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Către Ministerul Mediului 

Domnule Ministru dl.Costel Alexe 

 

1. ASOCIATIA „SALVATI CARTIERELE DAMAROAIA SI BUCURESTII 

NOI”, cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, Corp C3, etaj 2, Camera 264, 

sector 1, identificata cu CIF 30675824, cu adresa corespondenta in Bucuresti, Piata 

Presei Libere, nr. 1, Corp B1, OP 18, Ghiseu 3, CP 9, reprezentata legal prin 

presedinte Fatu Gheorghe. 

2. ASOCIATIA CARTIERUL RESIDENTIAL DRUMUL STEGARULUI-

ODAI,cu sediul in Bucuresti,  str. Drumul Stegarului Nr. 393, Corp C2, Et. 1, 

Camera 2, sector 1, CIF 40136150, Certificat de Inscriere a Persoanelor Juridice Fara 

Scop Patrimonial nr. 132 din 30.10.2018, emis de Judecatoria Sectorului 1, 

reprezentata de Presedintele Asociatiei, Dl Gelu Florea.  

3. ASOCIAȚIA “PROTECTIA LACULUI BĂNEASA” (APLB), cu sediul in 

București, str. Nuferilor nr 73, bl C1, sector 1, CUI 37144730, înregistrată in Registrul 

Special de pe lângă Judecătoria Sector 1, Partea A, Secțiunea I cu nr. 27/23.02.2017, 

email aplb.bucuresti@gmail.com IBAN RO51BREL0002001389340100 deschis la 

Libra Internet Bank (în continuare “Asociația”), reprezentată prin Presedinte Remus 

Serban 

1. Nicodim Corina Georgiana, carte identitate RK 431233,  CNP 2731013170371, 

strada Campinita 18, sector 1, Bucuresti 

2. Coman Amalia, str. Negoiu nr 6, bl D12, sc2, ap 21, sector 3, București, CI GZ 

457817 

3. Nausica Popa - str. Izbiceni, nr. 52A, sector 1, RK 028916 

 

Vă solicităm sa nu emiteti avizul mediu necesar pentru aprobarea PUZULUI 

COORDONATOR AL SECTORULUI 1. 

 

Mai jos aveti analiza implicațiile acestor aspecte din punct de vedere al mediului, care fac 

obiectul domeniilor de competenta ale Ministerului Mediului.  

• controlul poluării industriale; 

• calitatea aerului şi zgomot ambiental; 

• managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea 

biologică; 
• infrastructură de mediu; 

• gestionarea deşeurilor; 

• gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

• protecția solului și subsolului; 

• dezvoltare durabilă; 

• economie verde; 

• schimbări climatice. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Costel_Alexe
mailto:aplb.bucuresti@gmail.com
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PUZUL COORDONATOR AL SECTORULUI 1 contine urmatoarele prevederi neconforme 

cu legile mediului si principiile dupa care se ghideaza Ministerul Mediului: 

 

1. Reglementari care creeaza posibilitatea construirii pe zona V7. Din estimarile noastre, 

peste 100 ha de padure (din 557 actualmente incadrate in PUG la zona V1) pot fi 

construibile si deci devin defrisabile.  

 

- Reincadrarea a 73 ha din padurea Baneasa din regim V7 in regim V3a si V4, 

construibil pana la POT 30%  

V7 - Păduri şi plantaţii forestiere (destinate cu prioritate ameliorării climatului Capitalei, 

acestea se compun din inelul verde de 400 metri lăţime, concentric cu linia de centură în 

exteriorul sau interiorul acesteia şi din masive plantate situate pe direcţia vânturilor dinspre 

nord-est şi sud-vest). in regim V3a Subzona parcurilor si gradinilor, a spatiilor verzi pentru 

agrement, scuarurilor 

Aceasta reincadrare permite construire pana la 30% din suprafața pentru terenurile in 

proprietate privata, deci permite defrisari pentru realizarea acestor constructii. 

- V1-TDS EX - alte 21ha, care primesc posibilitatea de construire cu POT 20% si 

permisiunea regulamentului de urbanism de iesi din ocolul silvic.  

- Suspiciunea posibilitatii de construire in zona V7 ramasa (483 ha) prin grafica 

confuza care sugereaza incadrarea ei la zona 26 - areal cu caracter distinctiv la care 

regulamentul prevede un POT de 20%.   

Acest lucru ar implica: reglementarile zonei V7, coroborate cu incadrarea pe planse a padurii 

Baneasa in zone distinctive, si cu regulamentul pentru zone de locuire unde se prevede un 

POT de 20%, rezulta posibilitatea construirii de imobile de locuire P+2, POT 20%,  

‘armonioase cu vegetatia inalta’, in zonele  actualmente V7 in PUG Bucuresti.  

 

Obiectam la aceste schimbări si dorim ca padurea sa rămană in V7 reglementata fara nici 

un drept de edificare, conform PUG si a legislatiei in vigoare. Solicitam excluderea 

ORICAROR DEROGARI CARE SA PERMITA EDIFICAREA IN ZONELE DE 

PADURE.  

Solicităm neacordarea avizului de mediu. 

ANEXA 1, documenteaza reglementarile propuse de PUZ Coordonator Sector 1.   

 

2. Densificare excesivă 

PUZ Coordonator Sector 1 propune modificarea indicatorilor urbanistici in asa fel incat 

generează  o crestere a numarului de locuitori in sectorul 1 la 850,000 locuitori de la 225.000 

in prezent 1 Această modificare demografică  propusa nu este justificata de datele 

 
1 Sursa : Raport de medi, p. 125  http://urbanism.pmb.ro/duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-

sector%201/avizare_etapa%20finala_20.01.2020/8.%20RAPORT%20DE%20MEDIU/Raport%20de%20

mediu%20PUZ%20Sector%201.pdf ,  

http://urbanism.pmb.ro/duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare_etapa%20finala_20.01.2020/8.%20RAPORT%20DE%20MEDIU/Raport%20de%20mediu%20PUZ%20Sector%201.pdf
http://urbanism.pmb.ro/duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare_etapa%20finala_20.01.2020/8.%20RAPORT%20DE%20MEDIU/Raport%20de%20mediu%20PUZ%20Sector%201.pdf
http://urbanism.pmb.ro/duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare_etapa%20finala_20.01.2020/8.%20RAPORT%20DE%20MEDIU/Raport%20de%20mediu%20PUZ%20Sector%201.pdf
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demografice sau de vreun alt studiu sociologic care să indice o afluență de locuitori catre 

Sectorul 1 din Bucuresti.  Reprezintă o densificare fortată a sectorului 1. Acest lucru va avea 

un impact asupra calitătii vietii cetațenilor din sectorul 1, va crește nivelul poluării. si va 

reduce spațiul verde pe cap de locuitor.  

Solicităm neacordarea avizului de mediu pana la fundamentarea temeinica a impactului 

PUZ S1 din punct de vedere al creșterii ingrijorătoare a densității populatiei, in conditiile 

preocuparilor globale de sustenabiliate. 

 

3. Spatiul verde pe cap de locuitor 

Raportul de mediu evita sa calculeze un coeficient pentru spatiul verde pe cap de locuitor propus 

de PUZ. Din documentatia aferenta PUZ aflam doar ca se conservă suprafata totala (desi 

numeroase asociatii si arhitecti au demonstrat ca aceasta suprafata de fapt scade), iar pentru 

constructiile noi, 20% spatii verzi. Populatia creste insa de 3.5 ori (la 850,000), la un grad de 

ocupare de doar 70% (raportul de mediu - pagina 125). De aici se poate in mod logic deduce ca 

suprafta de spatiu verde pe cap de locuitor al sectorului 1 va scadea drastic. De fapt, calcularea 

acestui indicator doar pentru Sectorul 1 induce in eroare deoarece Sectorul 1 are beneficiul de 

a avea inclusa Padurea Baneasa, de care beneficiaza insa toti locuitorii capitalei, nu doar 

Sectorul 1. Prin urmare, raportul de mediu ar trebui sa prezinte modul in care modificarile 

propuse prin PUZ modifica suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de la nivelul 

Bucurestiului, caci legislatia europeana si romana impune ca acest indicator sa fie calculat la 

nivel de oras, nu de sector.  

Legislatia UE si romaneasca impun spatiu verde de 26mp/locuitor, dar aceasta prevedere nu 

este respectata in momentul de fata, iar prin modificarile propuse prin acest PUZ va fi flagrant 

incalcata. 

In Raportul privind starea de mediu in Romania – anul 20172 (cel mai recent existent) se 

mentioneaza la pagina 445 ca „Directivele Uniunii Europene prevăd ca autorităţile 

administraţiei publice locale să aibă obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de 

spaţiu verde de minim 26 m2/locuitor”. Aceasta cerinta a fost transpusa in legislatia Romaniei 

prin Ordonanța de urgență nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului care impune la art. 2, alin. (1) 

urmatoarele: „Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul 

intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 

decembrie 2010, și de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.” 

In Raportul privind starea de mediu in Romania – anul 2017, eliberat de catre Ministerul 

Mediului – Agentia Nationala de Protectie a Mediului, in baza datelor din 2014 se calculeaza 

o suprafata totala a spatiului verde de 4512 ha. Raportul explica la pagina 445 faptul ca „spaţiile 

verzi, în funcţie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt: publice […] si private - spaţii 

verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice” Presupunand faptul ca suprafata 

de spatii verzi a ramas constanta din 2014 pana in prezent (desi aceasta presupunere nu este 

realista deoarece s-a construit in mod constant in aceasta perioada, fara a exista prevederi 

privind asigurarea unuei suprafete minime de spatiu verde prin autorizatiile de construire emise,  

deci spatiul verde privat a fost diminuat) si rapordandu-ne la o populatie a Bucurestiului de 

 
2 http://www.anpm.ro/documents/12220/2209838/Raport+stare+mediu+anul+2017.pdf/12fc7560-32e3-4540-

8c36-2432fe7674ae  

http://www.anpm.ro/documents/12220/2209838/Raport+stare+mediu+anul+2017.pdf/12fc7560-32e3-4540-8c36-2432fe7674ae
http://www.anpm.ro/documents/12220/2209838/Raport+stare+mediu+anul+2017.pdf/12fc7560-32e3-4540-8c36-2432fe7674ae
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2,131,0343 conform Eurostat, institutul de statistica al Uniunii Europene, rezulta 21,17 metri 

patrati pe locuitor.  

De fapt, conform Raportului Curtii de Conturi4 daca NU ar fi incluse spatiile verzi private 

in suprafata totala a spatiilor verzi, atunci fiecare locuitor al Bucurestiului ar beneficiar 

de un spatiu verde de doar 9,86 mp/locuitor. Aceasta este mult sub limita de 26 metri patrati 

pe cap de locuitor impusi de prevederile Uniunii Europene si ale Romaniei. Cifrele scot in 

evidenta importanta spatiilor verzi private pentru a asigura necesarul impus de lege, 

avand in vedere ca peste jumatate din spatiile verzi sunt private si destinatia lor trebuie 

mentinuta. De aceea, acest PUZ este catastrofic pentru spatiile verzi private deoarece in 

multe zone procentul de ocupare a terenului creste de la 20% la 60% pentru blocuri de 

pana la 14 etaje.  

 

Solicitam neacordarea avizului de mediu unei documentații PUZ care propune 

reducerea indicatorului de spatiu verde pe cap de locuitor, in conditiile preocupărilor 

globale de sustenabilitate si in conditiile in care legea impune in mod clar ca fiecare 

locuitor al orasului trebuie sa beneficieze de minim 26 mp, acest PUZ contribuind de 

fapt la reducerea spatiului verde desi Bucurestiul nici macar nu si-a atins tinta impusa 

de lege.  

 

4. Biodivestitatea 

Raportul de mediu afirmă in analiza situației existente: Efectul cel mai important asupra 

mediului ecologic il constituie gradul ridicat de antropizare, ceea ce a determinat inlocuirea 

pe mari suprafețe a asociatiilor vegelale inițiale prin spații destinate construcțiilor si a cailor 

de comunicatie pentru arealul urban 5 

La situația propusa Raportul de mediu afirma: Planul Urbanistic Zonal Sectorul 1 nu 

afectează biodiversitatea prezentă in cadrul zonei de studiu. 6  

Obiectam cu privire la evaluarea situației propuse: Planul Urbanistic Zonal Sectorul 1 

AFECTEAZĂ BIODIVERSITATEA, prin reglementări urbanistice care accelerează ingrijorător 

antropizarea, densitatea, inăltimea suprafețelor construite si cresterea populației zonei studiate 

de 3.7 ori.  

Solicitam neacordarea avizului de mediu pana la fundamentarea temeinica a impactului 

PUZ S1 din punct de vedere al biodivesității.  

 

 

 

 
3La data de 01.01.2018 (cele mai recente date) 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

4 Pagina 30 http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/sinteza%20peisagistica%2014-12-2015.pdf 

5 Ibidem, p. 117.  

6 Ibidem p. 118 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/sinteza%20peisagistica%2014-12-2015.pdf
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5. Disfuncționalităti ale infrastructurii pietonale  

Asa cum constată si raportul de mediu in analiza situației propuse, este importantă eliminarea 

tuturor obstacolelor de pe trotuare pentru o mai buna accesibilitate publică 7  

Ridicam obiectii Planului Urbanistic Zonal Sectorul 1 intemeiate de politica de densificare 

propusă de acest PUZ. Agresiunea zonelor de case cu locuinte colective mici si medii are ca 

efect direct blocarea cu automobile parcate pe trotuar si pe spațiul carosabil, impiedicand 

circulația pietonilor si a bicicletelor, si chiar traficul. Acest lucru este generat de insuficiența 

locurior de parcare,si de imposibilitatea unor strazi din cartiere concepute pentru locuire 

individuală sa disponibilizeze locuri de parcare.  

Solicitam neacordarea avizului de mediu pana la fundamentarea temeinica a impactului 

PUZ S1 din punct de vedere al impactului asupra infrastructurii pietonale.  

 

6. Eliminarea zonelor L1d, zone de plantare culoare de protectie 

Transformarea zonelor L1d (locuinţe individuale mici cu parcele cu înălțime P+2 și grad de 

ocupare a terenului de max < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru 

ameliorarea climatului Capitalei) în zone de locuințe individuale și colective cu regim înalt.  

Aceste modificări vor afecta în mod negativ calitatea aerului în București, circulația aerului 

fiind blocată de aglomerari urbane dense si inalte (blocuri de 14 etaje).  

