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                                    Nr................................

        

Catre:  Primaria Municipiului Bucuresti 

   In atentia domnului Arhitect Sef Dumitrascu Stefan Calin 

 

OPINII PRIVIND  

PUZ COORDONATOR SECTOR 1 

ETAPA DEZBATERE PUBLICA 14.01.2020-07.02.2020 

 

Subscrisa  Asociatiatia Salvati Cartierele Damaroaia si Buurestii Noi  va trimitem 

prin prezenta opiniile noastre privind intentia SC VEGO CONCEPT ENGENEERING 

SRL de a organiza o asa-zisa “dezbatere” publica privind PUZ COORDONATOR 

SECTOR 1. 

Aceasta dezbatere publica se situeaza in afara cadrului legal din urmatoarele 

motive: 

1. Termenul pentru dezbateri publice este depasit. 

Conform ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 - METODOLOGIE din 30 

decembrie 2010 de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: 

Articolul 37 

Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac 

înainte de transmiterea documentației pe circuitul tehnic de avizare. 

 Pe site-ul PMB https://urbanism.pmb.ro, la sectiunea PUZ COORDONATOR 

SECTOR 1, inca din data de 29.03.2019, este afisata etapa Avizarii proiectului. 

 Daca intentionati sa considerati intalnirea din data de 29.03.2019, de la Hotel 

Pullman, dezbatere publica, va atragem atentia ca sunteti in contradictie cu Art.37.3 din 

Ordinul 2701/2010: 

 Art.37.3. pune la dispoziția publicului spre consultare documentele aferente 

propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj 

nontehnic, precum și documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după 

caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate; 
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Dupa cum bine stiti, Regulamentul Local de Urbanism si Memoriul tehnic cu 

studiile de fundamentare nu au fost prezentate nici anterior, nici la intalnirea din 

04.11.2019. 

2. Informarea publicului nu s-a facut corect. 

Expunerea publica a Regulamentului Local de Urbanism si Planului de 

Reglementari s-a facut pe data de 16.01.2020- ca “data de inceput” si “data de sfarsit” site-

http://urbanism.pmb.ro, cu toate ca pe afisul de pe holul Registraturii Primariei Sector 1 

este trecuta ca data de incepere a dezbaterii publice 14.01.2020. 

 

In data de 20.01.2020, pe site-ul ofocial al Primariei Municipiului Bucuresti – 

http://urbansim.pmb.ro- a fost incarcat  folderul “Desbatere publica/puz-sector 1/avizare 

etapa finala 20.01.2020” care cuprinde fisierul “localizare panouri” si mai multe fisiere cu 

retele, precum si un numar de avize luate in perioada mai-septembrie 2019.  

Fisierul “Localizare panouri” prezinta harti cu amplasarea celor trei panouri si 

fotografii luate de la distanta, nefiind vizibile continuturile acestor panouri. De pe  site 

lipseste anuntul explicit de desfasurare al etapei de consultare a publicului.  
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3. Procedura de achizitie si finantare a PUZULUI COORDONATOR 

SECTOR 1 este ilegala. 

Conform Legiia 350/2001,  Articolul 54(1): „ Planurile urbanistice zonale pentru 

zone centrale, zone protejate în integralitatea lor și zone de protecție a monumentelor, 

precum și planurile urbanistice zonale și de detaliu privind realizarea unor obiective de 

interes public se finanțează din bugetul de stat ori din bugetele locale. 

(2) Planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice de detaliu, cu excepția 

celor prevăzute la alin. (1), se finanțează de persoanele juridice sau persoanele fizice 

interesate. 

(3) Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifică părți din zone 

protejate, se pot finanța de către persoane fizice sau juridice interesate.” 

 Deci contractul de sponsorizare JAC37/11.03.2018 incheiat intre Asociatia Centrul 

de Cercetare pentru Dezvoltare Durabila  si Primaria Sectorului 1, care este finantat din 

bani privati printr-o sponsorizare,  este ilegal. 

4. Avizele prezentate sunt obtinute dinainte de data dezbaterii publice. 

Toate avizele prezentate pe site sunt obtinute inca din luna august, deci orice 

dezbatere publica este inutila, orice modificare a proiectului trebuind sa conduca la 

reinitierea etapei de avizare cu obtinerea unor noi avize. 

In plus, textul Regulamentului Local de Urbanism este modificat fata de cel 

prezentat in instanta in luna septembrie (si de cel afisat in luna noiembrie pe internet) in 

cadrul dosarului  nr.13371/3/2019 in care Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si 
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Bucurestii Noi solicita reluarea procedurii de dezbatere publica conform legii si fata de 

perioada precedenta desfasurata intre datele 22.12.2019 si 16.01.2020. 

