIN IONEL, CONSTANTIN FLORENTINA 
se încadrează în categoria de proiecte cu destinatia de construire a suprafetei utile 

din lotul studiat, si respecta reglementarile din zona studiata. 
 

• Regim juridic şi obiective de utilitate publică: 
 

Prezentul PUD nu prevede modificari ale regimului juridic al terenului. 
 

• Retrageri faţă de aliniamente şi limite de proprietate: 
In zona PUD – locuinta P+M –retragerile vor fi după cum urmează: 
 
- 3,00m - retragere minima aliniament - fata de limita de nord-est  – Drum 

acces  
- 2,00 m  -  faţă de limita laterala de sud - est – lot teren intravilan ( la fatada 

fara ferestre cu vedere) 
- 3,00 m - retragere minima fata de  limita posterioara de sud – vest - lot 

teren intravilan 
- 3,00 m -  faţă de  limita laterala de nord-vest – Drum – De 42 
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BILANT TERITORIAL 
 

 
 

• Accese şi parcaje 
 
Partiul de arhitectură prevede ca accesul pietonal si cel carosabil sa se faca din 

pietonalul de pe drumul existent – din PUZ si va avea minim 1,00 latime. Parcarea 
autovehiculelor se realizeaza in interiorul parcelei (unde este prevazut prin actuala 
documentatie 1 loc de parcare pentru autoturisme/anexa de tip garaj) . 

 

• Indicatori urbanistici 

P.O.T. – Procent maxim de ocupare a terenului – 35% 

C.U.T. -  Coeficient maxim de utilizare a terenului – 1.0 

Regim de inaltime – P+M ( max. 7,45 m – fata de CTN ) 

 

    In realizarea actualei documentatii de urbanism au fost studiate conditiile de 
amplasare a cladirii propuse  prin corelarea cu vecinatatile construite existente sau 
viitoare de pe parcelele imediat invecinate la nr. 64639. Propunerea realizata este 
corelata cu situatia existenta in teren.   
 
Intocmit,       
urb.    
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