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Prinlăria Municipiului Bus;ureşt_i __

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la "Reglementările urbanistice de Încadrare pe zone de fiscalitate a

teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti"

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, Municipalitatea Bucureşti, prin directiile
sale de specialitate, are responsabilită\i si competente atât cu privire la asigurarea unei bune gestionări a teritoriuluI administrativ,
precum şi În ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea unei strategii de dez'loltare urbanistică pe termen scurt, mediu şi lung
Unul dintre instrumentele de gestiune urbană şi de promovare/implementare a strategiei şi politicilor de dezvoltare municipală/locală
pe termen scurt şi mediu aflate la Îndemâna administraţiei generale a Capitalei, ÎI constituie şi procedura de Încadrare pe zone de
fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti.

Conform legii, zonarea fiscală, respectiv delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât În intravilan cât şi În extravilan, se
stabileşte prin hotărâre a Consiliului Local, În funcţie de poziţia terenului faţă dE!centrul localităţii, de dotarea cu reţele edilitare
precum şi de alte elemente specifice unităţii administrativ - teritoriale, pe ba:zadocumentaţii lor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, a registrelor agricole, a evidenţelor specifice cadastrului imobiliar edilitar sau a oricăror altor evidenţe agricole
sau cadastrale. Nivelul impozitului pe teren aferent fiecărei zone de impozitare pl'ecum şi coeficien\ii de corecţie aplica\i la stabilirea
impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice sunt reglementate de Legea nr. 571/2003, privind Codul fisca!. Pentru anul 2010,
se vor aplica prevederile "HG nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si
alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi le aplicabile începând cu anul fiscal 2010 (01.01)",

Noile "Reglementări urbanistice de Încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti" sunt
elaborate de către Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti. Proiectul a fost iniţiat ca urmare a solicitării Direcţiei
Venituri, din cadrul Direcţiei Generale Economice a Primăriei Municipiului Bucureşti, În baza prevederilor pct. 4 şi 5 din H,G.
nr, 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. ~571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

NECESITATEA ADOPTĂRII NOILOR REGLEMENTĂRI· Ulterior adoptării H.C.GMB nr 143 cu amendament, din 2003, care a
produs efecte În teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti Începând cu anul 2004 până la finele lui 2009. dinamica dezvoltării
urbane a Capitalei s-a accentuat.
Ca urmare, numeroase zone/areale au suferit modificări ale caracteristicilo!' generale, cum ar fi, spre exemplu, incadrarea În
alte unităţi teritoriale de referinţă faţă de cele reglementate prin Planul Urbanistic General al MunicipiuluI Bucureşti şi Regulamentul
Local de Urbanism aferent, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii şi a creşterii gradului
de confort al loculni, fapt ce a condus la o evaluare a indicatorilor de zonare, respectiv la incadrarea acestor areale În zone
superioare de impozitare. Prin prezenta zonare fiscală s-a realizat o clasificare CI terenurilor situate in interiorul limitei adI1llnlstrative
a municipiului Bucureşti pe baza unor caracteristici distinctive, a unor criterii şi indicatori specifici, având ca scop evaluarea imobilelor
in vederea stabilirii obliga\iilor fiscale aferente acestora.

Conform prevederilor art, 36, alin (2), lit. b si alin, (4), lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 repu blicată, cu
modificările şi completările ulterioare, supunem dezbaterii şi aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti
prezentul proiect.
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Profesor 11. ~n Mircea OP tESCU
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RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la Proiectul de Hotărâre refleritor la

"Reglementări urbanistice de Încadrare pe zone de fiscalitate a
teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti"

Noile "Reglementări urbanistice de Încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al
municipiului Bucureşti" sunt elaborate de către Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti, la
comanda, lansată În 2009 de către Primarul General al Municipiului Bucureşti, domnul profesor. Dr. Sorin
Mircea OPRESCU. Proiectul a fost initiat ca urmare a solicitării Directiei Venituri, din cadrul Directiei, , ,
Generale Economice a Primăriei Municipiului Bucureşti, În baza prevederilor pct. 4 şi 5 din H.G. nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.

1. TEMEIUL LEGAL AL DEMERSULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Municipalitatea
Bucureşti, prin sale direcţiile de specialitate, are responsabilităţi şi competenţe atât cu privire la asigurarea
unei bune gestionări a teritoriului administrativ, precum şi În ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea
unei strategii de dezvoltare urbanistică pe termen scurt, mediu şi lun~l. Unul dintre instrumentele de gestiune
urbană şi de promovare/implementare a strategiei şi politicilor de dezvoltare municipaIă/locaIă/metropolitană
pe termen scurt, mediu şi lung, aflate la Îndemâna administraţiei generale a Capitalei, ÎI constituie şi
procedura de Încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti.

Cea mai importantă sursă de venituri proprii pentru administraţiile publice locale din România este
constituită din impozitele şi taxele locale, reglementate prin LegEla 571/2003 privind Codul Fiscal (art.
249 şi următoarele), cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul acestei surse de venituri,
ponderea cea mai importantă o reprezintă impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri.

Conform legislaţiei menţionate, autorităţile locale au la dispoziţie un set limitat de instrumente cu ajutorul
cărora poate pune În aplicare o politică fiscală proprie fiecărei unităţi administrative. Cele mai importante
pârghii sunt zonarea fiscală şi majorarea anuală, conform condiţiilor specifice localităţii.

Conform legii, zonarea fiscală, respectiv delimitarea zonelor şi stabil rea numărului acestora atât În Intravilan
cât şi În extravilan, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Local. În funcţie de poziţia terenului faţă de
centrul localităţii, de dotarea cu reţele edilitare precum şi de alte elemente specifice unităţii
administrativ - teritoriaie, pe baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a
Iegi!trelor fl9rieole, fi evidel'lţeler specifice cadastrului irnobilial~ edilitar sau a oricăror altor evideAţe
agricole sau cadastrale.
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Nivelul impozitului pe teren aferent fiecărei zone de impozitare precum şi coeficienţii de corecţie aplicaţi la
stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice sunt reglementate de Legea nr. 571/2003, privind
Codul fisca!. Pentru anul 2010, se vor aplica prevederile "HG nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi le aplicabile
Începând cu anul fiscal2010 (01.01)".

2. MOTIVAREA DEMERSULUI

Ulterior adoptării H.c.G.M.B nr. 143 cu amendament, din 2003, care a produs efecte in teritoriul administrativ
al municipiului Bucureşti Începând cu anul 2004 pana la finele lui 2009, dinamica dezvoltării urbane a Capitalei
s-a accentuat.

Ca urmare, numeroase zone/areale au suferit modificări ale caracteristici lor generale, cum ar fi, spre
exemplu, Încadrarea in alte unităţi teritoriale de referinţa fata de cele reglementate prin Planul Urbanistic
General al Municipiului Bucureşti si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobate prin HCGMB nr.
269/2000, Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii şi a creşterii iJradului de confort al locuirii, fapt ce a
condus la o evaluare a indicatorilor de zonare, respectiv la Încadrarea acestor areale În zone superioare de
impozitare.

Prin noua propunere de zonare fiscală s-a realizat o clasificare a terenurilor situate in interiorul limitei
administrative a municipiului Bucureşti, pe baza unor caracteristici distinctive a unor criterii şi indicatori
specifici, având ca scop evaluarea imobilelor În vederea stabilirii obligaţiilor fiscale aferente acestora.

3. SCOPUL/OBIECTIVELE DEMERSULUI

Principii generale de fundamentare a zonării fiscale a teritoriului administrativ al municipiului
Bucureşti:

Contribuabilii vor plăti pentru un consum egal de proprietate, exprimat În metri pătaţi, şi pentru
aceeaşi calitate de servicii şi bunuri publice, acelaşi impozit pe proprietate. Consumul de
proprietate este reglementat prin Planul Urbanistic General şi prin Planurile Urbanistice Zonale.
Calitatea serviciilor şi a bunurilor publice se măsoară prin gradul de satisfacţie a consumatorilor.

Aceeaşi situaţie economică a unor unităţi de impozitare tmbuie tratate egal.

Terenurile urbane constituie factori ai dezvoltării economice loeale.

Resursele ecologice existente În intravilanul şi extravilanul capitalei trebuie să fie protejate.

Aceste principii sunt reflectate În zonarea fiscală a teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti.