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022 identifica urmatoarele 

probleme referitor la utilizarea terenurilor8: 

• „clădirile de diferite mărimi, parcurile şi fronturile stradale constituie obstacole în 

calea vânturilor, indiferent de direcție; 

• atmosfera fiind mai caldă şi mai puțin densă în oraş, spre el se îndreaptă necontenit 

un curent de aer rece şi mai curat dinspre zona limitrofă”; 

Cunoscand cele de mai sus, devine cat se poate de clar motivul pentru care in PUG sunt propuse 

zone L1d - locuinţe individuale mici cu parcele cu P+2 si POT < 20% situate în zona culoarelor 

plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei. Scopul acestor zone L1d este tocmai 

de a contribui la alimentarea cu aer curat a capitalei, lucru care nu se va mai putea realiza daca 

vor fi construite blocuri cu 14 etaje, chiar si mai inalte. Terenul trebuie sa ramana preponderent 

liber, locuintele trebuie sa fie de mica inaltime pentru ca aerul rece sa poata circula spre centrul 

capitalei. Blocurile de 14 etaje construite pe 60% din teren vor reprezenta o bariera in fata 

circulatiei aerului iar impactul va fi simtit de toti locuitorii capitalei, nu doar de cei din zona in 

care vor fi construite aceste blocuri. 

Avand in vedere considerentele de mai sus, planul explica faptul ca „Regulamentul Local de 

Urbanism (R.L.U.), care este parte componentă a Planului Urbanistic General, stabileşte 

regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcțiilor şi a amenajărilor aferente 

acestora. Aşadar, pentru Bucureşti, Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG, aprobat 

prin HCGMB 269/2000, prelungit prin HCGMB 224/2015, stabileşte zonele funcționale la 

nivel de oraş şi indicatorii urbanistici (Procentul de ocupare a Terenurilor POT%, Coeficientul 

de utilizare a Terenurilor CUT, Regimul de înălțime) admişi pentru fiecare zonă.” 

Prin urmare, in momentul in care a fost aprobat Planul integrat de Calitate a Aerului in Bucuresti 

2018-2022, in data de 14.06.2018 nu s-a considerat necesara modificarea zonelor stabilite prin 

 
7 Ibidem p. 130 

8 Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, 2.5 Utilizarea terenurilor, pag 20  
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PUG. Cu toate acestea, la doar cateva luni dupa adoptarea acestuia de catre Primaria 

Municipiului Bucuresti, Primaria Sector 1 propune modificarea acestor zone prin acest PUZ. 

Subliniem faptul ca impactul acesti propuneri de harta PUZ va fi resimitit in mod negativ 

de catre toti locuitorii capitalei care se vor incinge in propriile locuinte. 

Solicitam neacordarea avizului de mediu pe propunerea actuală de eliminare a culoarelor 

plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei.  

 

7. Reincadrarea zonelor de protecție din vecinatatea salbei de lacuri 

Acestea sunt reincadrate ca zona V3b - Baze sportive și de agrement, deci construibile.  

Conform art. 40, alin. (1) din Legea Apelor, se instituie anumite zone de protectie proprietate 

privata, fiind impuse anumite restrictii in aceste zone.  

(1) În scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și 

îmbunătățirii regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protecție pentru: 

c) suprafața lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei coronamentului barajului; 

(2) Lățimea zonelor de protecție este stabilită conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta lege. Delimitarea zonelor de protecție se realizează de Regia 

Autonomă "Apele Române" împreună cu autoritatea de cadastru funciar și cu 

deținătorii terenurilor. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor menționate la lit. 

d), e) și f) se extinde și asupra zonelor de protecție a acestora.  

Lacul Grivita este un lac de acumulare cu un volum de 1 milion metri cubi, asa cum rezulta si 

din raportul de mediu pregatit in cadrul acestui PUZ (pagina 112). Conform art. 40 alin. (2) si 

Anexei 2 din Legea Apelor 107/1996, care instituie latimea zonelor de protectie, pentru Lacul 

Grivita zona de protectie este de 5m. 

Conform Anexei 1 din Legea Apelor, care prezinta definitiile termenilor utilizati in aceasta lege, 

zona de protectie este definita astfel: 

„27. zonă de protecție: zona adiacentă cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărire a 

apelor, construcțiilor și instalațiilor aferente, în care se introduc, după caz, interdicții 

sau restricții privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a 

asigura stabilitatea malurilor sau a construcțiilor, respectiv pentru prevenirea 

poluării resurselor de apă;” 

In momentul in care cestea sunt reincadrate ca zona V3b - Baze sportive și de agrement, devin 

construibile, fiind astfel incalcate prevedrile Legii Apelor 107/1996. 

In ceea ce priveste pretinsul studiu pentru salba de lacuri, au fost inaintate diverse comentarii 

catre elaborator, fara raspuns pentru moment. In anexa 1 regasiti una din aceste solictiari din 

care rezulta ca studiul este nefundamentat, nu este sustinut cu date concrete, indicatori 

calitativi si cantitativi, studii de specialitate, etc. Este pur si simplu o insiruire de generalitati 

care nu poate sta la baza unei decizii. El trebuie complet refacut. 

Solicitam neacordarea avizului de mediu. 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3demru/legea-apelor-nr-107-1996?pid=10135558&d=2019-11-07#p-10135558
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8. Sosele de mare viteza in vecinătatea Pădurii Băneasa, zona Stegarului 

Acestea vor afecta ecoclimatul si vor fi profund disonante caracterului rezidențial si verde al 

zonei.  

Solicitam neacordarea avizului de mediu in lipsa unei analize fundamentate a impactului 

asupra mediului construit si verde existent.  

 

9. Agresiune asupra mediului construit existent 

Noile prevederi ale PUZ Coordonator Sector 1, in ciuda caracterului legal de subordonare fata 

de Planul Urbanistic General, plan de rang superior, modifică reglementarile acestuia in 

sensul agresării mediului construit existent. Cartiere cu un caracter de locuire individuală sunt 

expuse distrugerii prin invazia de locuinte colective mici si medii. Acest lucru este generat de:  

-  reincadrarea a 616 ha din total 1784ha , care trec din Locuire individuala si/sau colectiva 

mica in alte incadrari ( eg zone mixte sau alte incadrari) 

-  reducerea retragerilor (de la H/2 , reglementat de PUG) la H/4  in mod expres legiferat 

prin plan urbanistic de detaliu. (cartier Dămaroaia, Bazilescu, Costeasca, Vatra Nouă, 

Bucurestii Noi) 

-  cresterea regimului de inățime si introducerea locuirii colective in zone reglementate ca 

locuire individuală (cartier Vatra Nouă, de la L1e, locuire individuală, P+1+M, la Locuire 

individuală si colectivă, P+2+M) 

Acest gen de modificari au impact asupra calitătii locuirii, prin reducerea insoririi, afectarea  

dreptului la intimitate, indisponibilizarea trotuarelor care vor fi asaltate de automobilele 

parcate. De asemenea, identitatea cartierelor este agresată ele fiind transformate in ‘simple 

proprietăti ’ vulnerabile dezvoltării imobilare haotice si lipsite de coerență.  

Solicitam neacordarea avizului de mediu.  

 

10. Autorizare directă in zone protejate pentru imobilele care nu sunt pe lista 

monumentelor.   

Raportul de mediu precizeaza la A6.7 Zone protejate Reglementari, pagina 19: 

Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care se afla in zone protejate, precum si 

constructiile noi in zone protejate, se autorizeaza direct in baza reglementarilor prevazute in 

regulamentul local de urbanism si a prevederilor Regulamentului aferent PUZ zone protejate 

aprobat cu HCGMB 279/2000.  

Aceasta reglementare contravine Legii 422/2001, art 24, prin mentiunea  ‘ avizare 

directa’   

(1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar 

care se află în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se 

autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor 

publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor și a celorlalte avize, potrivit 

dispozițiilor legale în vigoare. 

Solicitam refacerea raportului de mediu in sensul specificarii exprese a necesitatii 

avizului Ministerului Culturii si Cultelor.    
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11.  Raportare descoperiri arheologice  ’ in cel mai scurt timp’ 

 

Raportul de mediu precizeaza la pagina 20, A6.7 Zone protejate Reglementari,  In situatia in 

care in timpul lucrarilor se descopera vestigii arheologice, beneficiarul si antreprenorul au 

obligatia ca in cel mai scurt timp sa aduca la cunostinat Directiei pentru Cultura a 

Municipiului Bucuresti acest fapt.  

Solicitam refacerea raportului de mediu in sensul precizarii unui termen de 72 de ore 

prevazut de legislatia specifica.  

 

12. Calitate indoielnica a studiilor care fundamenteaza acest PUZ 

Asa cum am aratat in Anexa 1, pretinsul studiu care firma Vego vrea sa fundamenteze 

modificarile pentru salba de lacuri este superficial si nu contine date necesare pentru 

efectuarea unei analize riguroase. Aceeasi situatie o regasim de fapt la toate studiile de 

fundamentare produse de firma Vego si anume: 

- Sunt superficiale; contin doar generalitati copy/paste, multe fara relevanta pentru 

studiul respectiv si de fapt pentru niciun studiu (e.g. dezvoltarea Bucurestiului din 

anii 1800) 

- Nu au date concrete despre indicatori esentiali 

- Nu se folosesc indicatori calitativi si/sau cantitativi 

- Nu se bazeaza pe studii externe reprezentative pentru sectorul 1 

- Nu prezinta metodologia de studiu, limitarile acesteia, modul in care limitarile au fost 

gestionate pentru reducerea sau eliminarea lor si efectual rezidual al masurilor luate 

- Nu se folosesc date statistice 

- Nu se folosesc metode de benchmarking/analiza comparativa 

- Lipseste cu desavarsire o analiza critica 

- Nu sunt identificate disfunctionalitati, iar cand aceestea sunt identificate nu se 

prezinta magnitudinea acestora, grupurile afectate, modul in care sunt afectate, etc. 

- Se analizeaza superficial o singura solutie, in conditiile in care exista si alte solutii 

care ar trebui analizate. Alte solutii sunt respinse din start, fara nicio explicatie 

- Nu se prezinta impactul social, economic si de mediu, nici macar pentru singura 

solutie propusa, in conditiile in care acestea ar trebui prezentate pentru fiecare solutie 

in parte si in baza acestuia ar trebui aplicate metode stiintifice de comparare a 

solutiilor. 

- Nu se cuantifica impactul nici macar pentru unica solutie propusa. 

- Nu se coreleaza cu Solutia Tehnica de Revizurire a PUG Bucuresti, care dealtfel este 

document public (http://strategiaculturalabucuresti.ro/wp-

content/uploads/2016/03/EXECUTIVE-SUMMARY_CAP-12.pdf) , constatandu-se 

diferente fundamentale intre PUZ-urile Coordonatoare si modul cum este conceput 

viitorul PUG DINAMIC, cum l-au denumit elaboratorii. 

Regastiti toate acestea exemplificate in mod concret in Anexa 2 ce contine elemente dintr-o 

adresa ce a fost depusa in cadrul consultarilor pentru acest PUZ. Evident, aceasta nu a primit 

niciun raspuns, nici din partea Primariei, nici din partea firmei Vego. 

 

 

http://strategiaculturalabucuresti.ro/wp-content/uploads/2016/03/EXECUTIVE-SUMMARY_CAP-12.pdf
http://strategiaculturalabucuresti.ro/wp-content/uploads/2016/03/EXECUTIVE-SUMMARY_CAP-12.pdf
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Prin urmare, regasiti in Anexa 2: 

1. COMENTARII LA MEMORIUL GENERAL SI PROPUNERI DE MODIFICARE 

2. COMENTARII LA REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM SI PROPUNERI 

DE MODIFICARE 

3. COMENTARII LA RAPORTUL DE MEDIU SI PROPUNERI DE MODIFICARE 

4. COMENTARII LA STUDIUL DE FUNDAMENTARE ECHIPARE TEHNICO-

EDILITARA SI STUDIUL DE CIRCULATII SI PROPUNERI DE MODIFICARE 

Va rugam sa analizati foarte antent raportul de mediu si comentariile inaintate la acest raport. 

Solicitam sa dati aviz negativ pentru acest PUZ, avand in vedere calitatea indoilenica a 

tuturor studiilor care ar trebui sa il fundamenteze, in care s-au regasit probleme 

majore. 
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ANEXA 1 

 

ANEXA 1 

 

Reglementari spatii verzi.  

 

1. Padurea Baneasa 

1.1. Tip zone verzi cf. PUG 

1. V2a – Gradini Botanice si Zoologice in care sint admise numai constructii legate de 

programul specific al functiunii specializate (deci doar  

2. V5 – Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica 

3. V6 – Paduri de agrement in care se interzice diminuarea suprafetelor impadurite, constructia 

caselor de vacanta, a locuintelor permanente sau a altor constructii care nu servesc functiunea 

de padure de agrement 

4. V7 – Paduri si plantatii forestiere (destinate cu prioritate ameliorarii cliamtului Capitalei) 

 
 

1.2. Tip zone verzi cf. PUZ 

1. Verde inchis - V1-EX (sau TDS-EX) subzona padurilor si plantatiilor forestiere in extravilan 

2. Verde mediu - V4 subzona suprafeteleor cu plantatii inalte 

3. Verde deschis - V3a subzona parcurilor si gradinilor, a spatiilor verzi pentru agrement, 

scuarurilor 
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In zona Padurii Baneasa, suprafata de teren de padure care isi schimba destinatia este de aproximativ 

74ha care se trasforma in V3a sau V4.  

 

1.2  Reglementari zona padure Baneasa V7 conform PUG 

 

V7 - Păduri şi plantaţii forestiere (destinate cu prioritate ameliorării climatului Capitalei, acestea se 

compun din inelul verde de 400 metri lăţime, concentric cu linia de centură în exteriorul sau interiorul 

acesteia şi din masive plantate situate pe direcţia vânturilor dinspre nord-est şi sud-vest). 

 

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

V6 + V7 + V8 – conform normelor specifice în vigoare. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

* V7 nu este mentionat  

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.  

 

V1 - V8 - se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare. 

V1 - V8 - se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate 

 

SECŢIUNEA II : CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR. 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI). 

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT. V1 - V8 - conform 

studiilor de specialitate avizate conform legii.  

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR. V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.  

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI 

PARCELĂ. V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.  

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform 

legii; - se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, 

aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale. - se va asigura din drumul de halaj 

accesul direct la lac al maşinilor de pompieri.  

 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. V1 - V8 - parcajele se vor dimensiona şi 

dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal 

aprobate.  

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. V1 - V8 - cu excepţia 

instalaţiilor, înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi P + 2 niveluri.  

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.  

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; - se recomandă adecvarea arhitecturii 

clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii plantate.  

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.  

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, 

colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei 

categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului. 
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ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE. 

V1 – V8 – plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii 

plantate; - toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi 

vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime. - se recomandă, din considerente ecologice şi de 

economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor 

climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu excepţia segmentelor decorative cu caracter 

special din zonele V1 şi V2.  