5. S-a declansat o noua dezbatere publica pe data de 14.01.2020, inainte sa 

se incheie dezbaterea publica precedenta (pe data de 16.01.2020) si fara sa se 

raspunda la observatiile facute pentru aceasta dezbatere publica. 

Practic, timp de trei sile, respectiv 14. 15. 16 Ianuaria, au existat doua dezbateri 

publice referitoare la acelasi proiect: PUZ COORDONATOR SECTOR 1.  

6. Sunt eliminate complet zonele de locuit de tip case/vile iar zonele de 

blocuri sunt densificate si suprainaltate excesiv. 

Prin articolele 1, 2 si 10 aferente zonei de locuit L, prin instituirea regimului de 

inaltime maxim admis de P+2E+M, cu posibilitatea de mansardare si suplimentare cu un 

nivel pentru imobilele aflate la intersectia strazilor de categoria I si II, se ajunge la 

permisivitatea de construire pana la P+4 niveluri si P+5 niveluri. Daca se mai aplica si 

Legea 50/1991 articolul 4.a1, regimul de inaltime devine P+5 niveluri si P+6 niveluri 

pentru imobilele de pe colt: 

(4) : Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizații de 

construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism 

aprobate, pentru: 

a^1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în 

suprafață de maximum 20% din suprafața construită desfășurată a clădirilor, cu 

condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de 

protecție a monumentelor, după caz; 

 In plus, prin aplicarea Articolului 6 din RLU, retragerea fata de limita laterala va fi 

h/3 fata de h/2, cat este in prezent, putand fi reglementata pana la h/4. Practic, se forteaza 

aducerea constructiilor la pana la 3 m de limita de proprietate, indiferent de inaltimea 

acestora, pentru cladiri mai mici, cu inaltimea de 5 m (deci P+1E) acestea putand fi 

amplasate la 2 m de gard. 

 Practic, prin toate aceste reglementari veti face sa dispara complet zonele de case 

din Sectorul 1, iar zonele de blocuri mici L3a, gen Baneasa si Aviatiei, vor fi transformate 

in zone de blocuri suprainaltate cu regim de inaltime greu de anticipat. 
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7. Modificarile stipulate in PUZ COORDONATOR  incalca Legea 350/2001. 

Toate aceste modificari brutale ale PUG-ului existent pentru zonele L si M incalca 

Legea 350/2001 Articolul 35 (7): 

(7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale 

de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, 

poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. În această situație, coeficientul 

de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși 

pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată. 

 Prin instituirea unui regim de inaltime P+2E+3M (marit succesiv) si a unui CUT 

de 1.6 maxim, se excede permisiunea de crestere cu maxim 20% a CUT-ului existent de 

1.3. 

8. Reincadrarea zonelor verzi V7 din Padurea Baneasa si a zonelor de 

protectie a lacurilor V4 incalca Legea 350/2001 si Legea 24/2007 legea spatiilr 

verzi. 

Zone intregi din Padurea Baneasa sunt incadrate in zone de Parcuri si agrement si 

Zone de vegetatie inalta care permit constructii cu POT 0.1-0.2% si CUT de 0.2%-0.35%, 

valorile mai mari fiind pentru proprietati private (!). In plus, pentru V4 -zonele cu vegetatie 

inalta, se permite reincadrarea a jumatate din suprafata construita in L (locuibila, cu POT 

45%, CUT 1.6, regim de inaltime P+2E+M). 

9. A fost introdusa in cadrul PUZ COORDONATOR SECTOR 1 in mod 

ilegal Zona Protejata Bazilescu. 

Parcelarea Bazilescu este pe Lista monumentelor istorice actualizata si aprobata 

prin Ordinul nr. 2361/2010 al Ministrului Culturii si Cultelor, pozitia 191, fapt scris in 

fiecare autorizatie  pe care o semnati pentru Zona Bazilescu. 

De altfel, situatia juridica a fost lamurita si in cadrul dosarului  40443/3/2015 

judecat la Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel, in care Primaria Municipiului Bucuresti 

si Primarul General al Municipiului Bucuresti, in calitate de intimati reclamanti, au sustinut 

si castigat in instanta, impotriva paratului Inspectoratul de Stat in Constructii, mentinerea 

statutului de zona protejata pentru Parcelarea Bazilescu si dreptul de a emite autorizatii de 

construire in aceasta zona. 