Zonarea fiscală este un instrument relevant pentru următoarele obiective/politici urbane:

~ stimularea CIrculaţiei terenurilor;

~ descurajarea, prin politic! fiscale, a menţinerii terenurilor agricole Î!: limitele teritoriului intravilan, Îndeosebi
În vecinătatea zonelor echipate edilitar, În concordanţă cu dinamica pieţei imobiliare, pe de o parte, şi cu
interesul public de menţinere a zonei de rezervaţie ecologică a municipiuluI Bucureşti, pe de altă parte;

~ eficientizarea cheltuirii banilor publici, ca efect al proceselor de urbanizare prin re-Iotizare, În cartierele cu
specific rural/cu parcele atipice (raport excesiv lăţime/lungime lot, front constant atipic la strada, ţesut
stradal de tip rural).
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De asemenea, zonarea fiscală este relevantă şi pentru:
~ asigurarea unei corespondenţe Între nivelul de fiscalitate propus şi echipare/complexitate/calitate

pentru furnizarea serviciilor publice de către administraţia municipală/locală (din punct de vedere al
echipării edilitare, al echipării rutiere cu reţele de transport public urban şi regional, accesul la
echipamente de importanţă social - culturală şi economică etc.), urmărindu-se valorificarea investiţiilor
realizate din bugetul municipal/local şi alimentarea bugetelor administraţiilor publice În concordanţă cu
profitul potenţial pe care ÎI poate genera amplasamentul.

~ obţinerea sprijinului şi Încrederii tuturor actorilor urbani implicaţi În dezvoltarea Capitalei (cetăţeni
contribuabili, investitori autohtoni şi străini, organisme financiare interne şi internaţionale, organizaţii
neguvernamentale etc.,).

~ corelarea zonării fiscale cu potenţialul urbanistic real al amplasamentului;

~ corelarea cu valoarea de piaţă a terenurilor, aceasta din urmă fiind, În parte, echivalentă cu o politică
de impunere echitabilă.

Dacă acceptăm, din punct de vedere economic, că terenul urban reprezintă o resursă limitată, a cărui
valoare este dată de ceea ce acesta produce, atunci impozitul pe teren trebuie perceput ca un ajutor dat
economiei urbane În folosirea raţională, eficientă a acestei resurse locale definită prin limita de intravilan.

Obiectivele zonării fiscale:
Obiectivul 1.
Creşterea eficienţei serviciilor publice oferite contribuabililor.
Obiectivul 2.
Impulsionarea folosirii economice a terenurilor libere aflate În intravilanul municipiului Bucureşti.
Obiectivul 3.
Protejarea terenurilor libere cu valoare agricolă aflate În extravilanul municipiului Bucureşti.
Obiectivul 4.
Reducerea efectelor negative generate de o proprietate asupra proprietăţilor Înconjurătoare.

4. ACTIVITATIINTREPRINSE IN PROIECT

a. In cadrul proiectului au fost elaborate analize ale modului in care au funcţionat reglementările
urbanistice de delimitare a zonelor de fiscalitate, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 143 cu amendament
din 2003, pentru perioada 2004 - 2009, atât la nivel de oraş, cat si pentru fiecare sector administrativ in
parte, luându-se in consideraţie modificările survenite in acest interval de timp in structura funcţionala a
oraşului, in ceea ce priveşte dotarea tehnica - edilitara a teritoriului, ameliorarea conectivităţii si a
accesibilităţii. Toate aceste analize au fost efectuate de către echipa inter - disciplinara de specialişti a
Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucureşti (C.P.U.M.B.). De asemenea, au fost efectuate
si deplasări pe teren pentru actualizarea informaţiilor deţinute ele către C.P.U.M.B.

b. O alta etapa parcursa in cadrul Proiectului a fost invitarea specialiştilor (urbanism, investiţii, taxe
si impozite locale) delegaţi de către primăriile tuturor sectoam!or administrative ale municipiului
Bucureşti. Scopul acestor Întâlniri a fost acela de a actualiza informaţiile deţinute de C.P.U.M.B. si
D.UAT. cu privire la situaţia din teritoriu - investiţii realizate, aflate in derulare sau propuse a se realiza in
viitorul apropiat legate de infrastructura tehnica - edilitara, de dotElrileorăşeneşti si altele, efectuate de
către fiecare primărie de sector in parte, in perioada 2004 - 2009.

c. Cu informaliile culese din teren si in urma consultărilor cu delegaţii desemnaţi din partea sectoarelor
admlnlstratlve a fost realizata harta de reglementan urbanlstlce ae Încadrare pe zone de fiscalitate a
teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti.

Principalele criterii care au stat la baza noilor reglementari urbanistice de Încadrare pe zone de
fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti sunt următoarele:

"-,
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~ URBANISTICE - delimitarea zonelor fiscale funcţie de:

Centralitate: relaţia cu centrul istoric tradiţional sau eli alte zone cu valoare de loc central
(noii poli urbani si axele de dezvoltare concertata) - sub raportul amplasamentelor existente, dar
si al noii structuri urbanistice necesar a se crea, in conformitate cu reglementările P.U.G. aprobat;
accesibilitatea amplasamentelor - relaţia cu reţeaua majora de circulaţie, cu reţelele edilitare
municipale, cu reţelele de transport public urban si regional, relaţia de vecinătate cu echipamente
de interes public / alte servicii publice asigurate/finanţate din bugetele municipale/locale ;
potenţialul de reprezentare sociala (vecinătatea proxima)· situarea intr-o zona asimilata in
conştiinţa publica ca deţinătoare de prestigiu istoric, arhitectural, ambiental;
calitatea utiiităţilor publice si a serviciilor publice urbane - funcţionalitate, criterii de
deservire, grad de acoperire a echipării edilitare, de complexitate a dotării cu echipamente de
interes public si utilitate sociala/culturala, etc. ;
potenţialul de dezvoltare urbanistica a amplasamentutui - permisivităţi si restricţii decurgând
din reglementările si regulamentele urbanistice aprobate / indicatorii urbanistici C.UT si P.G.T.-
coeficientul de utilizare a terenului si procentul de ocupan3 a terenului, care evidenţiază profitul
economic generat printr-o operaţiune de dezvoltare urbana;
calitatea mediului natural si cultural - peisaje naturale si urbane; valoare culturala a structurii
spaţial-configurative a obiectelor de arhitectura, a ansamblurilor si siturilor urbane, existente sau
dorite, in raport cu situarea amplasamentului in sistemul urban si in funcţie de reglementările de
dezvoltare urbana aprobate;
valoarea pe piaţa libera imobiliara, a terenurilor - in corespondenta cu interesele de susţinere
a iniţiativelor investiţionale din sectorul privat, dar si cu respectarea principiilor europene si a
interesului public/comunitar, de asigurare a unei dezvoltări echilibrate, durabile a Capitalei;
potenţialul de investiţie al parcelei funcţie de caracteristicile geometrice - rezervând marile
resurse de teren pentru operaţiuni urbanistice de amploare in favoarea bunăstării generale si a
generării profitului individual si comunitar, d.p.d.v. economic si social-cultural; stimulând re-
lotizarea zonelor cu caracteristici rurale in scopul eficientizării utilizării fondurilor publice;
situarea amplasamentului in zona de dezvoltare prioritara/in zone de dezvoltare
concertata - urmărind emiterea semnalelor de intenţie/de susţinere a iniţiativelor de dezvoltate
urbana/de către PMB si primăriile de sector către promotori si investitori;

Altele· economice, financiar/administrative, sociale, politice.

La definirea si delimitarea zonelor fiscale in teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti, atât in cazul
celui intravilan, cat si al celui extravilan, s-a utilizat structurarea si relaţionarea datelor relevante pentru
formularea politicilor urbane din teritoriul local, municipal, metropolitan bucureştean, după cum urmează:
politica de terenuri, politica de locuinţe/locuire, politica dezvoltării economice municipale/locale si
metropolitane, politica serviciilor publice municipale/locale si metropolitane, politica mediului urban si
metropolitan, politica revitalizării urbane.

d. După finalizarea reglementarilor urbanistice de Încadrare pe zone ele fiscalitate a teritoriului administrativ
al municipiului Bucureşti, reprezentanţii desemnaţi ai primăriilor de sector au fost consultaţi Încă o data.
Subliniem faptul ca, deşi au fost trimise, pe parcursul Întregii perioade de consultări, trei solicitări
de participare către Primăria Sectorului 5, nu a fost primit nici un răspuns din partea acestei
administraţii locale.
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5. CONCLUZII

In urma analizei situaţiei existente la nivelul anului 2009 (din punctul de vedere al criteriilor enunţate la
capitolul 4.c) si a consultărilor cu reprezentanţii desemnaţi ai primăriilor de sector (exclusiv Sector 5), a reieşit
faptul ca in teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti s-au produs modificări semnificative atât in
ceea ce priveşte dotarea acestuia cu echipamente tehnico - edilitare si echipamente publice, precum si
apariţia de noi zone construite, de noi funcţiuni fata de cele propuse prin Planul Urbanistic General al
Municipiului Bucureşti.