 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. V1 - V8 - conform normelor specifice existente; se recomandă în 

intravilan împrejmuiri transparente de 2,00 metri înălţime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate 

de gard viu. 

 

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.  

 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT). 

V5 - V8 - conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z. avizat conform legii. 

 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 

V5 - V8 - conform normelor specifice în vigoare şi P.U.Z. avizat conform legii. 

 

1.3 Reglementari V1 conform PUZ 
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16 
 

 
 

 
 

1.3 Reglementari zone verzi cf. PUZ 

1. V3a 

 
 



17 
 

 
 

Rezulta ca pe terenurile V3a proprietate privata poti construi case cu regim de inaltime de 

P+2E+M sau P+2E+3Er cu POT 30% si CUT 0.35. la care se adauga derogarile de la 

articolele 24 si 25 de mai jos. 

 

 
 

Daca se aplica aceste derogari, este posibil ca pe o parcela de colt de 2873 mp din care 

1000 mp ramin amenajati ca spatiu verde tip scuar si pe care faci un after-school sa poti 

ajunge la un CUT de 0.35+0.7+1+0.5=2.1 in mijlocul padurii ? 

 

V4 – prevederile sint aceleasi  
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ANEXA 2 

COMENTARII REFERITOARE LA PRETINSUL STUDIU AL SALBEI DE LACURI 

 

a) Lipseste cu desavarsire analiza situatiei existente 

In capitolul III este anuntata o analiza critica a situatiei existente, dar aceasta analiza lipseste 

cu desavarsire! Avem o insiruire de paragrafe copy/paste, din care lispesc informatii esentiale. 

De exemplu, la capitolul 3.2 Conexiunea si accesibilitatea salbei de lacuri, se mentioneaza in 

trecere ca „Mare parte a malurilor de lac sunt neamenajate sau prezinta imobile construite pana 

la limita acestora, fapt care duce la o slaba accesibilitatea in zona si la slaba conexiunea exterior-

interior”. 

In momentul in care se face o propunere de anvergura amenajarii intregii salbe de lacuri, nu te 

poti baza pe propozitii generale de genul celei de mai sus, deoarece acestea nu spun absolut 

nimic despre situatia existenta. Orice locuitor al Bucurestiului putea sa formuleze aceasta fraza 

fara niciun studiu. 

 

SOLICITAM sa fie incluse in studiu urmatoarele informatii care sunt estentiale pentru a 

stabili care este de fapt situatia existenta a prorpietatilor publice/private de pe malurile 

lacului si pentru a putea avea o analiza realista a impactului oricarei propuneri: 

1. Numarul de proprietati si suprafata pe care sunt construite imobile pana la limita 

malurilor lacului. Se vor prezenta separat proprietatile publice de cele private). 

Se va face identificarea lor exacta pe harta. Se va specifica numarul de persoane 

care locuiesc pe parcela respectiva. 

2. Numarul de proprietati si suprafata (libera de constructii) proprietate privata 

detinuta pana la limita malurilor lacului. Se vor prezenta separat proprietatile 

publice de cele private). Se va face identificarea lor exacta pe harta. Se va specifica 

numarul de persoane care locuiesc pe parcela respectiva. 

3. Numarul de parcele cu suprafata neamenajata, specificandu-se in mod clar 

lungimea si latimea parcelelor neamenajate. Se va face identificarea lor exacta pe 

harta. Se va specifica numarul de persoane care locuiesc pe parcela respectiva. 

4. Zonele exacte in care malurile lacurilor sunt accesibile cu prezentarea acestora pe 

harta si cu definirea concreta a modului in care sunt accesibile.  

5. Definirea concreta a indicatorilor utilizati – ce inseamna „slaba conexiunea 

interior-exterior? Care sunt criteriile in baza carora conexiunea este considerata 

a fi „slaba”, „crescuta” (cum se mentioneaza pentru Lacul Herastrau, etc. 

Prezentarea in detaliu (inclusiv a metodologiei) pentru analiza comparativa sau 

de benckmarking condusa pentru a trage concluzii despre calitatea conexiunea 

interior-exterior. 

6. Ultimul paragraf din acest capitol face referire doar la lacul Herastrau pentru 

care se mentioneaza un flux mare de oameni care duce la cresterea economiei din 

zona. Raportul trebuie sa expliciteze cat este acest flux de oameni (intr-un 

indicator exprimat in numar de persoane care acceseaza parcul 

zilnic/saptamanal/lunar/anual, care este impactul asupra zonei din punct de 

vedere economic exprimat prin indicatori de genul (numar de afaceri din zona, 

cifra de afaceri, profit, gradul de ocupare a terenului din parc pe care sunt situate 

aceste afaceri, gradul de poluare generat de aceste afaceri, inclusiv CO2, deseuri 

menajere, distrugerea mediului inconjurator, etc.), gradul de poluare generat de 

fluxul mare de oameni. 
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b) Lipsesc cu desavarsire informatii despre relieful si tipurile de peisaj ale 

zonelor studiate 

Desi exista un capitol specific pentru acesta, informatiile prezentate aici sunt de natura generala 

si prin urmare inutile.  

SOLICITAM sa fie incluse in studiu urmatoarele informatii care sunt estentiale pentru a 

intelege relieful si tipurile de peisaj ale malurilor lacului: 

1. Datele care stau la baza concluziei ca spatiile plantate nu formeaza un sistem coerent 

sau ca au o structura discontinua. Sa se prezinte explicit gradul de fragmentare in 

cifre concrete (de exemplu, peisajul de schimba din X in Y cu amplasarea exacta pe 

harta, etc.). Sa se expliciteze care este relevanta acestor informatii pentru analiza. 

2. Sa se expliciteze care elemente au stat la baza concluziei ca o vegetatie salbatica nu 

ofera protectie malului apei (protectie pentru ce?/impotriva cui?) sau ca nu are 

functie recreativa. Sa se utilizeze analiza comparativa/benchmarking si sa se 

expliciteze de ce vegetatia salbatica nu are functie recreativa. Sa se faca referire la 

studii de specialitate si la situatia specifica a Parcurilor Nationale din SUA/Australia 

si chiar de oriunde din lume unde regula de baza este ca vegetatia sa fie salbatica, 

functia de baza acestor parcuri fiind tocmai cea recreativa. De ce in SUA/Australia 

si oriunde in lume vegetatia salbatica are functie recreativa si in Bucuresti nu poate 

avea? 

 

c) Lipsesc cu desavarsire date care sa demonstreze/sustina existenta 

disfunctionalitatilor 

Disfunctionalitatile mentionate la punctul IV sunt prezentate doar la modul foarte general – 

sunt la nivelul unei simple liste aplicabila oricarui oras din lume, fara a putea intelege daca 

sunt intr-adevar probleme semnificative ale salbei de lacuri, cati oameni afecteaza, in ce 

masura este afectat mediul, care este magnitudinea acestor probleme, etc. In majoritatea 

cazurilor nu se intelege de ce sunt disfunctionalitati si ce date concrete sustin ca acestea 

reprezinta probleme pentru sector. Doar prin sustinerea cu date concrete se poate demonstra 

ca intr-adevar disfunctionalitatile enumerate reprezinta probleme reale si nu imaginatia firmei 

Vego. In lipsa statisticilor, datelor, indicatorilor, reprezinta doar un exercitiu de brainstorming 

a unor potentiale probleme, fara a demonstra ca acestea sunt ancorate in realitate. 

 

SOLICITAM sa fie incluse in studiu urmatoarele informatii pentru a intelege 

dimensiunea acestor disfunctionalitati pentru a putea determina daca masurile propuse 

sunt proportionale cu problemele identificate. Nu trebuie luate masuri care sunt 

disproportionate din punct de vedere fianciar/social/legal, etc. 

1. Sa se expliciteze in mod concret, pentru fiecare lac, atat pentru malul sudic cat si 

nordic care sunt disfunctionalitatile (nu este obligatoriu sa se inregistreze peste tot 

aceleasi disfunctionalitati, nu au peste tot aceeasi magnitudine, nu este toata lumea/ 

mediul afectat in acelasi mod). Iar daca ele sunt general valabile, trebuie explicitat in 

mod concret si demonstrat ca acestea sunt valabile pentru intreaga salba de lacuri. 

Dar este putin probabil sa avem aceeasi situatie peste tot, in special cand ne gandim 

ca lacul Herastrau are o situatie considerabil diferita fata de alte lacuri. Este 

obligatoriu ca cetatenii sa inteleaga ceea ce se petrece in zona in care ei locuiesc, de 

exemplu eu vreau sa inteleg care este situatia concreta pe malul nordic al lacului 

Grivita, in zona Sisesti. 

2. Sa se expliciteze in mod clar, asa cum am solicitat si anterior pentru raportul de 

mediu, care sunt cauzele acestor disfunctionalitati si care sunt consecintele daca 

situatia ramane neschimbata. Prezentarea sa fie sustiunuta cu indicatori cantitativi 
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si calitativi si cu date din surse reprezentative care sa analizeze consecintele din punct 

de vedere al mediului, social si economic. 

3. Sa se expliciteze pentru fiecare disfunctionalitate identificata magnitudinea ei  

grupurile afectate, gradul in care este afectat mediul, in ce masura Primaria a 

incercat sa repare aceste disfunctionalitati prin diverse masuri pana acum si care a 

fost gradul de reusita al masurilor implementate. Nu este necesar sa fie luate masuri 

pentru disfunctionalitati neseminificative, care afecteaza un numar foarte mic de 

persoane sau afecteaza mediul intr-o masura foarte mica. Masurile propuse trebuie 

sa fie proportionale cu magnitudinea disfunctionalitatilor identificate, asadar este 

obligatoriu ca aceasta sectiune sa nu fie o lista de probleme care sunt general valabile 

pentru orice oras din Romania, ci trebuie sa se explice in mod clar, detaliat, cu date 

concrete si indicatori cantitativi si calitativi care este magnitudinea acestor probleme 

si in ce masura sunt afectati cetatenii si mediul inconjurator.  

4. Sa se expliciteze modul in care problemele generale ale sectorului 1 sunt de fapt 

probleme si ale salbei de lacuri. De exemplu, este total de neinteles de ce gradul de 

poluare a aerului cu noxe si gradul de poluare fonica, produs in principal de traficul 

de pe arterele majore de circulatie care traverseaza sectorul, este o problema a salbei 

de lacuri. Nu au nicio legatura! De asemenea, sa se expliciteze de ce dezvoltarile 

urbane din proximitatea padurilor reprezinta disfunctionalitati pentru zona 

lacurilor. Sa se expliciteze de ce trama stadala slab dezvoltata reprezinta o 

disfunctionalitate pentru salba de lacuri, in special in situatiile in care trama stadala 

se afla chiar la 500 m de malul lacului. 

5. Indicatori care sa evidentieze gradul de poluare al apei (analize sistematice ale 

calitatii apei, kg de deseuri colectate din apa lacului, etc.). Sa se prezinte sursele 

poluarii, magnitudinea fiecarui tip de poluare pentru a putea fi luate masuri adecvate 

pentru fiecare in parte. 

6. Indicatori care sa evidentieze malurile de lacuri care sunt inaccesibile si, dintre 

acestea, ce lungime este inaccesibila pentru curatare. Sa se prezinte sursele de 

poluare in zonele inaccesibile (pe tipuri de pouluatori) si cauzele inaccesibilitatii 

zonelor respective. 

7. Indicatori despre gradul de poulare a solului si apei subterane in zonele deservite de 

retele tehnico-edilitare, precum si in zonele care nu sunt deservite de astfel de retele. 

Sa se identifice in mod concret pe harta ambele tipuri de zone. 

8. Indicatori referitori la suprafetele de teren betonate, impermeabile, cu amplasarea 

zonelor betonate pe harta. In mod inexplicabil, aceasta este considerata o 

disfunctionalitate de catre firma Vego, dar propune in pozele in care ne prezinta 

viziunea lor pentru amenajarea salbei de lacuri un circuit complet betonat de latimi 

ametitoare in jurul tuturor lacurilor capitalei. Deci, tot ceea ce este acum spatiu verde 

in jurul lacurilor, va fi betonat. Daca betonarea si lipsa de impermeabilitate a solului 

este considerata o disfunctionalitate, de ce se propune tocmai acest lucru pentru salba 

de lacuri (a se vedea mai jos poza din propunerea Vego)? Propunerile ar trebui sa 

diminueze disfunctionalitatile, nu sa le exacerbeze, ceea ce se va intampla in cazul 

propunerilor Vego. 
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9. Sa se expliciteze de ce spatiile neconstruite (considerate in raport parasite, simple 

„goluri”) reprezinta o disfunctionalitate a salbei de lacuri. Cate astfel de spatii exista 

(ca suprafata si numar), cum sunt ele distribuite? Se sugereaza ca tot terenul 

sectorului ar trebui „umplut” (altfel spus, construit) si trebuie sa se explice de ce se 

sugereaza acest lucru. 

10. Indicatori care sa sustina lipsa mixitatii functionale, sa se expliciteze ce inseamna 

aceasta si de ce este o disfunctionalitate pentru salba de lacuri. De ce este considerat 

disfunctional sa fie zona de case separate de zonele de blocuri (in loc sa avem case 

printre blocuri in zona de lacuri), care de fapt este considerata de majoritatea 

locuitorilor o mare disfunctionalitate in tot  sectorul, nu doar in jurul salbei de 

lacuri.  

11. Indicatori care sa prezinta dotarile publice din proximitatea zonelor de locuit (pe 

tipuri de dotari la care se refera). Sa se clarifice de ce aceasta este o disfunctionalitate 

pentru salba de lacuri. 

12. Sa se expliciteze de ce continuitatea spatiilor verzi este considerata o 

disfunctionalitate. Sa se includa statistici despre numarul, suprafata si calitatea 

spatiilor verzi existente si amplasarea lor pe harta. Sa se efectueze o analiza 

comparativa/benchmarking cu alte capitale ale lumii pentru a explica in cate mari 

orase exista zone verzi continue. Sa se expliciteze ce se intelege prin zone „continue” 

(de exemplu, care trebuie sa fie dimensiunea unei zone pentru a fi considerate 

continue) 

13. Sa se expliciteze si sa se sustina cu data concrete, inclusiv indicatori cantitativi si 

calitativi la ce se refera disfunctionalitatile: „planificare urbana necontrolata” sau 

„presiune imobiliara puternica” (sa se identifice zone concrete cu presiune imobiliara 

puternica si sa se explice care sunt cauzele acesteia si consecintele) , „zone fragile din 

punct de vedere ecologic” (sa fie identificate in mod concret si sa fie prezentate pe o 

harta). 