Deci, va solicitam sa nu includeti Zona Protejata Parcelarea Bazilescu in planurile 

actualului PUZ COORDONATOR SECTOR 1, acesta zona necesitand un PUZ distinct, 
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conform prevederileor art. 33 indice 3 din Legea nr. 350/2001, care arata ca: „Zonele 

asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau interdicție, care nu pot fi 

suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenția/delimita în cadrul 

acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.”  Cu atat mai mult cu cat se 

remarca o abordare superficiala si nefundamentata de catre elaboratori a acestui PUZ 

COORDONATOR SECTOR 1. 

10. Nu se tine cont de hotararile judecatoresti si de hotararile de Consiliului 

General privind realizarea unor PUZ-uri. 

Zona verde Straulesti nu a fost reincadrata conform deciziilor judecatoresti si 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 11/08.06.2017 de inițiere a 

unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea perimetrului definit de malul lacului 

Străulești, str. Constantin Godeanu, Șoseaua Chitila și str. Aeroportului. 

Pentru terenuri încadrate în Unitățile Teritoriale de Referință V1a, V3b, V4 și V5 

– instanța a impus elaborarea unei noi documentații de urbanism prin Sentințele civile 

nr.9220/17.12.2015 pronunțată în Dosarul nr. 12945/3/2015 și nr.4811/30.06.2014 

pronunțată în Dosarul nr. 48766/3/2012, precum și prin Decizia civilă nr. 8132/05.11.2014 

pronunțată în Dosarul nr. 48764/3/CAF/2012. 

Zona verde Straulesti trebuie reincadrata, iar prin mentinerea ca zona verde in 

cadrul PUZ COORDONATOR SECTOR 1 a zonei respective, care insumeaza cca 100 

hectare, sunt induse date false privind zonele verzi din Sectorul 1. 

11. Zona M nu este reglementata limitativ referitor la numarul de etaje maxim 

admis. 

Practic, zona M este nelimitata din punct de vedere al numarul maxim de niveluri 

admis, singurele conditionari fiind POT-ul maxim, CUT-ul maxim, retragerile foarte 

permisive fata de limitele de proprietate,  toti parametri beneficiind de numeroase derogari 

care conduc la situatii greu de controlat si previzionat. In plus, nu poate fi verificat 

Art.32.(7) din Legea nr.350/2001. 

Astfel, numarul de niveluri este o variabila functie de distanta dintre cladirile aflate 

de-o parte si de alta a strazii, de CUT, de POT, de suprafata parcelei si de supletea cladirii, 

putand avea cladiri alaturate cu diferente mari de inaltime, ceea ce conduce spre degradarea 

brutala a urbanismului din sector. 

http://www.ascdbn.ro/


ASOCIATIA SALVATI CARTIERELE DAMAROAIA SI BUCURESTII NOI 
Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, Corp C3, etaj 2, camera 264, cod 013701 
contact.ascdbn@gmail.com; Telefon 0753.823.575; www.ascdbn.ro 

Adresa corespondenta: Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, Corp B1, OP 25, Ghiseu 1, CP 9, cod 

014820 

 

7 
 

 Mai mult, prin Articolului 10 – Stationarea autovehiculelor din PUZ 

COORDONATOR SECTOR 1, se permite eludarea HCGMB 66/2006 privind realizarea 

locurilor minime de parcare in cadrul imobilului, prin acordarea unei permisiuni de 

mutarea acestor locuri la o distanta minima de 250 m de imobil, prin “prezentarea de forme 

legale privind realizarea unui parcaj colectiv”.  Atata timp cat Primariile din Municipiul 

Bucuresti, inclusiv PMB, nu reusesc sa controleze fenomenul transformarii de catre 

proprietari a parcarilor inscrise in autorizatiile de construire, cum credeti ca vor putea fi 

controlate parcari reglementate prin “aranjamente” juridice nedefinite clar. Astain timp ce 

pentru zompensarea zonelor verzi s-a prevazut obligativitatea inscrierii in cartea funciara 

sa donarea terenului catre primarie, iar aceasta dubla abordare nu conduce decat la 

interpretari. 

12. Zona M de-a lungul marilor bulevarde a fost extinsa in mod aleator si 

arbitrar in interiorul parcelelor L. 

Prin extinderea zonei M in interiorul zonei L prin includerea primelor 3-5 randuri 

de parcele, se creeaza o zona supradensificata, cu o crestere brusca a caracteristicilor 

urbanistice de la L1 si L2 la M, incalcandu-se Art.32.(7) din Legea nr.350/2001. 