Se propune pentru teritoriul municipiului Bucureşti menţinereal următoarelor categorii de zone
urbanistice de fiscalitate:

~ pentru teritoriul intravilan patru categorii: "A", "B", "C" si "O";
Prezentul Raport de specialitate este Însoţit de Anexa A (parte scrisa - descrierea zonelor de fiscalitate,
prin limite constituite de artere de circulaţie), de Anexa B (reprezentarea grafica a celor con\inute in Anexa
A - Reglementari urbanistice de încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului
Bucureşti) si de Anexele C, O, E, F, G si H (respectiv reprezentarea grafica a zonelor urbanistice de
fiscalitate la scara teritoriilor administrative ale sectoarelor 1, 2, 3, 4, :3si 6 ale municipiului Bucureşti).

~ pentru teritoriul extravilan: Limita teritoriului extravilan este stabilita conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
194/2004. Teritoriul cuprins in aceasta limita se încadrează in zona /J, extravilan pentru toate categoriile de
folosinţa conţinute in arI. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.

Modificările semnificative cu privire la noua Încadrare a terenurilor le zone urbanistice de fiscalitate se
pot prezenta sintetic astfel:

Pentru categoria intravilan:

zona A: la nivel de oraş, suprafaţa de teren inclusa in aceasta zona de fiscalitate s-a mărit, prin
introducerea noilor zone construite realizate in perioada 2004 - 2009 (întrucât dispun de condiţii de locuire
de standard ridicat, accesibilitate buna, dotare tehnica - edilitara corespunzătoare); in aceasta categorie
de modificări au fost incluse si propunerile de asemenea dezvolt3ri aprobate pana la data elaborării
prezentului Proiect de Hotărâre. De asemenea, de-a lungul malurilor râului Dâmboviţa, "zona A" a fost
prelungita de la intersecţia Splaiului Independentei cu Bulevardul Vasile Milea (Pod Grozăveşti) pana la
limita vestica de proprietate a Sema Park). In ceea ce priveşte malurile Colentinei, Încadrarea acestora in
zona A s-a modificat in sensul ca terenurile inundabile/neconstruibile au fost trecute intr-o zona inferioara
de impozitare, pe de o parte, iar pe de alta parte au fost introduse in A suprafeţe de teren mai mari decât
cele reglementate prin HCGMB nr. 143 cu amendamentl2003 (ex: in sectorul 2, Şoseaua Fundeni -limita
de N a Lacului Fundeni, la N de Lacul Băneasa, pana la Bulevardul Ion Ionescu de la Brad); un alt
exemplu - zona cuprinsa intre Aleea Teisani si Strada Pădurea Pustl1icu a fost trecuta din D in B.

zona B: la nivel de oraş, suprafaţa de teren inclusa in aceast.a zona de fiscalitate s·a mărit, ca
urmare a reabilitării zonelor aflate in declin, a dezvoltării de noi zone de interes, a reabilitării reţelelor de
infrastructura tehnica - edilitai8. Spre exemplu, in sectorul 4, zonele urbane care au fost inciuse in
aceasta categorie de fiscalitate si care in perioada 2004 - 2009 au fost incluse in zona C sunt situate intre
Şoseaua Giurgiului si Bd. Constantin Brâncoveanu, apoi "Strada Aurel Persu - Drumul Binelui", "Şoseaua
Berceni, Strada Caporal Gheorghe Marin". Pentru Sectorul 3, câteva exemple de introducere in zan a B
de fiscalitate a unor areale urbane care in perioada 2004 - 200tl au fost Încadrate in zona C, sunt
următoarele: "Bd. 1 Decembrie, Strada Feteşti, Drumul Gura Siriului", "Strada Ramnicu Vâlcea, spre
Strada FlzlclenllQ('.

""'-""'=================;==================5
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Direcţia Generală de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana

Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritol'iului

- zona C: fata de zonarea fiscala ce a fost aplicabila in teritoriul municipiului Bucureşti in perioada 2004 -
2009, au fost trecute din zona D in zona C mai multe areale urbane, din care citam câteva: Sectorul 2 -
"teritoriul situat la S de CF Constanta {Andronache)", "Strada Moroieni - CF Obor", Sectorul 3 - "zona
industriala intre Strada Industriilor si Gura Badicului", sector 5: zona de locuinţe colective Prelungirea
Ferentari - Aleea Livezilor

- in zona D au rămas incluse zonele slab construite, fara dotări, cu accesibilitate redusa, zonele
inundabile. Enumerăm, in acest sens, câteva exemple: in sectorul 5, s-a introdus in "O" teritoriul cuprins
intre "linia CF industrial pana la Splaiul Unirii", motivul acestei Încadrări fiind existenta restricţiilor de
construire impuse de prezenta liniilor de Înalta tensiune; de asemenea, in Sectorul 6, a fost inclusa in zona
O, "zona inundabila la vest de lacul Morii" si "zona CET Vest".

În scopul supunerii spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prezentăm «Raportul de
speciaiitate» conţinând elemente de fundamentare pentru proiectul referitor la noile "Reglementari
urbanistice de Încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bucureşti"

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
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INVESTITII SI PLANIFICARE URBANA

DIRECTIA URBANISM SI
AMENAJAREA TERITORIULUI
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE,
INVESTITII SI PLANIFICARE URBANA
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr IASI .
CENTRUL DE PLANIFICARE URBANA SI
METROPOLIT ANA BUCURESTI
Nr ICrUMBI .

ANEXA A
la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Nr. . . . . . . .. din .

REGLEMENTĂRI URBANISTICE DE ÎNCADRARE PE
ZONE DE FISCALITATE A TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nota: aceasta anexa se va citi impreuna cu Anexa B

(1) SECTORUL 1

INTRA VILAN:
1- A: ZONA" A" - reprezentată grafic În culoare ROŞIE.

CORP lAI:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):
Delimitare exterioară:
- Limită Sector lla Vest (Strada Constantin Noica, Calea Plevnei);

Şoseaua Orhideelor, numere pare şi impare;
Calea Griviţei, numere pare şi impare;
Bd. Bucureştii Noi, numere pare şi impare;
Bd. Gloriei, numere pare;
Strada Piatra Morii, numere pare;
Strada Coralilor, numere pare;
Drumul Holubeşti;
Mal Lac Griviţa;
Mal lac Băneasa;
Mal Lac Herăstrău;
Mal Lac Floreasca;
LiLTlităSector 1 la Est (Calea Floreasca, Strada Polonă, Bd. N. Bălcescu), inclusi v
propnetaţlle care nu au număr poştal pe aceasta artel~a, dar au o latura adiacenta
acesteia;
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limită sector 1 la Sud (Bd. Regina Elisabeta, Bd. M. Kogălniceanu), inclusiv
proprietăţile care nu au număr poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta
acesteia.

Delimitare interioară:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Bd. Bucureştii oi, numere pare şi impare, inclusiv proprietăţile care nu au
număr poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiace ta acesteia;
Strada Jiului, numere impare, inclusiv proprietăţile care nu au număr poştal pe
aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;
Bd. Poligrafiei, numere pare şi impare, inclusiv pr prietăţile care nu au număr
poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;
Linie CF, exclusiv.

CORP lA2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Piscul Vechi, numere impare;
Drumul Plaiul Cornului, numere impare;
Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, numere impare;
Bd. Ion Ionescu de la Brad, numere pare şi impare, inclusiv proprietăţile care nu
au număr poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, numere pare şi impare, până la strada Jandarmeriei;
Lim ită păd ure-ex tra vilan;
DN1, numere impare;
Aleea Privighetorilort numere pare;
limită pădure/extravilan (camping);
Aleea Privighetorilor, numere pare;
Limită Grădină Zoologică (exclusiv):
Limită administrativă a municipiului Bucureşti la Est (Drumul Câmpul Pipera)
Limită cartier Henri Coandă (inclusiv);
limită zonă industrială (inclusiv);
Strada Mieilor, numere impare;
CF Constanţa, exclusiv;
Strada Avionului, numere impare;
Limită sector 1 la Est (Calea Floreasaca);
Limită Lacuri Floreasca, Herăstrău, Băneasa şi Griviţa.

CORP lA3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Limit~ Qxtr'p'iLm p~d\,lrGi

- Drumul Lăpuş, numere impare;

2
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- Şoseaua Odăi;
- Pod peste Şoseaua de Centură;
- Limită extravilan;
- Traversare DNl în dreptul străzii Padina.