14. Sa se expliciteze la ce se refera disfunctionalitatea „lipsa cailor de circulatie pietonale 

in zone care se face puternic resimtita nevoia lor (fie si doar din punctul de vedere al 

sigurantei, nu doar al confortului” si cum se manifesta aceasta disfunctionalitate pe 

malul nordic la lacului Grivita in zona Sisesti, tinand cont de faptul ca Sos. Gheorghe 

Ionescu Sisesti (pe malul nordic al lacului Grivita) are pe ambele parti trotuare cu o 

latime de 5m, deci este suficient spatiu pentru circulatie pietonala, fiind chiar 

suficient spatiu chiar si pentru o banda de bicicleta pe fiecare trotuar. 

15. Sa se expliciteze ce se intelege printr-o „identitate a peisajului” si de ce lipsa unei 

identitati este considerata o disfunctionalitate. In special de ce un peisaj salbatic, 

tinand cont de faptul ca suntem pe malul unui lac, nu este considerata o identitate 

potrivita. De exemplu, „delta Vacaresti” care a fost ani de zile un spatiu salbatic s-a 

dezvoltat foarte frumos si tocmai salbaticia ei a atras atatea specii de pasari, plante 

si per ansamblu este un loc cu un grad de biodiversitate crescut. Intr-un loc supra-

amenajat, asa cum propune firma Vego amenajarea salbei de lacuri, toata aceasta 

biodiversitate va disparea.  

16. Avand in vedere punctul anterior, solicitam sa se faca o evaluare a starii 

biodiversitatii salbei de lacuri pentru a clarifica starea de fapt actuala. 

 

ANUMITE ASA-ZISE DISFUNCTIONALITATI NU SUNT DISFUNCTIONALITATI!  

1. Este mentionat in mod eronat ca zona de protectie aferenta lacurilor lipseste. Asa 

cum aratat mai sus, Legea Apelor prevede aceasta zona de protectie. De exemplu, 

pentru Lacul Grivita, aceasta zona nu lipseste, ea este insa constituita atat din 

teren proprietate privata (malul nordic) cat si din teren proprietate publica (malul 

sudic). 
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ANUMITE DISFUNCTIONALITATI SE CONTAZIC 

Pe de o parte se precizeaza ca o disfunctionalitate a salbei de lacuri o constituie vegetatia 

salbatica, iar pe de alta parte regasim mai tarziu ca o disfunctionalitate o reprezinta speciile de 

plante folosite in amenajari. Ori avem vegetatie salbatica ori avem amenajari peisagistice? 

Cateva bullet points mai jos aflam despre o alta disfunctionalitate si anume lipsa interesului 

autoritatilor pentru amenajari peisagistice. Tocmai ne-a informat raportul cu cateva bullet 

points mai sus ca plantele folosite in amenajari nu sunt potrivite, deci amenajari exista in 

coformitate cu acest bullet (chiar daca si mai spus ni se spunea ca vegetatia era doar salbatica). 

Daca exista amenajari, cum pot fi autoritatile lipsite de interes pentru amenajari peisagistice? 

Ca sa nu mai spunem ca foarte multi bani din bugetul primariei Sectorului 1 au fost alocati 

pentru amenajari – doar in anul 2019 au fost alocate 8 milioane de lei pentru toaletare arbori.  

SOLICITAM sa se faca toate corectiile necesare in conformitate cu cele precizate mai sus, 

astfel incat sa existe o logica in acest document. 

 

a) Cauzele sunt enumerate pentru o singura disfunctionalitate 

In capitolul 4.3 cauzele sunt prezentate doar pentru disfunctionalitate identificata la punctul 

anaterior referitoare la degradarea spatiilor verzi. Cu toate acestea, a fost prezentata anterior o 

lista intreaga de pretinse disfunctionalitati (spunem „pretinse” deoarece nu sunt justificate si 

nici sustinute prin date concrete, dupa cum am mentionat la punctul anterior.). Chiar si cele 

mentionate sunt doar enuntate sub forma de lista, fara nicio explicatie, fara date care sa le 

sustina si fara a intelege de fapt daca acestea sunt cu adevarat cauze reale ale disfunctionalitatii 

„degradarea spatiilor verzi”. 

SOLICITAM  ca pentru toate cauzele identificate sa fie prezentate date concrete care 

rezulta din studii, indicatori calitativi si cantitativi, etc. care sa dovedeasca relatia de 

cauzalitate (si nu simpla corelatie) dintre disfunctionalitatile identificate si cauzele 

prezentate. Justificarile nu se vor baza pe opiniile care nu sunt rezultatul unui studiu 

reprezentativ din punct de vedere statistic.  

b) Analiza SWOT nu este explicitata 

Ca si restul raportului, analiza SWOT este o simpla lista de puncte forte/slabe, 

oportunitati/amenintari. Acest raport trebuie sa fie scris intr-un limbaj non-tehnic asfel incat 

sa poata fi inteles de cetateanul de rand, caci toate modificarile ar trebui facute in interesul 

cetateanului.  

 

c) SE PREZINTA O SINGURA SOLUTIE 

Pretinsul raport nu analizeaza mai multe solutii pentru disfunctionalitatile mentionate, CI 
PROPUNE O SINGURA SOLUTIE pentru care descrie, fara nicio sustinere a unui studiu de 

impact cum ar putea aceasta UNICA SOLUTIE sa amelioreze unele dintre disfunctionalitatile 

mentionate. Singura solutie propusa este ca malul salbei de lacuri sa se betoneze pentru a 
realiza o promenada lata si piste de biclete si mai late pe toata lungimea salbei de lacuri. 

Aceasta solutie are evident mai multe componente, dar aceasta este o solutie unica, nu se 

analizeaza nicio alta solutie de rezolvare a disfunctionalitatilor. Acest lucru se intampla cel 

mai probabil si din cauza ca disfunctionalitatile nu sunt clare, totul este foare vag. 

 

Desi pretinsul studiu mentioneaza faptul ca un traseu de promenada sau velo pe marginea 

lacurilor este dificil de realizat din cauza proprietatilor private existente pe marginea lacului si 

ca valoarea imobilelor va fi un impas major intr-un eventual proces de despagubire (pag 15), 

si aceasta afirmatia este facuta fara a avea la baza niciun fel de date! Avand in vedere aceasta 

problema identificata cu solutia propusa trebuia facuta o estimare a impactului economic, 

precum si o analiza a fezabilitatii solutiei propuse, avand in vedere ca aceasta pare irealizabila, 
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dupa cum spune tocmai Vego, atat din punct de vedere fizic, cat si economic. In primul rand 

ar trebui identificate si lamurite din punct de vedere juridic toate proprietatile de la malul 

lacurilor. 

 

SOLICITAM in mod expres sa fie analizate si alte solutii care pot la fel de bine sa rezolve 

disfunctionalitatile mentionate (daca se dovedeste prin date concrete ca acestea sunt intr-

adevar reale). Solicitam ca pentru fiecare solutie in parte sa fie analizat impactul social, 

economic si de mediu. Solicitam ca solutiile sa fie comparate in baza unei analize multi-

criteriu, sau alt tip de analiza comparativa a carei metodologie, justificare si criterii de 

comparatie a solutiilor analizate sa fie in mod clar prezentate, alegerea acesteia sa fie in 

mod concret justificata si aplicarea ei sa fie detaliata in raport.     

Solicitam ca in prima instanta sa fie clarificate disfunctionalitatile pentru ca apoi sa fie 

propuse solutii posibile pentru rezolvarea disfunctionalitatilor reale. Nu se pot propune 

cele mai bune solutii daca nu se cunosc in detaliu problemele. Solicitam sa fie analizate 

toate solutiile posibile, sa se justifice de ce unele solutii nu au fost luate in considerare in 

analiza si sa fie prezentate in mod foarte clar: Solutia 1 – XXX, Solutia 2 – XXX, Solutia 

3 – XXX. 

Solicitam ca pentru malul nordic al lacului Grivita, in speta zona Sisesti, sa fie analizata 

optiunea marcarii pistelor de biciclete pe o parte din trotuarul Sos. Gheorghe Ionescu 

Sisesti care are o latime de 5m si pentru care cei care avem proprietati in zona am fost 

deja expropriati pentru a avea trotuare late care sa permita pistele de biciclete. Nu se 

justifica (nici din punct de vedere economic, nici social) o noua expropriere pentru 

constructia de piste de bicilete, cand aceasta a fost deja realizata din banul public si 

suportata in mod negativ de catre proprietari. Nu se explica, din punct de vedere al 

mediului, betonarea unei noi suprafete de teren pentru piste de biciclete, din moment ce 

aceasta exista deja. De asemeneam trotuarul a fost construit cu o latime de 5 m tocmai 

pentru a permite atat deplasarea atat a biciclistilor, cat si a pietonilor. Din cele prezentate 

mai sus, rezulta ca, cel putin in aceasta zona, nu se justifica optiunea propusa de Vego 

pentru amenajarea salbei de lacuri. 

Solicitam sa se ia in considerare si optiunea accesului la lac doar in anumite zone, care 

sa fie amenajate ca si parcuri cu iesire la lac, fara a expropria o banda continua de jur 

imprejurul lacului. Studiul mentioneaza ca exista „goluri”, terenuri care nu sunt 

amenajate si pe care este vegetatie salbatica. Presupusul raport ataseaza o poza cu cateva 

astfel de terenuri, amplasate pe o harta mica cu niste zone hasurate, fara legenda, astfel 

incat este practic imposibil sa intelegi despre ce terenuri este vorba. Solicitam sa fie 

identificate toate aceste terenuri si sa se analizeze posibilitatea de achizitie a acestora 

(avand in vedere ca exproprierea are si un puternic cost social) si de transformare a loc 

in parcuri/zone verzi cu iesire la lac, traseu de promenada la malul lacului, dar fara avea 

continuitate pe toata lungimea lacului. Mai mult, sansele ca o persoana sa parcurga 

intreg traseul in jurul intregii salbe de lacuri sunt reduse, motiv  pentru care nu se 

justifica o masura atat de agresiva si scumpa de expropriere a unei centuri atat de late 

de jur imprejurul lacurilor, avand in vedere ca se pot construit o serie de trasee de 

promenada, fara a fi neaparat conectate, dar care aduc aceleasi beneficii pentru cetateni, 

fara costurile exagerate ale masurii propuse de Vego. 

Desi una din principalele disfunctionalitati identificate este lipsa spatiului verde, Vego 

propune pe malul sudic al lacului Grivita (spre Bucurestii Noi, in imediata apropiere a 

podului din incinta restaurantului Doi Cocosi) distrugerea unei suprafete foarte mare de 

spatiu verde pentru transformarea ei in zona C – centre de afaceri, servicii publice, centre 

comerciale, spatii publice, spatii comerciale. Solicitam in mod expres sa se analizeze 

impactul social, economic si de mediu al acestei propuneri. Aceasta modificare are rolul 

de a exacerba disfunctionalitatile identificate, nicidecum de a le rezolva. Mai mult, la 

pagina 22 a raportului se specifica faptul ca in sector exista deja cele mai multe baze 
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sportive de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, prin urmare nu se justifca sub nicio 

forma baze aditionale pe malul lacurilor. Daca acestea sunt intr-un stadiu avansat de 

degradare, solutia este reabilitarea acestora, nu lasarea lor in paragina si construirea 

altora. 

Mai mult, desi una din disfunctionalitatile prezentate este lipsa spatiului verde, Vego 

distruge spatiul verde din jurul lacului si intreaga centura de protectie prevazuta de 

Legea Apelor, asa cum evidentiat mai sus. Acest spatiu, acum spatiu verde va fi in 

totalitate betonat pe o latime considerabila. Solicitaq in mod expres sa se analizeze 

impactul acestei propuneri. Aceasta modificare are rolul de a exacerba 

disfunctionalitatile identificate, nicidecum de a le rezolva. Asa cum exemplificam mai 

sus, in aceasta zona Vego propune constructia de centre comerciale, pentru activitati 

sportive, artistice, culturale (pag 17 si 23 din raport), ceea ce este insasi interzis de Legea 

Apelor care nu permite constructii in zona de protectie a lacului. Solicitam in mod 

expres sa se justifice modul in care au fost luate in considerare prevederile din Legea 

Apelor in aceasta propunere. In plus, nu se justfica transformarea unei zone verzi din 

jurul lacului care furnizeaza oxigen capitalei si care pentru malul nordic al lacului 

Grivita este in zona L1d in PUG (adica locuinţe individuale mici cu parcele cu POT<20% 

situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei), in 

zone cu centre comerciale, din moment ce ele trebuie sa aiba un grad redus de ocupare a 

terenului, inalatime joasa si trebuie sa fie pentru locuire individuala. Solicitam sa se 

analizeze in mod explicit modul in care transformarile propuse pentru salba de lacuri 

afecteaza zonele L1d din jurul lacului si impactul pe care transformarile le vor avea 

asupra mediului.
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ANEXA 3 

  

1. COMENTARII LA RAPORTUL DE MEDIU SI PROPUNERI DE 

MODIFICARE 

 

Raportul de mediu aferent documentatiei PUZ COORDONATOR SECTOR 1 trebuie sa aiba 

doua componente: 

1. Prezentarea situatiei de fapt cu identificarea disfunctionalitatilor din punctul de vedere 

al problemelor de mediu. Aceasta parte lipseste.  

2. Analiza optiunilor posibile, asa cum au fost ele prezentate in Memoriul general, 

analizandu-se impactul asupra mediului pentru fiecare optiune in parte. Cele doua 

optiuni prezentate in raportul de mediu (variantele I si II) nu se regasesc in Memoriul 

general si este de neinteles de unde provin acestea. In cadrul dezbaterii din data de 

04.11.2019, semnatarul raportului a mentionat faptul ca optiunile de studiu i-au fost 

furnizate de firma Vego, dar este de neinteles in baza caror analize firma Vego a 

elaborat aceste optiuni din moment ce nu exista nicio analiza critica in Memoriul 

general. Nu rezulta nici din raportul de mediu si nici din Memoriul general si, de altfel, 

din nici un document aferent PUZ de ce se propun doar aceste doua optiuni si nu altele 

care sunt perfect viabile. 