13. Prin schimbarea functiunilor anumitor zone si parcele, nu va putea fi 

aplicata Legea 24/2007 – Legea spatiilor verzi. 

 Lipsa unui studiu fundamentat privind modificarea functiunilor diferitelor zone, 

coroborata cu lipsa unui studiu fundamentat privind densificarea numarului de locuitori in 

acele parcele, face inaplicabil articolul 10 (3) din Legea spatiilor verzi 24/2007:  

(3) Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone 

rezidențiale și construirea pe terenuri de peste 3.000 m² aflate în proprietatea statului, a 

unităților administrativ-teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv 

pe baza documentațiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m² de spațiu 

verde pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice. 

 14. Modificarea incadrarii zonelor V3b 

 Baza Sportiva ProRapid a fost modificata din fosta zona V3b baze Sportive in zona 

C- Centre de afaceri si comercial. 

15. Reprezentare ambigua si duplicitara pe Planul de Reglementari. 

Planul de Reglementari aferent PUZULUI COORDONATOR AL SECTORULUI 

1 este plin de zone hasurate cu culori diferite care creeaza confuzie si duc la interpretari 

http://www.ascdbn.ro/
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subiective. Nu exista o prezentare clara siexplicita a planului, numai pe un cod de culori 

fara marcaze distincte pentru zone. Aceasta reprezentare va informam ca este o 

discriminare la adresa persoanelor cu discromatopsie si daltonism. 

16. “Solutiile” viitoare pentru rezolvarea iminentei blocari a functionarii 

Sectorului 1 sunt nerealiste si fanteziste. 

Pe Plansa de Reglementari sunt prevazute urmatoarele viitoare “realizari” pentru 

infrastructura: un tunel pe sub pista Aeroportului Baneasa, doua poduri peste lacul Grivita 

(peste insula Grivita, bulevardul Laromet), un pod peste lacul Mogosoaia (Chitila 

Colosseum) si patru pasaje rutiere peste calea ferata dintre Chitial si Giulesti Sarbi ( Podul 

Constanta, str.Crusovat, str.Rodeanu-Chitila, str.Aeroportului). Toate aceste pasaje si 

tuneluri insumeaza zeci de kilometri. Tinand cont de costul de 210 milioane de euro al 

Pasajului Basrab si de timpul de realizare, aceste desene pe hartie sunt absolut ridicole in 

contextul in care nu exista nicio finantare, proiect, studiu de fezabilitate sau discutie la 

nivelul autoritatii locale sau centrale privind aceste investitii.   

17. Proiectarea unei cresteri nerealiste si nesustenabile a numarului de 

locuitori. 

In cadrul Raportuli de Mediu aferent PUZ COORDONATOR SECTOR 1 se 

prevede ca populatia Sectorului 1, asa cum este proiectat de elaboratorii PUZ-ului va creste 

de la 229.000 locuitori cat exista in prezent, la 850.000 locuitori.  

Orice om care traieste sau cunoaste acest sector stie ca o asemenea populatie va 

conduce la situatii de neimaginat, iar Sectorul 1 va deveni nefunctional, cel putin din punct 

de vedere al transportului. 

 

IN CONCLUZIE 

Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rugam sa luati act de nemultumirea 

noastra privind modul cum a fost demarat si promovat acest PUZ COORDONATOR  si sa 

luati masuri astfel incat elaborarea si promovarea unei documentatii de asemenea 

importanta pentru Sectorul 1 sa se desfasoare cu consultari interactive, intalniri cu cetatenii 

si asociatiile implicate in urbanism, a colectivului implicat. Acest fapt implica reluarea 

etapei de dezbatere publica din cadrul etapei de elaborare a propunerilor, cu discutarea 

fiecarui articol din acest PUZ, analizandu-se implicatiile acestuia. 

http://www.ascdbn.ro/
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De asemenea, este absolut necesara elaborarea de studii de fundamentare  

profesioniste si serioase care sa determine care este numarul de locuitori care vor locui in 

acest sector in aprobarii acestui PUZ, care vor fi posibilitatile de furnizare a utilitatilor 

catre acestia, cum vor circula acestia tinand cont de ritmul lent, chiar inexistent, de 

extindere a retelelor de drumuri, cum vor putea circula inspre si dinspre alte parti ale 

Municipiului Bucuresti, tinand cont ca singurele noduri rutiere de transfer (Podul 

Constanta, DN1-Kiseleff, Bd.Aviatiei, Linia de centura, Ionescu de la Brad) sunt blocate 

zilnic la orele de varf. 

 

  Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi 

Prin preşedinte Gheorghe Fatu 
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