CORP lA4
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circ:ulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Elocinţei, numere pare;
Strada Fabrica de Cărămidă, numere impare;
Strada Piatra Cetei;
Mal lac Griviţa;
Limită cimitir Dămăroaia;
Strada Neajlovului, numere impare.

CORP lAS:
Teritoriul cuprins in limita de proprietate a Bazei Sportive CCCF.

CORP lA6:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de cir(:ulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Drumul Piscul Scoarţei, numere pare şi impare;
- Şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, numere impare;
- Limită zonă construită delimitată de intersecţia Şoselei Gh. Ionescu Siseşti

cu Strada Jandarmeriei şi malul lacului Griviţa,:
- Mal Lac Griviţa.

1- B : ZONA "B" - reprezentată grafic În culoare PORTOCALIE.

CORP lBl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Limită Sector la Vest (Calea Giuleşti);
Strada Copşa Mică, numere pare;
Strada Lămâiului, numere impare;
CF În dreptul străzii Atelierele Noi;
Calea Griviţei, numere impare;
Şoseaua Orhideelor, numere impare.

CORP lB2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Bd. Bucureştii Noi, exclusiv numerele pare şi impalre de la frontul ~hăZ':ii,
Strada Jiului, numere parc;
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Bd. Poligrafiei, exclusiv numerele pare şi impare de la frontul străzii;
Linie CF, inclusiv.

CORP lB3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Marginei, numere pare;
Strada Niagara, numere pare;
Strada Înfrăţirii, numere impare;
Şoseaua Chitilei, numere pare şi impare;
Strada Constantin Godeanu, numere impare;
Mal Lac Griviţa;
Limită Baza sportivă CCCF;
Mal Lac Griviţa;
Strada Piatra Cetei;
Strada Fabrica de Cărămidă, numere pare;
Strada Elocinţei numere impare;
Strada Neajlovului, numere pare;
Limită cimitir Dămăroaia;
Limită Lac Griviţa;
Drumu Holubeşti;
Strada Coralilor, numere impare;
Strada Piatra Morii, numere impare;
Bd. Gloriei, numere impare;
Bd. Bucureştii Noi, exclusiv;
Limită CF.

CORP lB4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Mal Lac Griviţa;
Limită zonă construită delimitată de intersecţia Şoselei Gh. Ionescu Siseşti cu
Strada Jandarmeriei şi malul lacului Griviţa;
Şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, numere pare;
Drumul Piscul Sadovei;
Strada Jandarmeriei, numere impare;
Strada Gli. Ştefan, nUlYlere intpare;
Strada Automatizării, numere impare;
Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, numere pare;
DnJmul Plaiul Cornullli, numere pare;
Strada Piscul Vechi, onclusiv, numere pare;

4
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CORP lB5:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Mal lac Griviţa;
Mal lac Străuleşti;
Traversare Şoseaua Bucureşti Târgovişte în dreptul străzii Cotnari, până în
Drumul Sărmaş, mal de lac Străuleşti;
Şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, numere pare şi impare, inclusiv proprietăţile care
nu au număr poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia.

CORP lB6:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (În sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Limită Băneasa Park Hostel, inclusiv;
Aleea Meteorologiei;
Limită intravilan (Strada Jandarmeriei);
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, exclusiv numerele pare ŞI Impare de la frontul
străzii.

CORP lB7:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (În sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Drumul Muntele Găina, numere impare;
Şoseaua Odăi, numere impare;
Limită cimitir Străuleşti;
Şoseaua Odăi, numere impare;
Limită administrativă a municipiului Bucureşti;
Şoseaua Odăi, numere impare;
Limită administrativă a municipiului Bucureşti (Şoseaua Odăi);
Drumul Lăpuş, numere pare;
Limită Intravilan.

CORP lB8:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Limită intravilan (Drumul Pădurea PUShlicu, Aleca Teişani, numere impare);
Şoseaua Bucureşti Ploieşti, exclusiv numerele parc şi impare de la frontul
străzii;
CF centură;
Limită administrativă a municipiului Bucureşti;

5
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CORP IB9:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Aleea Privighetorilor;
Şoseaua Bucureşti Ploieşti, numere pare;
Limită intravilan.

CORP IBIO:
Teritoriul cuprins in limita de proprietate a Grădinii Zoologice.

CORP IBll:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Avionului, numere pare;
CF Constanţa, inclusiv;
Strada Mieilor, numere pare;
limită zonă industrială;
limită cartier Henri Coandă, exclusiv;
Limită administrativă a municipiului Bucureşti la Est (Drumul Câmpul
Pipera, Şoseaua Pipera).

1- C :ZONA "C" - reprezentată grafic În culoare GALBENĂ.

CORP ICI:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Limită sector 1 la Est (Calea Giuleşti), inclusiv proprietăţile care nu au număr
poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;
Strada Jugastrului, numere pare;
Traversare linii CF până la strada Marginei;
Strada Mimozei, numere pare;
limită CF, exclusiv;
Mal Lac Străuleşti;
Strada Constantin Godeanu, numere pare;
Şoseaua Chitilei, numere impare;
Strada Înfrăţirii, numere parc;
Strada Niagara, nUlT1CrCimpare;
Strada Marginei, numere impare;
Limită CF până În dreptul străLii Atelierele 0:oi;
Strada Lămâiului, numere pare;
Strada Copşa Y1ică, numere imparc.

6
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CORP 1C2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornk, începând din colţul stânga jos):

Strada Lonea, numere impare;
Strada Redea, numere impare;
Strada Verbinelor, numere impare;
limită administrativă a municipiului Bucureşti (Şoseaua Odăi);
Strada Nadeş, numere pare;
Limită prelungire strada Nadeş până În strada Lemnarilor;
Strada Cotnari, numere pare şi impare.
Traversare Şoseaua Bucureşti Târgovişte În dreptul străzii Cotnari, până în
Drumul Sărmaş, mal de lac Străuleşti.

CORP 1C3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Drumul Piscul Mare, numere pare;
Şoseaua Odăi, exclusiv numerele impare de la frontul străzii;
Drumul Piscul Cerbului, numere impare;
Drumul Piscul Lung, numere pare.

CORP 1C4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Drumul Piscul Radului, numere pare şi impare;
Limită intravilan (Pădurea Băneasa);
Strada Jandarmeriei, exclusi v numerele pare de la frontul străzii;
Şoseaua Gh. Ionescu-Siseşti, numere pare.

CORP 1CS:
Delimitat prin teritoriul cuprins între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Drumul Agatului, numere pare;
Şoseaua Odăi, exclusiv numerele impare de la frontul străzii;
Drumul Muntele Găina, numere imparc;
Limită intravilan (Pădurea Băncasa).

CORP 1C6:
Delimitat prin teritoriul cuprins între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Strada Gh. Ştefan, numere pare;
- limită jntr,l"ila[:] (pădurea BăneOl~fl)i
- Strada Jandarnl.crici, numere imparc;

7
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limită intravilan (pădurea Băneasa);
- Aleea Meteorologiei, numere im pare;
- Limită Băneasa Parc Hostel, exclusiv;

Şoseaua Bucureşti Ploieşti, exclusiv numerele pare ŞI Impare de la frontu 1
străzii;
Bd. Ion Ionescu de la Brad, exclusiv numere pare ŞI Impare de la frontul
străzii;

- Strada Automatizării, numere pare.

1- D : ZONA "D "- reprezentată grafic În culoare GRI.

CORP 1D1:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Limită Sector Ila Sud (Calea Giuleşti, Drumul Gării);
- Limită administrativă a municipiului Bucureşti la Vest (Şoseaua Rudcni

Chitila);
- Limită CF;
- Strada Jugastrului, numere impare.

CORP 1D2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circuJaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Mal Lac Străuleşti;
Limită administrativă a municipiului Bucureşti la Nord şi Vest;
Strada Verbinelor, numere pare;
Strada Redea, numere pare;
Strada Lonea, numere pare.

CORP 1D3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, exclusiv numerele pare de la frontul străzii;
Strada Cotnari, exclusiv numerele pare şi impare de la frontul străzii;
Limită prelungire strada Nadeş până din strada Lemnarilor;
Strada Nadeş, numere impare;
Limită administrativă a municipiului Bucureşti la Nord (Şoseaua Odăi), până
la limita cilTlitir Străulcşti (inclusiv);
Strada Piscul Sadului;
Drumul Piscul Mare;
Drumul Piscul Lung;
Drun1UI Piscul Cerbului, numere parei
Şoseaua Odăi, exclusiv numerele pare de la frontul $trăzii;
Drumul Agatului, numere impare;

8
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Limită intravilan (Pădurea Băneasa);
Drumul Piscul Radului, exclusiv numere pare şi impare.