1. In locul analizei critice a situatiei de fapt din care sa rezulte disfunctionalitatile din sector din 

punctul de vedere al mediului, raportul listeaza pe zeci de pagini (p.22-86) lista monumentelor 

protejate, alte pagini intregi sunt pur si simplu copiate din raportul de echipare tehinico-edilitara, 

fara sa se faca nicio analiza. Alte zeci de pagini sunt copiate din Regulamentul Local de 

Urbanism pentru PUG, din nou fara nicio analiza. Alte pagini sunt copiate in/din Memoriul 

general (nu se stie care document il copiaza pe care), dar oricum fara nicio analiza. Cand in 

sfarsit ajungem la pagina 156 si credem ca vom gasi in sfarsit o analiza a evolutiei situatiei in 

cazul in are PUZul nu va fi adoptat, dezamagirea este la fel de mare. Nicio analiza. Luam spre 

exemplificare (cu mentiunea ca situatia este la fel de-a lungul urmatoarelor 40 de pagini) 

evolutia monoxidului de carbon daca nu se implementeaza PUZ. Nu aflam nimic, in afara de 

faptul ca monoxidul de carbon este daunator pentru sanatate si bolile care le poate produce, sau 

ce spune Organizatia Mondiala a Sanatatii despre poluarea cu monoxid de carbon, evident, la 

modul general in lume, nu in cazul specific al sectorului 1 care este relevant pentru aceasta 

situatie. Pentru analiza propusa a evolutiei poluarii cu monoxid de carbon in cazul in care 

situatia ramane neschimbata (PUZul nu este adoptat) trebuie sa fim informati despre: 

- poluarea cu monoxid de carbon in sectorul 1 (nivelul efectiv, fluctuatii, factori care 

influenteaza fluctuatiile, etc), prezentare ce ar fi trebuit sa fie facuta pe zone (avand in 

vedere ca situatia nu este omogena) 

- consecintele acesti poluari asupra locuitorilor – dovedita prin intoxicari, decese, timpul 

spitalizarii, efectele pe termen scurt si lung asupra sanatatii, etc. 

- consecintele acestei poluari asupra mediului – dezvoltarea plantelor, modul in care este 

afectat solul, ploile acide locale, etc. 

- estimarea evolutiei poluarii in sectorul , pe zone 

- estimarea consecintelor asupra sanatatii locuitorilor si asupra mediului 

- evidentierea modului in care cresc/scad consecintele asupra populatiei/mediului fata de 

situatia de astazi. 
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Pentru orice estimare trebuie sa se prezinte modalitatea de estimare, limitarile metodei de 

estimare, gradul de certitudine, masurile ce au fost luate pentru mitigarea limitarilor. Perioada 

pentru care se face estimarea este cel putin perioada pentru care se propune valabilitatea PUZ, 

dar o analiza corecta ar lua in calcul si faptul a efectele unui PUZ dainuie si dupa ce inceteaza 

perioada de valabilitate, mai precis pe durata de viata a cladirilor. 

Solicitare 1: 

Nu exista in raportul de mediu nicio analiza de acest gen din care sa se inteleaga efectiv 

care sunt consecintele neadoptarii acestui PUZ si cum ar evolua situatia din sectorul  in 

lipsa sa. Primele 210 pagini sunt inutile. Solicitam sa se faca o analiza detaliata pentru 

fiecare cartier pentru ca fiecare persoana sa poate intelege impactul asupra zonei in care 

locuieste. In efectuarea analizei, solicitam sa se tina cont de comentariile de mai sus. 

 

2. De la pagina 210 incepe analiza impactului (dar doar pentru acest PUZ nu si pentru alte 

optiuni in afara de acest PUZ, asa cum este normal). Sunt definite criteriile in baza carora va fi 

analizat impactul fiecarei optiuni. In primul rand, nu se intelege de ce au fost alese aceste criterii. 

Lipsete justificarea Au fost identificate urmatoarele probleme cu definirea crieriilor: 

- unele criterii nu au legatura cu sectorul 1. De exemplu, la pagina 212 se mentioneaza 

ca si criteriu de evaluare „masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer de la 

surse de tip rural”. Sectorul 1 fiind in mediul urban si nicidecum rural, acest criteriu nu 

are nicio legatura cu acest sector si cu analiza care ar trebui facuta pentru sectorul 1. 

- criteriile sunt definite de o maniera foarte generala (lipsesc cu desavarsire indicatorii 

specifici) 

- atunci cand se mentioneaza un indicator specific, acesta este stabilit in contradictie cu 

ceea ce s-a discutat anterior in raport. De exemplu, se mentioneaza criteriul „masuri 

pentru diminuarea conditiilor climatice nefavorabile”, explicitat prin „impact pozitiv 

prin mentinerea suprafetelor de spatii verzi si includerea in reglementarile zonale 

functionale noi a obligativitatii realizarii de spatii verzi pe o suprafata minima de 30% 

din suprafata terenului (zone rezidentiale), respectiv 15-20% in cadrul zonelor de 

productie, servicii, comert” 

Intrebarea este: de unde provine procentul de 30%, respectiv 15-20%? Si cum a 

fost determinat el? Si de ce a fost ales un indicator care contravine obiectivelor 

stabilite? 

La pagina 203 din acest raport sunt mentionate „obiectivele de protectie a mediului, 

stabilite la nivel nationalm comunitar sau international care sunt relevante pentru PUZ 

si modul in care s-a tinut cont de aceste obiective in timpul pregatirii PUZului”. Printre 

aceste obiective se numara si „marirea suprafetelor de spatii verzi la 26mp/cap de 

locuitor” (prevedere in legislatia UE si romaneasca).  

Cum a fost  transformata suprafata de 26mp/locuitor intr-un procent de 30% sau 15-

20% din teren? Sa facem un simplu calcul din care vom vedea ca pentru cea ce se 

propune in PUZ, procentul de 30%, de exemplu, nu ajuta la atingerea obiectivului de 

„marire a suprafetei de spatii verzi la 26mp/locuitor”. De fapt, are efectul exact opus. 

Cum am mentionat anterior si demonstrat cu documente si cifre clare, in momentul de 

fata, chiar daca se ia in considerare spatiul verde privat, Bucurestiul tot nu asigura 

suprafata de spatiu verde de 26mp/locuitor (nivelul este de 21mp/locuitor daca 

includem spatiul verde privat si de 10mp/locuitor daca ne raportam doar la spatiul verde 
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public). Prin urmare, spatiul verde privat este la fel de important ca si spatiul verde 

public in asigurarea ca legea este respectata.  

In baza PUG, un teren din zona L1d este ocupat de o locuinta individuala pe o suprafata 

de 20% din teren, restul de 80% ramanand spatiu verde. Calculam intr-o locuinta 

individuala o familie cu un copil, deci 3 persoane. Presupune o parcela de 1000mp, din 

care 800mp spatiu verde, deci 266mp/persoana. Retinem insa ca media Bucurestiului 

este sub obiectivul de 26mp/locuitor deoarece exista aceste zone care compenseaza 

zonele de blocuri. 

In PUZ se propune transformarea acestei zone in zona M cu blocuri de pana la 14 etaje 

(de exemplu adiacent de sos. Gheorghe Ionescu Sisesti), cu cresterea gradului de 

ocupare la 60%. Deci, pe acceasi parcela de 1000 mp, mai raman liberi doar 400 mp. 

(40%), dar obligativitatea este ca spatiu verde sa fie doar 30% caci, asa a fost stabilit 

acest indicator in acest raport. Deci blocul va avea 300 mp spatiu verde. Un bloc cu o 

amprenta la sol de 600 mp si cu 14 nivele are aproximativ 5 apartamente pe nivel *14 

nivele = 70 de apartamente. Daca vom considera ca in fiecare apartament locuieste o 

familie cu un copil (are peste 100 mp un apt), inseamna ca in blocul respectiv sunt 210 

persoane. Un spatiu verde de 300mp va corespunde la 210 persoane, deci mai putin de 

1.5mp/locuitor. 

Prin urmare, avand in vedere ca Bucurestiul este deja sub limita de 26mp/cap de 

locuitor si ca prin acest PUZ se scade de fapt suprafata de spatiu verde pe cap de 

locuitor asa cum am demonstrat mai sus, in conditiile in care aceasta ar trebui sa 

creasca, de ce a fost stabilit un procent de 30% care de fapt contravine unei 

obligatii legale? 

Urmeaza alte 10 pagini de tabele cu +, - si 0 in functie de impactul pozitiv, negativ au neutru, 

dar nu se explica sub nicio forma cum a fost determinat faptul ca impactul este 

pozitiv/negativ/neutru. De exemplu, pentru spatiile verzi, impactul este + +, adica pozitiv pe 

termen lung, desi am aratat mai sus ca impactul asupra spatiilor verzi este foarte negativ pe 

termen lung prin ceea ce propune PUZ.  

Solicitare 2: 

Desi se mentioneaza faptul ca unele spatii verzi vor fi amenajate, nu este facut un calcul, 

asa cum ar trebui facut pentru a putea face o apreciere asupra impactului, daca suprafata 

de spatiu verde pierduta (cum sunt situatiile exemplificate mai sus) este mai mare sau mai 

mica decat suprafata de spatiu verde creata. Solicitam sa faceti aceste calcule, sa le 

prezentati in detaliu pentru fiecare tip de spatiu verde si sa puneti la dispozitie 

metodologia de calcul. Sa rezulte din calcule in mod clar care este suprafata de spatiu 

verde existent, care este suprafata de spatiu verde pierdut prin modificarile PUZ (prin 

aglomerarea blocurilor in fost spatii verzi, de noi constructii de trotuare, largiri de strazi, 

etc) si care este spatiul verde creat de PUZ. Solicitam sa se prezinte atat situatia spatiului 

verde public cat si privat.  

Raportul nu face niciun calcul si nu dovedeste in niciun fel de ce impactul este pozitiv. Mai ales 

ca exista suspiciuni asupra faptului ca impactul va fi de fapt negativ, prin reducerea 

considerabila a spatiului verde pe cap/locuitor pentru fiecare parcela pe care mai ramasese acum 

spatiu verde. Prin acest PUZ tot sectorul va fi impanzit de blocuri cu mici spatii verzi intre ele, 

dar nicidecum nu se va asigura necesarul de 26mp/locuitor. De fapt, pentru ca un bloc cu 210 

persoane sa asigure necesarul de 26mp/locuitor, ar insemna ca ii ese necesar un teren de 

210*26=5460mp, nu de 1000mp. Aceasta este aglomerarea teribila propusa de acest PUZ si 

impactul pozitiv asupra mediului este doar o inventie nejustificata. 
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Asa-zisa analiza a impactului vrea sa fie prezentata incepand cu pagina 255 intr-un tabel in care 

pentru fiecare factor de mediu impactul este prezentat in 1-2 fraze. Aceasta este intreaga analiza. 

O gluma! De fapt, aceste fraze pot fi enuntate si de un copil de clasa a 5a. Sa luam un exemplu: 

„Conditiile climatice au influenta asupra calitatii vietii si sanatatii populatiei”, sau 

„modernizarea infrastructurii de transport va determina reducerea nivelului de zgomot si 

vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane si mediului urban”.  

Solicitare 3: 

Solicitam sa se prezinte o interventie logica dupa cum am solicitat mai sus si pentru 

Memoriul general. Solicitam in mod expres ca in raport sa existe o progresie logica de la 

disfunctionalitatea identificata, la solutiile propuse pentru remedierea fiecareia, la analiza 

fiecarei solutii din punctul de vedere al mediului. Solutiile nu pot sa fie de genul PUZ 1, 

PUZ 2, PUZ 3 deoarece modifiarile din PUZ sunt foarte multe daca se foloseste acesta 

metoda apar foarte multe variante care sunt greu de comparat. Metodologia trebuie sa 

prevada urmatoarele: 

- disfunctionalitatea 1 poate fi rezolvata prin prin solutiile 1.1, 1.2 si 1.3 

- disfunctionaltatea 2 poate fi rezolvata prin solutiile 2.1, 2.2, 2.3 

- disfunctionalitea 3 poate fi rezolvata prin solutiile 3.1, 3.2, 3.3 

- - etc. 

Presupunem ca in urma analizei de mediu au fost alese solutiile 1.1, 2.3 si 3.2 ca fiind cele 

mai bune. Se va analiza daca atunci cand se implementeaza impreuna impactul se 

modifica in vreun fel fata de simpla insumare a impactului determinat din analiza 

individuala. 

 

 

2. COMENTARII LA STUDIUL DE FUNDAMENTARE ECHIPARE TEHNICO-

EDILITARA SI STUDIUL DE CIRCULATII SI PROPUNERI DE MODIFICARE 

Intre toate aceste studii informatiile sunt copiate prin metoda copy/paste, sunt incluse tabele pe 

zeci de pagini care nu isi au locul in text, ci in anexe, sunt folosite doar informatii generale fara 

nicio utilitate practica pentru ceea ce studiaza de fapt. Este vorba despre niste modificari 

concrete care se propun pentru PUZ si analiza trebuie sa fie facuta in mod expres pentru 

modificarile respective. Informatia ca in Bucuresti este un deficit de 600km de canalizare nu 

are nicio valoare. Studiul este pentru sectorul 1, trebuie sa stim care este deficitul pentru sectorul 

1 si foarte precis care sunt zonele fara canalizare.  

La fel si pentru circulatie. Trebuie sa se prezinte in mod expres zonele unde se propun 

modificari si modul in care traficul va fi afectat in zonele respectiva. Daca propun in Sos. Ghe 

Ionescu Sisesti blocuri de 14 etaje in loc de case, raportul trebuie sa explice in mod concret care 

este impactul generat de atatea masini aferente noilor apartamente, avand in vedere ca zona nu 

a fost gandita ca o zona care sa fie impanzita de blocuri. 

Solictiare 4: 

Solicitam sa se modifice studiile astfel incat sa sa se prezinte informatiile in mod clar, 

concret si aplicat pentru disfunctionalitatile identificate si solutiile propuse. Solicitam sa 

se tina cont de comentarile si solicitarile de mai sus pentru Memoriul general si raportul 

de mediu deoarece comentariile sunt valabile si pentru aceste doua studii. 
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3. COMENTARII LA MEMORIUL GENERAL SI PROPUNERI DE MODIFICARE 

 

Conform art 18 alin. (2) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism din 26.02.2016, Memoriul general care reprezinta una din piesele scrise din PUZ 

are următorul conținut-cadru: 

a) descrierea situației existente; 

b) concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncționalitățile rezultate din analiza 

critică a situației existente; 

c) soluțiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora 

 

Nu se face o analiza critca a situatiei existente 

Pe langa faptul ca documentul face o istorie a Bucurestiului de la 1800 care nu este utila, in 

momentul in care se prezinta situatia existenta, se face o insiruite de cifre si informatii uneori 

fara nicio legatura intre ele (se trece de la situatia Sectorului 1 la situatia generala in Municipiul 

Bucuresti si vice versa, fara a explica cum este reprezentativ ceea ce se intampla in general in 

capitala pentru situatia concreta a sectorului 1.  

Nu se vorbeste in mod clar de nicio zona si despre nici un aspect analizat, cu exceptia catorva 

situatii care sunt mentionate in vreun document citat (cum ar fi Conceptul Stategic Bucuresti 

2035). De multe ori se vorbeste despre Municipiul Bucuresti, nici macar despre Sectorul 1. 

In momentul in care se vorbeste despre infrastructura zonei (de exemplu despre dotarile cu 

servicii educationale, de trasport, servicii comerciale, dotari pentru turism, spatii verzi, echipar 

edilitara – canalizare, energie electrica, energie termica, gaze naturale, retea de telecomunicatii) 

se vorbeste doar la modul general despre ce exista in Sectorul 1 (data statistice – km de retele, 

tipul retelelor). Nu se intelege din Memoriul general daca aceste servicii sunt suficiente pentru 

locuitori sau sunt sub-dimensionate sau supra-dimensionate. Nu se intelege din Momoriul 

general care sunt problemele si ce disfunctionalitati au creat acestea care ar necesita o remediere 

printr-un PUZ. 

Nu se face nicio analiza critica a situatiei asa cum o cer Normele metodologice de aplicare a 

Legii 350/2001. De la pagina 55 la pagina 123 sunt doar tabele cu siturile arheologice care 

puteau foarte bine sa fie incluse in anexe. Exemple concrete si solicitari de clarificare a situatiei 

regasiti mai jos. 

1. In capitolul 2.5 (circulatia rutiera, feroviara si transportul public) sunt indentificate cateva 

disfunctionalitati. De altfel, este singurul capitol care identifica disfunctionalitati. Nu se 

prezinta insa modul in care au fost identificate aceste disfunctionalitati (analiza critica 

lipseste cu desavarsire) nu stim care sunt cauzele lor si nici de ce sunt considerate 

disfunctionalitati. Ele sunt pur si simplu prezentate, iar unele nici macar nu sunt 

disfunctionalitati, ceea ce dovedeste din nou superficialitate acestui Memoriu: 

o Strazile de categoria a IIIa au ponderea cea mai mare din totalul arterelor rutiere 

(Nota mea: aceasta nu este o disfunctionalitate, ci o stare de fapt. Care este 

problema de fapt?) 

o Strazile de categoria I si II se continua cu strazi de categoria IV ((Nota mea: aceasta 

nu este o disfunctionalitate, ci o stare de fapt. Care este problema de fapt?) 

o Subdimensionarea in raport cu nr de vehicule in circulatie 

o Lipsa unui plan eficient de fluidizare a circulatiei, valabil la nivel de municipiu 
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o Pe trendul actual de crestere al ritmului de construire, exista riscul degradarii 

strazilor datorita utilajelor grele si a materialelor de constructii (nisip, pietris) 

depozitate direct pe carosabil, in lipsa unei legislatii restrictive in domeniu. 

o Lispa de coordoanre la nivel de capitala in ceea ce priveste lucrarile de reabilitare a 

strazilor, conducand la accidente de trafic, blocaje, suprapuneri de lucrari 

o Lucrarile de modernizare a strazilor s-au realizat dupa realizarea lucrarilor de 

extindere a retelelor de apa si canalizare, reducand astfel riscul de interventii 

ulterioare. (Nota mea: Desi aceasta este prezentata ca o disfunctionalitate, nu este 

in realitate deoarece asa trebuie sa se procedeze) 

Solicitare 5: 

Avand in vedere disfunctionalitatea identifica („strazile sunt subdimensionate in raport 

cu vehiculele in circulatie”), solicitam sa justificati si sa sustineti cu date concrete rezultate 

din studii de specialitate, modul in care se rezolva aceasta problema prin solutia propusa 

prin PUZ de a construi blocuri de 14 etaje in locul zonelor de locuinte individuale, care 

vor genera un trafic si mai intens in zone care sunt deja subdimensionate in raport cu 

vehiculele existente? Asa cum am demonstrat in aceasta contestare precum si in prima 

contestare depusa, solutia propusa are efectul exact opus, si anume de a exacerba o 

problema deja existenta. 

Avand in vedere ca lucrarile de canalizare si apa au fost  deja efectuate, iar PUZ propune 

blocuri de 14 etaje care va conduce la necesitarea inlocuirii retelelor cu unele de 

dimensiuni mai mari, de ce nu considerati ca aceasta propunere din PUZ creaza de fapt 

disfunctionalitati in loc sa le rezolve? Va rog sa justificati raspunsul. 

 

2. In capitolul 2.6.6.1 ni se comunica numarul de unitati de invatamant din sector. Si atat. Nu 

poti intelege daca acestea sunt suficiente raportate la numarul de elevi, daca acestea sunt 

distribuite corespunzator astfel incat sa distanta pana la scoala sa fie rezonabila, daca nu se 

creaza un exod spre anumite zone din cauza calitatii serviciilor (scoli mai bune), etc.  

3. In capitolul 2.6.6.2 se enumera dotarile din domeniul sanatatii si asistentei sociale, se 

mentioneaza probleme incepand cu anul 1996 care au fost insa rezolvate intre timp (cum 

informeaza insasi memoriul), deci sun inrelevante pentru analiza. Nu se face nicio analiza 

din care sa se intelega daca mai exisat inca probleme in aceste domenii si care sunt acestea, 

daca serviciile sunt suficiente, corespunzator distribuite, daca sunt la nivelul de calitate 

corespunzator astfel incat sa nu creeze un exod spre zone din sector cu servicii mai bune, 

etc. 

 

Solicitare 6 (pt institutii de invatamant si sanitare): 

Pentru Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti unde se propune o aglomerare incredibila de blocuri 

de 14 etaje (intr-o zona ce este in PUG ca zona de locuinte individuale P+2 cu grad de 

ocupare a terenului de 20%) cum va fi afectat accesul populatiei la institutiile de 

invatamant sau cele sanitare?  

Solicitam sa justificati cu date concrete si sa faceti dovada sursei datelor: 

• care este numarul actual de institutii de invatamant/sanitare din zona si cum 

deservesc ele locuitorii zonei (din punctul de vedere al distributiei si al 

asigurarii unui acces echitabil), daca sunt probleme de acces si care sunt 

acelea in mod concret. Va rog sa includeti date despre aglomerarea 

scolilor/spitalelor, timpii de asteptare, etc.  

• care este timpul (mediu si la ora de varf) de deservire al ambulantei de la/catre 

cel mai apropiat centru de urgente 
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• cum va fi afectat accesul populatiei la serviciile de invatamant/sanitare avand 

in vedere aglomerarea populatiei generata de noua harta PUZ. Va rog sa 

includeti date despre aglomerarea scolilor/spitalelor, timpii de asteptare, etc. 

Solicitam sa explicati in detaliu metoda de estimare, sursa datelor folosite, 

limitarile metodei de estimare, masurile care au fost luate pentru mitigarea 

limitarilor astfel incat intreaga analiza sa fie transparenta si sa poata fi 

replicata. 

4. In capitolul 2.6.6.3 (dotari pentru turism) se mentioneaza doar ca „turismul este destul de 

dezvoltat, raporat la celelalte sectoare”, dar nu se face nicio analiza care sa evidentieze in 

baza caror criterii s- ajuns la aceasta concluzie, cate unitati de turism sunt, ce tipuri de 

servicii ofera, care este accesibilitatea din punctul de vedere al transportului public, etc. 

5. In ceeea ce priveste serviciile comerciale (capitolul 2.6.6.4) ni se ofera informatii 

referitoare la situatia generala a centrelor comerciale de mari dimensiuni din Municipiul 

Bucuresti (incluse in Conceptul Strategic Bucuresti 2035) dupa care se ajunge la o 

concluzie pentru activitatile comerciale (deci toate, nu doar in ceea ce priveste marile centre 

comerciale) pentru Sectorul 1. Folosind logica (nu alte metode sofisticate de cercetare sau 

statistica), este imposibil sa tragi o asemenea concluzie pentru Sector 1 in baza unor date 

complet diferite prezentate pentru intreaga capitala. Mai mult, aceasta nu corespunde 

realitatii generale in sector. Memoriul spune ca „sectorul 1 are o concentrare mare de 

activitati comerciale catre zona de sud si scade semnificativ catre periferie unde acestea 

sunt precare sau inexistente”. Realitatea ne spune cu totul altceva: 1). Zona Mall Baneasa 

(deci spre periferia nordica a sectorului) este foarte dezvoltata, fiind cel mai mare si 

aglomerat centru comercial din tara - pe langa centerele comerciale din mall, sunt mari 

suprafete precum Brico, Dedeman, etc.; 2) Zona Colloseum (la periferia orasului in Chitila) 

este iar deservita de mari centre comerciale precum Leroy Merlin, Carrefour si alte centre 

comerciale adiacente Carrefour. Si exemplele pot continua. Acestea evidentiaza inca o data 

superficialitatea analizei din cadrul acestui Memoriu general care de fapt nu tine deloc 

seama de situatia existenta in realitate.  

Solicitare 7: 

Pentru Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti unde se propune o aglomerare incredibila de 

blocuri de 14 etaje (intr-o zona ce este in PUG ca zona de locuinte individuale P+2 cu 

grad de ocupare a terenului de 20%) in care la o ora de varf iti este necesara o ora sa 

ajungi la Centrul Colloseum din Chitila si si o ora si jumatate sa ajungi la Baneasa 

Mall, cum va fi afectata circulatia?  

Solicitam sa justificati cu date concrete si sa faceti dovada sursei datelor: 

• care este numarul actual de masini cu posesori in cartier si care este numarul 

de masini in circulatie in zona (dar care nu apartin locuitorilor zonei si sunt 

in tranzit – de exemplu, dinspre Chitila, Mogosoaia, Targoviste spre 

Baneasa/centru).  

• care este timpul de asteptare in trafic la ora de varf, cat se datoreaza 

locuitorilor zonei si cat se datoreaza traficului de tranzit dinspre/catre alte 

zone.  

• cu cat va creste numarul de masini din zona daca se implementaza 

propunerile din ultima harta PUZ.  

• Cum va fi afectat traficul in zona de cresterea numarului de masini generata 

de noua harta PUZ. Solicitam sa explicati in detaliu metoda de estimare, sursa 

datelor folosite, limitarile metodei de estimare, masurile care au fost luate 

pentru mitigarea limitarilor astfel incat intreaga analiza sa fie transparenta si 

sa poata fi replicata. 
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6. In capitolul 2.6.6.5 referitor la asigurarea de spatii verzi, se ignora prevederi importante din 

Romania si Uniunea Europeana. Ordonanța de urgență nr. 114/2007 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului 

care impune la art. 2, alin. (1) urmatoarele: „Autoritățile administrației publice locale au 

obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20 

m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, și de minimum 26 m2/locuitor, până la 

data de 31 decembrie 2013.” Aceasta este si norma impusa prin prevederile Uniunii 

Europene. Prin urmare, norma este de 26mp/locuitor si nu de 3-4 ori mai mica, asa cum se 

mentioneaza in raport la pagina 44. Asadar, din punctul de vedere al spatiului verde, 

raportul pleaca de la inceput de pe premise gresite. 

De asemenea, lipsa unei analize corecte conduce la concluzii gresite deoarece nu se iau in 

calcul informatii esentiale – spatiul verde pe cap de locuitor in Sectorul 1 este mult mai 

mare decat in alte sectoare din cauza Padurii Baneasa. Dar acest lucru nu se mentioneaza, 

si nici nu se prezinta o statistica care sa excluda Padurea Baneasa pentru a putea intelege 

corect situatia spatiilor verzi din sector. In ceea ce priveste prevederile de 26mp de spatiu 

verde pe cap de locuitor, Sectorul 1 nu poate fi delimitate de restul capitalei ca sa se 

argumenteze ca sectorul 1 beneficiaza de mai mult spatiu verde pe cap de locuitor. Calculul 

se face la nivelul capitalei. 

Conform Raportului Curtii de Conturi 9  spatiile verzi publice sunt doar 9,86 

mp/locuitor, cu mult sub limita de 26mp/locuitor. 

In Raportul privind starea de mediu in Romania – anul 2017, eliberat de catre 

Ministerul Mediului – Agentia Nationala de Protectie a Mediului, in baza datelor din 

2014 se calculeaza o suprafata totala a spatiului verde de 4512 ha. Raportul explica la 

pagina 445 faptul ca „spaţiile verzi, în funcţie de dreptul de proprietate asupra terenului, 

sunt: publice […] si private - spaţii verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau 

juridice” Presupunand faptul ca suprafata de spatii verzi a ramas constanta din 2014 pana 

in prezent (desi aceasta presupunere nu este realista deoarece s-a construit in mod constant 

in aceasta perioada, deci spatiul verde privat a fost diminuat) si raportandu-ne la o populatie 

a Bucurestiului de 2,131,034 10  conform Eurostat, institutul de statistica al Uniunii 

Europene, rezulta 21,17 metri patrati pe locuitor. Si acesta este sub limita de 26 de 

mp/locuitor impusa de lege. 

Analiza de mai sus, care ar fi trebuit sa fie inclusa in Memoriul general, scoate in 

evidenta importanta spatiilor verzi private pentru a asigura necesarul de spatii verzi 

impus de lege, avand in vedere ca peste jumatate din spatiile verzi sunt private si 

destinatia lor trebuie mentinuta. Tot la fel, ar fi trebuit specificat in Memoriul general 

faptul ca poate fi lansata de catre Comisia Europeana procedura de infringement 

impotriva Romaniei pentru ca nu sunt respectate prevederile de mediu, inclusiv de 

spatiu verde. 

Solicitare 8: 

1. In conditiile in care in PUZ se prevede o crestere a gradului de ocupare a terenului 

pentru toate zonele (de exemplu in Sisesti de la 20% la 60%, deci de 3 ori), si avand 

in vedere importanta spatiul verde privat (care este aproape de aceeasi 

dimensiune cu spatiul verde public), solicitam sa justificati (cu date concrete si 

metionand sursa datelor) modul in care este afectat spatiul verde (public si privat) 

de propunerile acestui PUZ.  

 
9 Pagina 30 http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/sinteza%20peisagistica%2014-12-2015.pdf 

10La data de 01.01.2018 (cele mai recente date) 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/sinteza%20peisagistica%2014-12-2015.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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2. In conditiile in care in PUZ se prevede transformarea zonelor L1d - locuinţe 

individuale mici cu parcele cu P+2 si POT < 20% situate în zona culoarelor plantate 

propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, (in care 80% din teren este spatiu 

verde) in zone M si L cu grad de ocupare a terenului de 60% respectiv 45%, 

solicitam sa justificati (cu date concrete si mentionand sursa datelor) cum vor fi 

afectate spatiile verzi private, care contribuie cu 50% la realizarea tintei de spatiu 

verde pe cap de locuitor impusa prin lege. 

 

7. In capitolul 2.7.1 (aliementare cu apa/canalizare) din nou nu ni se spune nimic in afara de 

niste statistici generale de sector cu lungimea canalizarilor, care este furnizorul de apa. Mai 

aflam ca in tot Bucurestiul exista un deficit de 636 de km de canalizare, dar nu stim cat este 

aferent Sectorului 1 si care sunt zonele afectate. Nu aflam nici zonele unde sunt probleme 

cu canalizarea, care sunt zonele din sectorul 1 care sunt sub-dimensionate, supra-

dimensionate sau exact in echilibru din punctul de vedere al dimensiunii canalizarii 

existente raportate la utilizare. Ar trebui sa intelegem de asemenea cum se raporteaza 

aceasta la gradul de ocupare a terenurilor si tipul de ocupare (zone de locuinte individuale, 

zone de locuinte colective), etc.  