CORP lD4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Limită administrativă a municipiului Bucureşti;
- Şoseaua Odăi, numere pare.

CORP lD5:
Delimitat prin teritoriul cuprins între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Limită administrativă a municipiului Bucureşti;
Şoseaua Odăi, numere pare.

CORP lD6:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de cirC1l111aţie:(în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- limită administrativă a municipiului Bucureşti;
- CF centură.

CORP lD7:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- limită administrativă a municipiului Bucureşti;
- CF centură.

CORP lD8:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circlllaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

limită intravilan (pădurea Băneasa);
Strada Jandarmeriei, numere pare.

EXTRA VILAN:
Linlita teritoriului cxtravilan este stabilita conform prevederilor H.C.C.M.B. nr.

194/2004.
Teritoriul Cl1])1'insin aceast(l limita se încadrează in zona A extravilan pentru
toate categoriile de folosinţa conţinute in art. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.

9
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(2) SECTORUL 2

INTRA VILAN:

2 - A: ZONA /lA" - reprezentată grafic În culoare ROŞIE.

CORP 2AI:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):
Delimitare exterioară:

Limi ta sector 2 la Est (Bd. N. Bălcescu, Calea Floreasca), inclusiv proprietăţile
care nu au număr poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;

- Limita sector 2 la Nord (Şos. Pipera), până la cea ..100,00 m fata de axul străzii
Barbu Văcărescu;
Strada Barbu Văcărescu, inclusiv proprietăţile care nu au număr poştal pe
aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia, pe o adâncime de cca.
IOO,OOmpe partea numerelor poştale pare;
Şoseaua Fabrica de Glucoză, numere pare;
Intrarea Chefalului, numere pare şi impare;
Limita de Nord a lacului Tei;
Limita de Nord a fostului Ştrand Tei;
Lacul Tei;
Limită de N a proprietatii bisericii Ghica Tei;
Lacul Plumbuita;
Strada Ricinului, numere impare;
Şoseaua Colentina, numere impare, de la intersecţia cu Strada Ricinului, pana
la intersecţia cu Strada Doamna Ghica;
Strada Doamna Ghica, numere impare, de la Soseaua Colentina, pana la
Strada Sinaia;
Strada Trei Scaune, numere impare;
Strada Oradea, numere parc;
Limită E ansamblu nou (fosta Suveica), inclusiv;
Strada Silvia, numere impare;
Şoseaua Colentina, de la intersectia cu Strada Silvia, pana la Strada Ziduri
Mosi, numere parc şi impare, inclusiv proprietăţile care nu au număr poştal
pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;
Strada Ziduri Moşi, numere pare;
Strada I.H. Rădulescu, numere impare;
Strada Avrig, ele la Strada Heliadc Radulescu, pana la Bulevardul Ferdinancl,
numere lmpare;
Bd. Ferdinand 1, nUl1l.cre parc, inclusiv proprieUiţilc care nu au număr poştal
pe aceasta dl tera, daI au (j latm a adiacenta deestE'ild,
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Şoseaua Pantelimon, numere pare, de la intersecţia cu Bulevardul Ferdinand,
pana la Strada Măgura Vulturilor, inclusiv proprietăţile care nu au număr
poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia;

- Strada Măgura Vulturilor, numere impare;
- Şoseaua Iancului, de la intersectia cu Strada Magura Vulturilor, pa11a la Strada

Sarafinesti, numere pare;
- Strada Sarafineşti, numere pare;
- Strada Vatra Luminoasă, numere pare;
- Strada Tony Bulandra, numere pare;
- Strada maior Coravu, numere impare;
- Strada Arh. Gh. Sterian, numere impare;
- Strada Herjeu, numere pare şi impare;
- Limita Sector 2 la Sud (Calea Călăraşilor, , Str. Romulus, Str. Negustori, Bd.

Hristo Botev);

Delimitare interioară:
- Aleea Circului, numere impare;

Limită Parcul Circului;
Strada Dinu Vintilă, numere impare;
Bd. Lacul Tei, de la intersecţia cu Strada Dinu Vintila, pana la Strada Turnu
Eiffel, numere impare;
Strada Turnul Eiffel, numere impare;
Strada Ramuri Tei, numere impare;
Strada Barbu Văcărescu, numere pare şi impare;
Strada Glodeni, numere impare;
Strada Caroteni, numere pare;
Strada Gh. Şerban, numere pare;
Mal Lac Tei;
Bd. Lacul Tei, numere impare, de la limita Sala Sport a Universitatii de
Construcţii Bucureşti, pana la Strada Doamna Ghica.;
Strada Doamna Ghica, numere pare;
Strada Arh. Ion Berindei, numere pare;
Strada Maşina de Pâine, numere pare;
Şoseaua Ştefan cel Mare, numere pare şi impare, inclusiv proprietăţile care nu
au număr poştal pe aceasta artera, dar au o latura adiacenta acesteia.

CORP 2A2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, Începând din colţul stânga jos):

- Limită Nord Lac Fundeni;
Aleea Porolissum, numere pare şi impare;

- Şoseaua Fundeni, nurnere impare, de la intersecţia. cu Alcea Porolissum, pana
la I1mIta admmlstrahva a mU11lC1pJUIUlBucureştI; -
Limita administrativă a munici piului Bucureşti la E$t.
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2- B : ZONA "B" - reprezentată grafic În culoare PORTOCALIE.

CORP 2Bl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Aleea Circului, numere pare;
Limită Parcul Circului, exclusiv;
Strada Dinu Vintilă, numere pare;
Bd. Lacul Tei, numere pare;
Strada Turnul Eiffel, numere pare;
Strada Ramuri Tei, numere pare;
Strada Barbu Văcărescu, exclusiv numerele pare de la frontul străzii;
Strada Glodeni, numere pare;
Strada Caroteni, numere impare;
Strada Gh. Şerban, numere impare;
Mal Lac Tei;
Bd. Lacul Tei, numere pare;
Strada Doamna Ghica, numere impare, de la intersectia cu Bd. Lacul Tei, pana
la Strada arh. Ion Berindei;
Strada Arh. Ion Berindei, numere impare;
Strada Maşina de Pâine, numere impare;
Şoseaua Ştefan cel Mare, exclusiv numerele impare de la frontul străzii.

CORP 2B2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Strada Barbu Văcărescu, exclusiv teritoriul de 100/00 m din axul străzii;
- limită Sector 2la Nord Vest (Şoseaua Pipera);
- Limita administrativă a municipiului Bucureşti la Nord (CF Bucureşti

Constanţa);
- Strada Gherghiţei, numere pare şi impare;
- Intrarea Agregatelor, numere pare;
- Strada Oituz, numere impare;
- Strada Tudor Mihai, numere impare;
- Strada Gherghiţci, numere impare;

ch'"d''' r l'~o"alL'I'l; n"~~e"e '~a"n'.....•.1I LI Cl L... l le 1 I L L, 1 LU 11 1 J l--' 1 CI

- Strada Porţile de Fier, numere parc;
- Strada c.till. Gheaţă, numere pare;
- Strada Suhard, exclusiv numerele pare si impare de la frontul străzii;
- Limită Vest cimitir Andronache;
- Limita administrativă a municipiului Bucurc;;Ji la Nord (CE BucJJreşti

Constanţa);
- Limita administrativă a municipiului Bucureşti la Est;

12
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Strada Sergent V. Predescu, exclusiv numere parc ŞI Impare de la frontul
străzii;

- Strada Moroieni, exclusiv numere impare de la frontul străzii:
- Intrarea Calităţii, exclusiv numere pare şi impare de la frontul străzii;
-- Şoseaua Colcntina, numere parc şi impare, de la Intrarea Calitatii, pana la

Strada Lanternei, inclusiv proprietăţile care nu au număr poştal pe aceasta
artera, dar au o latura adiacenta acesteia;

- Strada Lanternei, numere pare;
- Strada Arbushllui, numere pare;
- Strada Nemira, numere impare;
- Limită SE, SV "Fabrica Danone", inclusiv;
- Strada Căliman, numere pare;
- Strada Nicolae Cânea, numere impare;
- Şoseaua Colentina, numere pare şi impare, de la Strada Nicolae Cânea; pana

la Strada Sportului;
- Strada Sporhllui, numere pare;
- Strada Clopotului, numere impare;
- Şoseaua Fundeni, numere pare, de la intersecţia cu strada Clopohllui, pana la

Aleea Porolissum;
- Aleea Porolissum, exclusiv numerele impare de la fl;ontul străzii;
- Mal lac Fundeni;
- Mal lac Plumbuita;
- Strada Petricani, numere pare, de la Malul N al Lacului Plumbuita, pana la

intersectia cu Şoseaua Fabrica de Glucoza;
- Şoseaua Fabrica de Glucoză, numere impare.