Solicitare 9: 

Pentru Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti unde se propune o aglomerare incredibila de 

blocuri de 14 etaje (intr-o zona ce este in PUG ca zona de locuinte individuale P+2 cu 

grad de ocupare a terenului de 20%), cum va fi afectata reteaua de canalizare care 

este realtiv noua si care a fost dimensionata conform prevederilor PUG, deci pentru 

case care ocupa putin teren. Planificarea din PUG a luat in calcul faptul ca locuitorii 

au nevoie de un anumit debit de alimentare cu apa si genereaza un debit 

corespunzator de descarcare in reteaua de canalizare. Retelele deja construite au fost 

astfel dimensionate (adica pentru debit mic). In momentul in care terenurile se 

schimba si devin P+14 cu grad de ocupare a terenului de 60% debitul de apa necesar 

la alimentare si debitul de de descarcare in retea pentru canalizare va creste de 20 de 

ori pentru harta PUZ prezentata pe site in luna Octombrie si de aproximativ 10 ori 

pentru harta PUZ actuala (aveti explicatia in prima mea contestatie).  

Solicitam sa justificati cu date concrete si sa faceti dovada sursei datelor: 

• care este capacitatea actuala a retelei de alimentare cu apa si a canalizarii pe 

sos. Ghe. Ionescu – Sisesti. . Solicitam sa faceti dovada sursei datelor. 

• la ce capacitate este folosita acum aceasta retea de alimentare cu apa si de 

canalizare. Solicitam sa faceti dovada sursei datelor pentru determinarea 

capacitatii de utilizare a retelei existente. 

• care este capacitatea necesara estimata la sarcina maxima pentru alimentarea 

cu apa si pentru canalizare in situatia propusa in ultima harta PUZ. Solicitam 

sa explicati in detaliu metoda de estimare, sursa datelor folosite, limitarile 

metodei de estimare, masurile care au fost luate pentru mitigarea limitarilor 

astfel incat intreaga analiza sa fie transparenta si sa poata fi replicata. 

• In studiul de fundamentare echipare tehnico-edilitara pregatit tot de Vego se 

mentioneaza la pagina 59 faptul ca „una dintre principalele probleme regasite 

la nivelul zonei de studiu o constituie slaba deservire cu retele publice de 

alimentare cu apa si canalizare in zona cartierului Baneasa si cartierului 

Chitila. Pe aceeasi pagina se mentioneaza faptul ca „sistemul de canalizare 

este unul unitar si principala problema a dezvoltarii neomogenre este cauzata 

de fostele zone industriale care au fost dezvoltate in ultimii ani cu functiuni 

preponderent rezidentiale, sub forma ansamblurilor colective  de densitate 

ridicata. In aceste conditii in care locuintele colective creaza disfunctii si unele 
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zone sunt deja problematice din punctul de vedere al canaliarii, solicitam sa 

justificati si sa sustineti cu date concrete din studii de specialitate de ce se 

propun in continuare locuinte colective de densitate mare (P+14 si grad de 

ocupare a terenului de 60%) care sunt identificare prin acest studiu ca fiind 

creatoare de disfunctionalitati. 

 

8. In capitolele 2.7.2-2.7.5 (alimentare cu energie electrica, termica, gaze naturale, reteaua de 

telecomunicatii) se prezinta doar date statistice despre existenta acestor retele, dar lipseste 

analiza critica din care sa se inteleaga daca aceste retele sunt suficient dimensionate, daca 

au capacitatea necesara, care este capacitatea neutilizata, care sunt probleme cu care se 

confrunta in fiecare cartier al sectorului 1, etc. 

Solicitare 10: 

Pentru Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti unde se propune o aglomerare incredibila de 

blocuri de 14 etaje (intr-o zona ce este in PUG ca zona de locuinte individuale P+2 cu 

grad de ocupare a terenului de 20%), cum vor fi afectate retelele de energie electrica, 

termica, gaze naturale, telecomunicatii  care sunt realtiv noi si care a fost 

dimensionata conform prevederilor PUG, deci pentru case care ocupa putin teren. 

Planificarea din PUG a luat in calcul faptul ca locuitorii au nevoie de o anumta 

capacitate. Retelele deja construite au fost astfel dimensionate (adica pentru 

capacitate mica). In momentul in care terenurile se schimba si devin P+14 cu grad de 

ocupare a terenului de 60% capacitatea va creste de 20 de ori pentru harta PUZ 

prezentata pe site in luna octombrie si de aproximativ 10 ori pentru harta PUZ 

actuala (aveti explicatia in prima mea contestatie).  

Solicitam sa justificati cu date concrete si sa faceti dovada sursei datelor: 

• care este capacitatea actuala acestor retele de pe sos. Ghe. Ionescu – Sisesti.  

• la ce capacitate sunt folosite acum aceste retele.  

• care este capacitatea necesara estimata la sarcina maxima pentru alimentarea 

cu apa si pentru canalizare in situatia propusa in ultima harta PUZ. Solicitam 

sa explicati in detaliu metoda de estimare, sursa datelor folosite, limitarile 

metodei de estimare, masurile care au fost luate pentru mitigarea limitarilor 

astfel incat intreaga analiza sa fie transparenta si sa poata fi replicata. 

 

9. In capitolul 2.8 probleme de mediu, suntem informati (pagina 52) ca „sectorul 1 se afla intr-

o zona cu efecte puternice din punct de vedere seismic” si ca exista „riscuri naturale […] 

legate de calitatea solurilor” cu riscuri geomorfologice si pedologice ridicate. La acestea se 

adauga harzardele climatele.  

Solicitare 11: 

Avand in vedere propunerea din PUZ pentru blocuri de 14 etaje, cum se justfica 

aceasta propunere avand in vedere riscurile metionate in capitolul 2.8? Daca exista 

risc ridicat de cutremur si solul nu este suficient de bun, de ce se propun blocuri de 

14 etaje in loc de locuinte individuale cu curte suficient de mare (asa cum este acum – 

procent de teren liber 80%) asfel incat in cazul unui cutremur oamenii sa poata iesi 

rapid din casa si sa aiba in proximitate o zona sigura (terenul propriu ramas 

neocupat) in care sa fie paziti de posibilitatea daramarii unei cladiri peste ei? 
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Solicitam sa explicati de asemenea care este justificarea, in conditiile enuntate mai 

sus, pentru care se propun blocuri de 14 etaje pe malul lacului Grivita, si chiar intre 

doua curbe ale cursului de apa (zona cu rosu din pozele de mai jos)? 

 

La pagina 52-53 din acelasi capitol 2.8 al Memoriului general suntem informati ca „sectorul 

1 se incadreaza intr-o zona cu vulnerabilitate mare la valuri de caldura.  

In PUZ se prevede transformarea zonelor L1d - locuinţe individuale mici cu parcele cu P+2 

si POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului 

Capitalei, (in care 80% din teren este liber) in zone M si L cu grad de ocupare a terenului 

de 60% respectiv 45%, si cu blocuri P+14 pe toata lungimea Sos. Ghe. Ionescu Sisesti si 

Blvd. Ion Ionescu de la Brad.  

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022 identifica 

urmatoarele probleme referitor la utilizarea terenurilor11: 

• „clădirile de diferite mărimi, parcurile şi fronturile stradale constituie obstacole 

în calea vânturilor, indiferent de direcție; 

 
11 Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, 2.5 Utilizarea terenurilor, pag 20  
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• atmosfera fiind mai caldă şi mai puțin densă în oraş, spre el se îndreaptă 

necontenit un curent de aer rece şi mai curat dinspre zona limitrofă”; 

Cunoscand cele de mai sus, devine cat se poate de clar motivul pentru care in PUG sunt 

propuse zone L1d - locuinţe individuale mici cu parcele cu P+2 si POT < 20% situate în 

zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei. Scopul acestor 

zone L1d este tocmai de a contribui la alimentarea cu aer curat a capitalei, lucru care nu se 

va mai putea realiza daca vor fi construite blocuri cu 14 etaje. Terenul trebuie sa ramana 

preponderent liber, locuintele trebuie sa fie de mica inaltime pentru ca aerul rece sa poata 

circula spre centrul capitalei. Blocurile de 14 etaje construite pe 60% din teren vor 

reprezenta o bariera in fata circulatiei aerului iar impactul va fi simtit de toti locuitorii 

capitalei, nu doar de cei din zona in care vor fi construite aceste blocuri. 

Avand in vedere considerentele de mai sus, planul explica faptul ca „Regulamentul Local 

de Urbanism (R.L.U.), care este parte componentă a Planului Urbanistic General, 

stabileşte regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcțiilor şi a 

amenajărilor aferente acestora. Aşadar, pentru Bucureşti, Regulamentul Local de 

Urbanism aferent PUG, aprobat prin HCGMB 269/2000, prelungit prin HCGMB 

224/2015, stabileşte zonele funcționale la nivel de oraş şi indicatorii urbanistici (Procentul 

de ocupare a Terenurilor POT%, Coeficientul de utilizare a Terenurilor CUT, Regimul de 

înălțime) admişi pentru fiecare zonă.” 

Prin urmare, in momentul in care a fost aprobat Planul integrat de Calitate a Aerului in 

Bucuresti 2018-2022, in data de 14.06.2018 nu s-a considerat necesara modificarea acestor 

zone stabilite prin PUG. Cu toate acestea, la doar cateva luni dupa adoptarea acestuia de 

catre Primaria Municipiului Bucuresti, Primaria Sector 1 propune modificarea acestor zone 

prin PUZ.  

 

Solicitare 9: 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, solicitam sa justificati si sa sustineti cu date 

concrete din studii independente efectuate in acest sens, urmatoarele aspecte: 

• de ce s-au modificat zonele L1d si au fost transformate in zone M si partial L  

• ce disfunctionalitati au fost identificate care au facut necesara aceasta 

modificare 

• modul in care a fost estimat impactul acestei modificari din punct de vedere al 

impactului social, ecomomic si de mediu. In raportul de mediu nu se regaseste 

nimic in acest sens. Solicitam sa explicati in detaliu metoda de estimare, sursa 

datelor folosite, limitarile metodei de estimare, masurile care au fost luate 

pentru mitigarea limitarilor astfel incat intreaga analiza sa fie transparenta si 

sa poata fi replicata. 

 

10. In capitolul 2.8.2 sunt incluse din nou informatii generale despre modul de colectare a 

desurilor municipale (fara referiri precise la sectorul 1), iar cand se mentioneaza gropile de 

gunoi, se omit informatii esentiale, si anume faptul ca acestea pot fi inchise in orice moment 

deoarece nu au autorizatii de mediu valabile12. Acest aspect nici macar nu este luat in calcul, 

desi aceasta este o problema majora. 

In concluzie, in acest Memoriu general, in afara de 4 disfunctionalitati identificate la nivelul 

traficului rutier in capitala, nu se identifica nicio disfunctionalitate. Sunt prezentate niste 

informatii statstice despre infrastructura existenta, dar acestea nu sunt interpretate in nici un fel. 

Nu este realizata nicio analiza critica a situatiei. Avand in vedere ca nici macar nu sunt 

 
12 http://www.bucurestifm.ro/2018/02/08/cele-trei-gropi-de-gunoi-ale-bucurestiului-functioneaza-fara-

autorizatii-de-mediu/ 

http://www.bucurestifm.ro/2018/02/08/cele-trei-gropi-de-gunoi-ale-bucurestiului-functioneaza-fara-autorizatii-de-mediu/
http://www.bucurestifm.ro/2018/02/08/cele-trei-gropi-de-gunoi-ale-bucurestiului-functioneaza-fara-autorizatii-de-mediu/
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prezentate disfunctionalitatile, nu se mentioneaza nici care sunt cauzele care au condus la 

crearea acestor disfuctionalitati. Aceasta analiza ar fi fost necesara deoarece nu se pot propune 

solutii viabile daca nu se cunosc cauzele care au condus la anumite probleme. Solutiile trebuie 

sa rezolve cauzele problemelor, nu efectele acestora. Prin urmare, solutiile propuse la paginile 

123-128 (care sunt tot la fel de generale ca si intregul document) nu rezolva nicio problema si 

nu exista nicio legaturea directa intre vreo disfunctionalitate si solutie. Mai mult, acest memoriu 

general trebuie sa analizeze mai multe solutii pentru rezolvarea unei disfunctionalitati, sa 

studieze fiecare solutie din punct de vedere al impactului economic, social si de mediu si sa 

propuna cea mai buna solutie rezultata in urma acestei analize. Pe langa faptul ca solutiile n-au 

legatura cu disfunctionalitati, memoriul hotaraste, fara nicio analiza, o anume solutie. De ce a 

fost aleasa aceasta si nu alta, nu se stie.  

Ca sa se inteleaga lipsa de utilitate a solutiilor propuse si caracterul lor foarte general, voi da 

cateva exemple.  

• Memoriul propune exinderea retelelor de infrastructura (apa, canalizare, etc.) catre 

zonele nou construite, dar nu spune care sunt aceste zone si de fapt ele nici macar nu 

au fost analizate anterior in document. Nu erau necesare 128 de pagini pentru ca sa se 

ajunga la concluzia ca in zone nou construite trebuie retele.   

• Memoriu propune la solutii ca „retelele de distributie vor asigura necesarul 

utilizatorilor in cantitatea, calitatea si la presiunea cerute, conform normativelor in 

vigoare.” Ce propunere este aceasta? Acest aspect este deja prevazut de lege. In cele 

128 de pagini nu s-a mentionat nimic despre faptul ca legea nu este respectata si 

utilizatorii nu primesc cantitatea, calitatea si presiunea cerute. 

• La organizarea circulatiei feroviare, se spune ca aceasta se va reglemeta in conformitate 

cu avizul SNCFR si Ministerului Transporturilor, dar de fapt in harta PUZ se propun 

modificari care nu sunt explicate in Memoriu.  

• Unele solutii sunt pur si simplu imposibil de inteles. La pagina 124 se propune 

„inchiderea inelelor rutiere principale”. Atat. Nu se spune ce inseamna acest lucru de 

fapt, ce se va intampla cu circulatia dupa inchiderea acestor inele. Ce problema rezolva 

aceasta solutie pentru ca nu s-a mentionat nicio disfunctionalitate legata de inelele 

rutiere principale. 

Avand in vedere ca solutiile propuse in Memoriul general sunt prezentate la modul foarte, foarte 

general, nu se poate stabilit nicio legatura intre acestea si modificarile care se regasesc pe harta 

PUZ. Harta PUZ face niste modificari concrete – modifica zone de case in zone de blocuri, 

elimina zonele L1d pentru ameliorarea climatului capitalei, traseaza noi strazi, impune linii de 

tramvai, etc. Dar toate acestea modificari care se regasesc pe harta PUZ nu sunt in nici un fel 

legate de disfunctionalitati identificate prin Memoriul general sau de solutii propuse.  