CORP 2B3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Strada Herjeu, exclusiv numerele impare de la frontul străzii;
Strada Arh Gh. Sterian, numere pare;
Strada Maior Coravu, numere pare;
Strada Tony Bulandra, numere impare;
Strada Vatra Luminoasă, numere pare;
Strada Sarafineşti, numere pare;
Şoseaua lancului, numere impare, de la intersecţia Străzii Sarafinesti, pana la
Strada Măgura Vulturilor;
Strada Măgura Vulturilor, numere pare;
Şoseaua Pantelimon, numere impare, de la Strada Magura Vulturilor, pana la
Bd. Ferdinand;
Bd. Ferdinand I, numere impare, de la intersecţia cu Şoseaua Pantelimon,
pana la Strada i\vrig;
Strada Avrig, numere impare;

-----------------~-~~~~~-~-~~~~~~~_._-
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- Strada 1.H. Rădulescu, numere pare;
- Strada Ziduri Moşi, numere impare;
- Şoseaua Colentina, exclusiv numerele pare şi impare de la frontul străzii;
- Strada Silvia, numere pare;
- Limită ansamblu nou, exclusiv;
- Strada Oradea, numere impare;
- Strada Trei Scaune, numere pare;
- Strada Sinaia, numere parc;
- Strada Doamna Ghica, numere impare, de la intersecţia cu Strada Sinaia, pana

la Şoseaua Colentina;
- Şoseaua Colentina, numere pare, de la Strada Doamna Ghica, Mal lac Fundeni

(Pod Colentina);
- Strada Azuga, numere impare;
- Strada Doamna Ghica, numere pare şi impare, de la intersectia Strazii Azuga,

pana la Intrarea Utiesului;
- Intrarea Utieşului, numere pare;
- Strada Ion Niţă, numere impare;
- Intrarea Clopoţeilor, exclusiv numere pare de la frontul străzii;
- Mal lac Fundeni;

Şoseaua Fundeni, numere impare, de la limita teritoriului administrativ al
municipiului, pana la Intrarea Coltii Brezei;

- Intrarea Colţii Brezei, numere pare;
- Mal Lac Dobroieşti/limita administrativă a municipiului Bucureşti la Est;
- Limită Sector 2la Sud (Bd. Basarabia, pana la intersecţia cu Strada Herjeu.

2 - C : ZONA "C" - reprezentată grafic În culoare GALBENĂ.

CORP 2Cl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Intrarea Chefalului, exclusiv numerele impare de la fronhli străzii;
Şoseaua Fabrica de Glucoză, numere pare, de la Intrarea Chefalului, pana la
Strada Petricani;
Strada Petricani, numere impare, de la intersectia cu Şoseaua Fabrica de
Clucoza, pana la limita N a fostului Ştrand Tei;
Limita N a fostului Ştrand Tei;
Mal Lac Tei, pana la Intrarea Chefalului.
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CORP 2C2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos, in dreptul limitei de N a bisericii Ghica
Tei):

- Mal Lac Tei;
- Şoseaua Petricani, numere pare, de la limita de )J a fostului Ştrand Tei, pana

la Intrarea Ineu;
- Intrarea Ineu;
- Mal Lac Plumbuita;

Limi tă biserica Ghica Tei.

CORP 2C3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Mal Lac Plumbuita;
- Şoseaua Colentina, numere impare, de la Podul Colentina, pana la Strada

Ricinului;
- Strada Ricinului, numere pare.

CORP 2C4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de cin:ulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Gherghiţei, numere pare;
Strada Tudor Mihai, numere pare;
Strada Oituz, numere pare;
Intrarea Agregatelor, numere impare;
Şoseaua Gherghiţei, exclusiv numerele pare de la frontul străzii;
Limita administrativă a municipiului Bucureşti la Nord (CF Bucureşti
Constanţa);
limită cimitir Andronache, inclusiv;
Strada Suhard, numere pare şi impare;
Strada Constantin Gheaţă, numere impare;
Strada Porţile de Fier, numere impare;
Strada Litoralului, numere impare.

CORP 2C5:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Şoseaua Fundeni, exclusiv, numere pare;
Strada Ciopotului, numere pare;
Strada Sportului, numere impare;
Şoseaua Colentina, exclusiv numerele pare de Ia frontul străzii, de Ia
intersectia cu Strada Sportului, pana lt'l:StrEl:dEl:j"~ie""'o'+"I~""'e~C""â"'ll""'e""a-,------------
Strada Nicolae Cânea, numere pare;
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Strada Căliman, numere impare;
Limită fabrica Danone, exclusiv;
Strada Nemira, numere pare;
Strada Arbustului, numere impare;
StrJda Lanternei, numere impare;
Şoseaua Colentina, exclusiv numerele pare de la frontul străzii, de la Strada
Lanternei pana la Intrarea Calitatii;
Intrarea Calităţii, numere pare şi impare;
Strada Moroieni, numere pare şi impare;
Strada Sergent V. Predescu, numere pare şi impare;
Limita administrativă a municipiului Bucureşti, la Vest.

CORP 2C6:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Ion Niţă, numere pare;
Intrarea Utieşului, numere impare;
Strada Doamna Ghica, exclusiv numerele pare şi impare de la frontul străzii;
Strada Azuga, numere pare;
limită Lac Fundeni;
Intrarea Clopoţeilor, numere pare şi impare;

CORP 2C7:
Delimitat prin teritoriul Peninsulei Lacului Fundeni, ce include arterele:

- Strada Albişoarei;
- Strada Obleţilor;
- Strada Ştiucii;
- Strada Crapului.

CORP 2C8:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (În sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

- Şoseaua Fundeni, numere pare, de la Intrarea Coltii Brezei, pana la limita
administrativa a municipiului Bucureşti;

- Mal Lac Dobroieşti;
- Intrarea Colţii Brezci.
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2 - D : ZONA "D "- reprezentată grafic În culoare GRI.

Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie: (în sensul acelor de
ceasornic, începând din colţul stânga jos):

Strada Petricani, exclusiv numerele pare şi impare de la frontul străzii;
Mal Lac Plumbuita;
Intrarea lneu.

EXTRAVILAN:
Limita teritoriului extravilan este stabilita conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
194/2004.
Teritoriul cuprins in aceasta limita se încadrează in zona A extravilan pen tru
toate categoriile de folosinţa conţinute in art. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.
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(3) - SECTORUL 3

INTRA VILAN:
3 - A: ZONA "A" - reprezentată grafic în culoare ROŞIE

CORP 3Al:
Delimitat, pornind de la intersecţia Bd. Carol 1 cu Bd. 1. C. Brătianu (în sensul
acelor de ceasornic), de următoarele artere de circulaţie:

Limită administrativă sector 2: Bd. Carol 1 (numere pare şi impare), Bd. Hristo
Botev (numere poştale pare şi impare), Str. Negustorilor (exclusiv), Calea
CăIăraşilor (numere poştale pare şi impare) şi Bd. Basarabia - până la Intrarea
Patinoarului;
Intrarea Patinoarului, exclusiv, până la intersecţia cu Str. Gh. Petraşcu;
Str. Ghe. Petraşcu, numere poştale pare şi impare, Între intr. Patinoarului şi
Şos. Mihai Bra vu;
Şoseaua Mihai Bravu, numere poştale pare şi impare, inclusiv proprietăţile ce
au numere poştale pe alte artere decât pe Şoseaua Mihai Bravu, dar au o
latură adiacentă acesteia (de la Str. Gh. Petraşcu, până la Splaiul Unirii);
Splaiul Unirii (numere poştale impare) - limită administrativă sector 4 (de la
Şos. Mihai Bravu până la Calea Victoriei);
Calea Victoriei -limită administrativă sector 5 (de la Splaiul Unirii până la Bd.
Regina Elisabeta), numere poştale pare şi impare;
Bd. Regina Elisabeta - limită administrativă sector 1 (Între Calea Victoriei şi
Bd. r.C.Brătianu), numere poştale pare şi impare.

3 - B: ZONA "B" - reprezentată grafic În culoare PORTOCALIE

CORP 3Bl:
Delimitat, pornind de la intersecţia Bd. Basarabia cu Intrarea Patinoarului (în
sensul acelor de ceasornic), de următoarele artere de circulaţie:

Limita administrativă sector 2 - reprezentată În mare parte de Bd. Basarabia
(numere poştale pare şi impare), de la Intrarea Patinoarului până la malul
Lacului Pantelimon;
zona cuprinsă Între malul Lacului Pantelimon, Str. Vişeul de Sus - exclusiv şi
Şos. Gării Căţelu- numere poştale irnpare;
Şos. Dudeşti-Pantelimonl numere poştale pare ŞI lmpare (Între Şos. Gării
Căţelu şj Str. IrldlJstriilor);
Str. Industriilorl numere pare şi imparel (Între Şos. Dudeşti-Pantelimon şi Str.
Grindeiului);
Str Crindeiului şi Str. Zarzărilorl exclusiv;
Str. Cheţu Anghel, numere poştale pare, până în dreptul prelungirii
Drumulului Gura Putnei;
Drumul Gllra Putnei - numere poştale impare şi prelungirea lui până la Str.
Gheţu Anghel (Între Str. Gheţu Anghel şi Drumul Cura Făgetului);
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Drumul Gura Făgetului, numere poştale impare (de la Drumul Gura Putnei şi
până la Str. Brăţării);
Str. Brăţării, numere poştale impare (de la Drumul Gura Făgetului şi până la
Str. Petre Petre);
Str. Petre Petre, exclusiv, Între Str. Brăţării şi limita zonei industriale aflată la
sud de Str. Rampei;
limita zonei industriale, Între Str. Petre Petre şi Str. Avuţiei;
Str. Avuţiei, numere poştale pare (Între limita zonei industriale aflată la sud
de str. Rampei şi Str. Brăţării);
Str. Brăţării, exclusiv (Între Str. Avuţiei şi Str. Valea Sadului);
Str. Valea Sadului, exclusiv, până la intersecţia acesteia cu Str. Poştaşului;
Str. Poştaşului, numere poştale pare şi impare (de la Str. Valea Sadului până
la Str. Vărăşti);
Str. Poştaşului, numere poştale pare, de la Str. Vărăşti, până la Drumul Gura
Siriu lui;
Drumul Gura Siriului (numere poştale pare şi impare) şi prelungirea acestuia
până la frontul cu numere poştale impare al Bd. Theodor Pallady, pe 200 m
adândme;
Frontul cu numere poştale impare al Bulevardului Theodor Pallady, pe 200 m
adâncime, până la intersecţia acestuia cu Str. Balta Albina;
Bd. Theodor Pallady, numere poştale impare, Între limita teritoriului
administrativ şi Str. Nicolae Teclu;
Str. Nicolae Teclu, numere poştale pare, pe 250 m lungime, măsuraţi de la
intersecţia cu Theodor Pallady;
Frontul cu numere poştale pare al Bulevardului Theodor Pallady, pe 250 m
adâncime, de la Str. Nicolae Teclu până la Str. Pericle Papahagi;
Str. Pericle Papahagi, Între frontul cu numere poştale pare al Bulevardului
Theodor Pallady (pe cca. 250 m adâncime, la sud de Bd. Th. Pallady) şi
Drumul Lunca Bisericii;
Aleea Mizil, numere poştale pare şi impare, Între Drumul Lunca Bisericii şi
Str. Mizil;
Str. Prevederii, numere poştale pare ŞI Impare (Între Str. Mizil şi Str.
Trapezului);
Str. Trapezului, exclusiv, de la Str. Prevederii p~lnă la prelungirea Intrării
Literei;
Intrarea Literei, numere poştale impare;
Str. Vitioara, numere poştale impare, Între Intr. Literei şi Aleea Mădăraşi;
Aleca Mădăraşi, numere poştale impare, (Între Str. Vitioara şi Bd. Nicolae
Grigorescu);
Bd. Nicolae Grigorescu, numere pare şi impare, Între Aleea Mădăraşi şi Str.
Ştefan Constantin;
Sh. Şteftlf1 Con~tfl:ftti:n, ftUll"l:CrCpo,tele pEIre ~iiHiPl'l·l~, îlttlt~ Ud. N. Grigorescu
şi Str. 11ioara;
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Str. Ilioara, numere poştale pare şi impare, între Str. Ştefan Constantin şi
Aleea Câlnău;
Aleea Câlnău, numere poştale pare şi impare;
Aleea Mostiştea, numere poştale pare şi impare;
Aleea Fizicienilor, numere poştale pare şi imparE: (între Aleea Mostiştea şi Str.
Fizicienilor);
Str. Fizicienilor, numere poştale pare şi impare, 'intre Aleea Fizicienilor şi Bd.
Energeticienilor;
Bd. Energeticienilor, numere poştale pare şi impare (între Str. Fizicienilor şi
Str. Releului);
Str. Releului, numere poştale pare, până la Splaiul Unirii;
Splaiul Unirii (numere poştale impare)- limită administrativă Sector 4, până la
intersecţia cu Şos. Mihai Bravu, exclusiv;
Şos. Mihai Bravu, exclusiv (între Splaiul Unirii şi Str. Ghe. Petraşcu);
Str. Ghe. Petraşcu, exclusiv, până la intersecţia cu Intr. Patinoarului;
Intr. Patinoarului, numere poştale pare şi impare.

3 - C: ZONA "c" - reprezentată grafic În culoare GALBENĂ

CORP 3Cl:
Delimitat, pornind de la intersecţia Şos. Dudeşti .. Pantelimon cu Şos. Gării
Căţelu, in sens orar, de următoarele artere de circulaţie:

Şos. Gării Căţelu, numere poştale pare (între Şos. Dudeşti-Pantelimon şi Str.
Vişeul de Sus);
Str. Vişeul de Sus, numere poştale pare şi impare, până la malul lacului
Pantelimon;
Malul lacului Pantelimon, Între Str. Vişeul de Sus şi limita administrativă a
Municipiului Bucureşti;
Limita administrativă a Municipiului Bucureşti, Între malul Lacului
Pantelimon şi Drumul Gura Badicului;
Drumul Gura Badicului, exclusiv, până la Drumul Gura Pumei;
Prelungirea Drumului Gura Putnei În Str. Gheţu Anghel;
Str. Gheţu Anghel, numere poştale impare (Între prelungirea Drumului Gura
Pumei şi Str. Zarzărilor);
Str. Zarzărilor, numere poştale pare şi impare;
Str. Grindeiului, numere poştale pare şi impare;
Str. Industriilor, exclusiv (Între Str. Grindeiului şi Şos. Dudeşti-Pantc1imon);
Şos. Dudeşti-Pantelimon, exclusiv, până la intersecţia cu ŞOS.Gării Căţelu.
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CORP 3C2:
Delimitat, pornind de la intersecţia Str. Avuţiei cu Str. Brăţării, În sensul acelor de
ceasornic, de următoarele artere de circulaţie:

Str. Avuţiei, numere poştale impare, Între Str. Brăţării şi limita zonei industriale
aflată la partea de ~ud a Str. Rampei:
Limita zonei industriale (zonă aflată la sudul str. Rampei), Între Str. Avuţiei şi
Str. Sg. Petre Petre;
Str. Sg. Petre Petre, numere poştale pare şi impare, Între limita zonei industriale
şi Str. Brăţării;
Str. Brăţării, numere poştale pare (Între Str. Petre Petre şi Str. Vărăşti);
Str. Vărăsti, numere poştale impare (Între Str. Brăţării şi Str. Poştaşlllui);
Str. Poştaşului, exclusiv, Între Str. Vărăşti şi Str. Valea Sadului;
Str. Valea Saduilli, numere poştale pare şi impare, Între Str. Poştaşului şi Str.
Brăţării;
Str. Brăţării, pare şi impare (de la Str. Valea Sadului până la Str. Avuţiei).

CORP 3C3:
Delimitat, pornind de la intersecţia Drumului Gura Făgetului cu Drumul Gura
Crivăţului, În sens orar, de următoarele artere de circulaţie:

Drumul Gura Crivăţului, exclusiv (de la Drumul Gura Făgetului până la Drumul
Gura Racului);
Drumul Gura Racului, exclusiv (de la Drumul Gura Crivăţului până la Drumul
Între Tarlale - limită de est a teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti);
Drumul Între Tarlale, numere poştale pare şi impare (până la intersecţia cu Str.
Balta Albina);
Str. Balta Albina, num.ere poştale pare, pe o lungime de 200 m de la limita
teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti;
Zona industrială adiacentă Bd. Theodor Pallady, pe partea numerelor poştale
impare, Între Drumul Gura Crivăţului, Drumul Gura Racului şi frontul de 200 m
Încadrat În zona fiscală B1 (de la Str. Balta Albina până la prelungirea Drumului
Gura Siriului);
Drumul Gura Siriului , exclusiv, (până la Str. Poştaşului) şi prelungirea lui Înspre
Bd. Theodor Palladv;

J

Prelungirea Str. Poştaşului până la Str. FăgetuJui ;
Drumul Gura Făgetului, exclusiv (Între prelungirea Str. Poştaşului până la
Drumul Gura Făgetului şi Drumul Cura Crivăţului).