 

Pe de alta parte, lipsesc amendamente importante, a caror analiza o simtim zilnic cu totii pe 

pielea noastra si pentru care nu se face nicio analiza Memoriul general si nu se propune nicio 

modificare in RLU, sau modificarile propuse in RLU contravin prevederilor legale: 

Solicitare 10: 

Solicitam sa se analizeze in Memoriul general si sa se propuna solutii pentru 

disfunctionalitatile identificate mai jos. Solicitam de asemenea, ca printre solutiile 

analizate din punctul de vedere al impactului social, economic si de mediu sa fie studiate 

si solutiile de mai jos, ce sunt propuse pentru remedierea disfunctionalitatilor identificate. 

Solutia optima sa fie apoi transpusa in Regulamentul Local de Urbanism si harta PUZ. 



38 
 

Disfunctionalitate Solutie 

Locurile de parcare 

Locuri de parcare insuficienta, parcare intre 

blocuri (chiar si cele noi – a se vedea Sos. 

Ghe. Ionescu Sisesti) pe trotuare, carosabil, 

spatiu verde 

Sa sa impuna obligativitatea asigurarii a 2 

locuri de parcare/ apartament in cadrul 

locuintelor colective 

Blocurile sunt inconjurate de betoane turnate 

pentru a asigura locurile de parcare 

Locurile de parcare ale locuintelor colective 

sa fie amenajate doar la subsolul blocurilor, 

nu prin betonarea spatiului verde. Spatiul 

verde sa poata fi ocupat doar de alei de acces.  

 

Dezvoltatorii imobiliari inventeaza tot felul 

de artificii pentru a mima asigurarea locurilor 

de parcare si in cele din urma parcarile devin 

inexistente, motiv pentru care strazile, 

tortuarele, spatiile verzi sunt asaltate de 

masini parcate ilegal 

Sa fie interzise orice alte posibilitati de 

parcare prin inchirierea de spatii pentru 

parcare, sau alte artificii care mimeaza 

existenta a mai putin de 2 locuri/apt etc.. 

Sistemele gen Klaus/Multiparc (care nu 

functioneaza sau sunt inchiriate doar pentru 

receptia lucrarii si apoi dispar) sa fie 

considerate ca fiind un singur loc de parcare. 

 

Vizitatorii blocurilor nu au unde sa parcheze, 

ceea ce conduce tot la aglomerarea 

trotuarelor, carosabilului, spatiilor verzi cu 

parcari ilegale 

Suplimentarea obligatorie a locurilor de 

parcare pentru vizitatori cu 20% (conform 

HCGMB 66/2006, art. 6.2), in aceleasi 

conditii de mai sus. Rotunjurile calculelor se 

vor face intotdeauna la valoarea superioara. 

 

Blocarea trotuarelor de accesul in garajele 

blocurilor 

Accesul pe rampa de parcare se va realiza in 

mod obligatoriu de pe terenul aflat in incinta 

imobilului, pe terenul proprietate a acestuia. 

 

Respectarea legislatiei prin asigurarea a 26mp spatiu verde pe locuitor 

Spatiu verde public este de 9.86mp/locuitor, 

spatiul verde public+privat este de 

21mp/locuitor, ambele fiind sub limita 

impusa de lege de 26mp/locuitor 

Fiecare locuinta (individuala sau colectiva) 

sa garanteze cel putin 26mp spatiu verde per 

locuitor (avand in vedere ca in momentul de 

fata suntem sub aceasta limita impusa de 

lege). Spatiul verde sa includa doar sol 

permeabil si sa nu fie acceptate in categoria 

spatiilor verzi terase inierbate (gen 

greenroof), parcari cu dale inierbate, spatii 

verzi construite peste subsoluri betonate, etc. 

Proprieteta privata este garantata prin 

Constiutie si trebuie delimitata ca atare pe 

harta PUZ 

Spatiul verde pentru protectia cursurilor de 

apa sa fie delimitat in mod clar in spatiu 

verde public si spatiu verde privat. 

Retragerile 

Nu s-a idetificat nicio disfuntionalitate fata 

de PUG. Disfunctionalitatea exista insa in 

realitate si rezulta din faptul ca prevederile 

PUG nu sunt aplicate/respectate. PUG 

prevede ca retragerile sunt de jumatate din 

inaltimea pana la cornisa, dar nu mai putin de 

3m. In realitate retragerile sunt de 3m, chiar 

daca „jumatate din inaltimea pana la cornisa” 

reprezinta o distanta mai mare de 3 m. Pentru 

o cladire de 10m (pana la cornisa), retragerea 

Retragerile sa ramana la fel ca in PUG. In 

schimb, autoritatile trebuie sa se asigura ca 

legea este respectata. 
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trebuie sa fie de 5m conform PUG, dar in 

realitate ea este doar de 3m 

 

Inaltime constructii 

Nu s-a identificat nicio disfunctionalitate fata 

de prevederile PUG 

Inaltimea nu trebuie sa depaseasca inaltimea 

admisa prin PUG. Propunerea ca inaltimea 

unei constructii sa fie corelata cu latimea 

strazii la care are iesire este total nefondata. 

Derogarile. 

Nu s-a identificat nicio disfunctionalitate fata 

de prevederile PUG 

Nicio derogare sa nu fie posibilia fara 

elaborarea unui PUZ elaborat prevederilor 

legale. Derogarile acceptate pin RLU pentru 

PUZ coordonator contravin Legii 350/2001.  

Elaborare PUZ 

Asa cum o demonstreaza PUZ-urile recente, 

create pentru o singura parcela, acestea au 

fost de obicei facute doar pentru a deroga de 

la PUG referitor la schimbarea destiatiei 

zonei din zona de casa in zona de blocuri, 

modificarea POT, CUT, inaltime, retrageri, 

fapt ce a condus la constructia de blocuri 

printre case ceea ce creeaza numai 

disfunctionalitati. 

PUZul sa se faca pentru un numar de 2 sau 

mai multe parcele lipite/neintrerupte (nu 

pentru o singura parcela si nu pentru parcele 

care care sunt la distanta una de alta), asa 

cum prevede Legea 350/2001. 

Studii de insorire. 

Cand prin PUZ se cer derogari de la PUG nu 

se fac studii de insorire pentru a intelege 

modul in care este afectata parcela vecina 

daca pe ea ar fi construita o cladire cu 

caracteristici similare. Cladirea vecina nu 

trebuie sa exista efectiv pentru ca altfel totul 

devine, asa cum este acum, un concurs pentru 

cine construieste primul cat mai mare si mai 

inalt. 

Orice PUZ prin care se modifica 

carasteristicile retragerilor, CUT, POT sa fie 

in mod obligatoriu acompaniat de un studiu 

de insorire. 

Subsolurile. 

Subsolurile cu destinatie de spatii de parcare, 

spatii tehnice, boxe, etc. se modifica astfel 

incat spatiile de parcare care au existat la 

autorizarea cladirii sa dispara 

Destinatia subsolurilor locuintelor colective 

sa nu poata fi modificata pe durata de viata a 

cladirii 

Permeabilitatea solului 

Permeabilitatea solului este o conditie 

impusa prin PUG, dar nerespectata. Aceasta 

conduce la situatia in care o parte mare din 

parcela sau chiar intreaga parcela (exemplu 

Atlantic City pe Sos. Gheorghe Ionescu 

Sisesti nr (93C) este acoperita de parcarea 

subterana. In timp, se creaza grave probleme 

de inundatii, mai ales in momentul ploilor 

Subsolurile sunt permise doar sub cladire, si 

nu vor depasi amprenta la sol a acesteia. 

Mansardarile si divizarile 

Adesea se permit mansardari ale locuintelor 

colective prin care se creaza noi unitati 

locative sau divizari de unitati locative, fara 

sa se asigure locurile de parcare aferente. 

Mansardarile locuintelor colective sa fie 

autorizate doar daca se asigura locurile de 

parcare aferente in modul descris mai sus. 

 



40 
 

Solicitare 11: 

In concluzie, aceste memoriu general trebuie in totalitate refacut deoarece nu exista nicio 

progresie logica intre disfunctionalitati identificate, cauzele acestora, solutii propuse spre 

analiza si solutia aleasa. In noul memoriu care sa tina cont de toate aspectele mentionate 

mai sus, solicitam ca pentru fiecare disfunctionalitate identificata (inclusiv pentru cele 

mentionate mai sus, iar daca se va ajunge la concluzia ca cele de mai sus nu reprezinta 

disfunctionalitati, aceasta sa fie sustinuta cu dovezi independente si analiza robusta) sa se 

prezinte urmatoarele elemente: 

- Descriere: care este disfunctionalitatea si de ce este o problema 

- Magnitudine: cat de mare este problema 

- Persoanele afectate si gradul in care fiecare categorie de persoane este afectata 

- Cauzele care au condus la aceasta disfunctionalitate 

- Consecintele acestei disfunctionalitati asupra vietii locuitorilor sectorului 

- Care sunt obiectivele care trebuie atinse din punctul de vedere al calitatii vietii 

locuitorilor 

- Ce solutii pot rezolva cauza disfunctionalitatii si atinge obiectivele (printre 

solutiile propuse sa se analizeze si solutiile de mai sus) 

- Analiza fiecarei solutii din punct de vedere al impactului social, economic, de 

mediu. Solutiile nu vor fi de genul: PUZ 1, PUZ 2, PUZ 3 deoarece propunerile de 

modificari din PUZ Si daca se foloseste acesta metoda apar foarte multe variante 

care sunt greu de comparat. Ci pentru fiecare disfunctionalitate se vor popune 

mai multe solutii, dupa care solutiile vor fi analizate individual din punct de 

vedere economic, social si de mediu. De exemplu, daca zona L1d din PUG este 

considerata disfunctionala, se vor propune solutii pentru rezolvarea problemei 

care vor fi analizate separat si se va alege cea mai buna solutie. Daca problema 

transportului pe Sos. Ghe Ionescu Sisesti este o problema, se vor propune mai 

multe solutii (tramvai, autobuz, troleibuz, etc) si fiecare va fi analizata separat: 

o disfunctionalitatea 1 poate fi rezolvata prin prin solutiile 1.1, 1.2 si 1.3 

o disfunctionaltatea 2 poate fi rezolvata prin solutiile 2.1, 2.2, 2.3 

o disfunctionalitea 3 poate fi rezolvata prin solutiile 3.1, 3.2, 3.3 

o - etc. 

- Solutiile alese pentru fiecare problema in parte vor grupate si impactul lor va fi 

analizat impreuna din punctul de vedere al mediului, social si economic. 

- Compararea solutiilor propuse in baza unor criterii transparente 

- Selectia solutiei optime si justificarea ei 

Solicitam ca raspunsurile la toate intrebarile de mai sus sa fie integrate in stuctura 

Memoriului general prezentata mai sus. 

Cele solicitate mai sus sunt menite sa asigure respectarea Ordinului 2701 in elaborarea 

Memoriului General.  

Ordinul 2701 din 30 decembrie 2010 de a „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”. Asa cum 

reiese din intelesul art. 37 al aceluiasi ordin, in aceste documente trebuie „să fie argumentate 

beneficiile aduse în interes public și să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau 

contestări.” 
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COMENTARII LA REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM SI PROPUNERI DE 

MODIFICARE 

Daca s-ar fi urmat procedura corecta si logica, intai trebuia gasite solutia optima in memoriul 

general (in baza studiilor de fundamentare) si ulterior trebuia modificat Regulamentul Local de 

Urbanism (RLU). Aceasta inseamna ca ar trebui sa existe o corespondenta intre ceea ce se 

analizeaza in Memoriul general si ceea ce se propune in RLU. Aceasta corespondenta lipseste 

cu desavarsire. Nicio propunere de modificare care este facuta in RLU nu izvoraste din analiza 

efectuata in Memoriul general.  

De exemplu: 

- Nu exista nicio analiza in Memoriul general si nicio solutie propusa de modificare a 

zonelor L in zone M 

- Nu exista nicio analiza in Memoriul general si nicio solutie propusa de modificare a 

zonelor L1d in zone M sau L cu locuinte colective. 

- Nu exista nicio analiza in Memoriul general si nicio solutie propusa de modificare a 

zonelor L1d in zone M 

- Nu exista nicio analiza in Memoriul general si nicio solutie propusa pentru parcari, desi 

aceasta este o problema stringenta in toata capitala 

- Nu exista nicio analiza in Memoriul general si nicio solutie propusa de modificare a 

retragerilor fata de aliniamente din h/2 (jumatate din inaltimea pana la cornnisa) in h/3 

(o treime din inaltimea pana la cornisa) sau in h/4 (un sfert din inaltimea pana la 

cornisa) 

- Nu exista nicio analiza in Memoriul general si nicio solutie propusa de modificare a 

zonelor de case (locuinte individuale) in zone de blocuri (locuinte colective) 

Si exemplele pot continua. Nimic din ceea ce este propus spre modificare in harta PUZ si 

in Regulamentul Local de Urbanism nu este justificat in Memoriul general. Prin urmare, 

modificarile propuse nu izvorasc din necesitarea remedierii unor disfunctionalitati, asa 

cum o impune legea. Nu se stie care este justificarea pentru modificarile propuse deoarece 

aceasta nu se regaseste in nici un document elaborat pentru acest PUZ. 

Dovada ca aceste modificari sunt facute arbitrar, fara o analiza din care se rezulte necesitatea 

lor este insasi faptul ca harta PUZ se modifica fara nicio justificare de la zona M cu blocuri de 

14 etaje, la zona L (care include insa si locuinte colective), dupa care iar se modifica in zona M 

cu blocuri de 14 etaje. 

Solicitare 12: 

Solicitam sa se includa in memoriul general si studiile de fundamentare aferente analizei 

disfunctionalitatilor din care rezulta necesitatea propunerilor facute in harta PUZ si 

Regulamentul Local de Urbanism. Modificarile sa fie operate in harta PUZ si in RLU 

doar dupa ce acestea au fost analizate in Memoriul general si s-a concluzionat asupra 

solutiei optime. 

Solictiare 13: 

Solicitam sa puneti la dispozitia tuturor cetatenilor analiza efectuata din care rezulta 

disfunctionalitatile identificate (inclusiv cele de mai sus), solutiile analizate (inclusiv cele 

de mai sus) si solutia aleasa (dupa modelul prezentat mai sus) pentru absolut toate 

modificarile care au facute in Regulamentul Local de Urbanism al acestui PUZ fata de 

Regulamentul PUG. 


	Aceasta reglementare contravine Legii 422/2001, art 24, prin mentiunea  ‘ avizare directa’