CORP 3C4:
Delimitat, pornind de la limita administrativă Sector 4 - Splaiul Unirii intersectie
cu Str. Releului, În sens orar, de următoarele artere de circulaţie:

Str. Rcleului, numere poştale impare, de la Splaiul Unirii până la Bei.
Fnergetjejenjlor'

Bd. Energeticienilor, exclusiv, până la intersecţia cu StI".Fizicienilor;
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Str. Fizicienilor, exclusiv, Între Bli. Energeticienilor până la Aleea Fizicienilor;
Aleea Fizicienilor, exclusiv, Între Str. Fizicienilor şi Aleea Mostiştea;
Aleea Mostiştea, exclusiv;
Aleea Câlnău, exclusiv, până la intersecţia cu Str. 1lioara;
Str. 11ioara, exclusiv (Între Aleea Câlnău şi Str. Ştefan Constantin);
Str. Ştefan Constantin, exclusiv, Între Str. Ilioara şi Bd. N. Grigorescu;
Bd. Nicolae Grigorescu, exclusiv (Între Str. Ştefan Constantin şi Aleea Mădăraşi);
Aleea Mădăraşi, numere poştale pare (Între Bd. Nicolae Grigorescu şi Str.
Vitioara);
Str. Vitioara, numere poştale pare, de la Aleea Mădăraşi până la Intrarea Literei;
Intrarea Literei (numere poştale pare) şi prelungirea acesteia până la Str.
Trapezului;
Str. Trapezului, numere poştale pare şi impare, până la intersecţia el cu Str.
Prevederii;
Str. Prevederii, exclusiv, Între Str. Trapezului şi Str. Mizil;
Aleea Mizil, exclusiv, de la Str. Mizil până la Drumul Lunca Bisericii;
Str. Pericle Papahagi, numere poştale pare şi impare, de la Drumul Lunca
Bisericii până la frontul cu numere poştale pare al Bulevardului Theodor
Pallady, pe 250 rn adâncime;
Frontul cu numere poştale pare al Bulevardului Theodor Pallady, pe 250 m
adâncime, până la Str. Nicolae Teclu;
Str. Nicolae Teclu, numere impare, pe 250 m lungime;
Bd. Theodor Pallady, numere poştale pare, până la limita teritoriului
administrativ al Municipiului Bucureşti;
Limita teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti, până la Drumul
Lunca Vişagului;
Drumul Lunca Vişagului, numere poştale pare şi impare, până la Drumul Lunca
Cetăţii;
Drumul Lunca Cetăţii, numere poştale pare şi impare, Între Drumul Lunca
Vişagului până la limita zonei industriale Dudeşti;
Limita zonei industriale Dudeşti, până la Drumul Lunca Corbului;
Drumul Lunca Corbului, numere poştale pare şi impare, Între Limita zone]
industriale Dudeşti şi Drumul Lunca Bisericii;
Drumul Lunca Bisericii, exclusiv, Între Drumul Lunea Corbului şi Drumul Lunca
Târnavei;
Drumul Lunca Târnavei, numere poştale pare şi impare, Între Drumul Lunca
Bisericii şi DrulTlUl Lunca Sătească;
Drumul Lunca Sătească, numere poştale pare ŞI lmpare, Între Drunlul Lunca
TârnClvei şi limita de nord a serelor;
Limita de nord a serelor până la Str. Burniţei;
Str. Burniţei, numere poştale impare, până la Str. Florca Petrache;
Str. Flm-ea PCh'tlCflC (ftC11'tlCrC po~t81e pai~ şi i11l}'crre) şi ptelLtIlgirecl el 1li Str.
Vitioara;
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Str. Vitioara, numere poştale pare şi impare, până la intersecţia cu Drumul Malul
Mierii;
Drumul Malul Mierii, exclusiv, Între Str. Vitioara şi Drumul Lunca Cetăţii (C.F.);
Drumul Lunca Cetăţii, exclusiv, până la intersecţia cu Bd. icolae Grigorescu;
Bd. ricolae Grigorescu, numere poştale pare şi i pare, de ta intersecţia cu
Drumul LunGI Cetăţii până la limita administrativă a Sectorului 4 - Splaiul
Unirii;
Limita administrativă a Sectorului 4 - splaiul Unirii, numere poştale impare,
inclusiv proprietăţile ce au numere poştale pe alte artere decât Splaiul Unirii, dar
au o latură adiacentă acestuia, până la Str. Releului.

3 - D: ZONA "D" - reprezentată grafic În culoarea GRI

CORP 3Dl:
Delimitat, pornind de intersecţia Str. Vărăşti cu Str. Brăţării, În sens orar, de
următoarele artere de circulaţie:

Str. Brăţării, numere poştale pare, până la intersecţia cu Drumul Gura Făgetului;
Drumul Gura Făgetului, numere poştale pare, de la tr. Brăţării până la Drumul
Gura Pumei;
Drumul Gura PUh1ei, numere poştale pare, Între Drumul Gura Făgetului şi
Drumul Gura Badicului;
Drumul Gura Badicului, numere poştale pare şi impare, până la Drumul Între
Tarlale -limita teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti;
Drumul Între Tarlale (limită administrativă), Între Drumul Gura Badicului ŞI

Drumul Gura Racului;
Drumul Gura Racului, numere poştale pare şi impare, Între Drumul Între Tarlale
şi Drumul Gura Crivăţului;
Drumul Gura Crivăţului, numere poştale pare şi impare, de la Drumul Gura
Racului până la Drumul Gura Făgetului;
Drumul Cura Făgetului, numere poştale pare ŞI lmpare, de la Drumul Gura
Crivăţului până la prelungirea Str. Poştaşului;
Str. Poştaşului şi prelungirea ei până la Drumul Gura Făgetului, numere poştale
impare, Între Drumul Gura Făgetului şi Str. Vărăşti;
Str. Vărăşti, numere poştale pare, până la intersecţia cu Str. Brăţării.

CORP 3D2:
Delimitat, pornind de la intersecţia Splaiului Unirii cu Bd. Nicolae Grigorescu, În
sens orar, de următoarele artere de circulaţie:

Bd. N. Grigorescu, exclusiv, Între Splaiul Unirii şi Drumul LunGI Cetăţii;
Drumul Lunca Cetăţii, numere poştale pare şi imparc, Între Bd. N. Grigorescu şi
Drumul Malul Mierii;
Druffiyl P,,4,Cl:lylMierii, numere pare şi impBre, tlthe DrttIi tul LUItld Cetclţii şi gtl.
Vitioara;
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Str. Vitioara, exclusiv, până la prelungirea Str. Florea Pctrache;
Str. Florea Petrache (exclusiv) şi prelungirea ei În Str. Vitioara până ]a Str.
Burniţei;
Str. Burniţei, numere poştale parc, de la intersecţia cu Str. Florea Petrache până
la limita sere lor;
Limita de nord a serclor, până la Drumul Lunea Sătească;
Drumul Lunca Sătească, exclusiv, de la limita de nord a serelor până la Drumul
Lunea Târnavei;
Drumul Lunca Târnavei, exclusiv, Între Drumul Lunca Sătească şi Drumul
Lunea Bisericii;
Drumul Lunea Bisericii, numere poştale pare şi impare, de la Drumul Lunea
Târnavei până la Drumul Lunca Corbului;
Drumul Lunca Corbului, exclusiv, Între Drumul Lunea Bisericii şi limita zonei
industriale Dudeşti;
Limita zonei industriale Dudeşti până la Drumul Lunea Cetăţii;
Drumul Lunea Cetăţii, exclusiv, Între limita zonei industriale Dudeşti şi Drumul
Lunca Vişagului;
Drumul Lunea Vişagului, exclusiv, Între Drumul Lunea Cetăţii şi limita
teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti;
Limita teritoriului administrativ al Municipiului Bucureşti, Între Drumul Lunea
Vişagului şi Splaiul Unirii;
Splaiul Unirii, numere poştale impare, Între limita teritoriului administrativ al
Municipiului Bucureşti şi Bd. N. Grigorescu.

EXTRAVILAN:
Limita teritoriului extravilan este stabilita conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
194/2004.
Teritoriul cuprins in aceasta limita se Încadrează in zona A extravilan pentru
toate categoriile de folosinţa conţinute in art. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.
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(4) SECTORUL 4

INTRAVILAN:

4 - A: ZONA" Ar; - reprezentată grafic În culoare ROŞIE.

CORP 4Al:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Splaiul Independenţei - tronsonul dintre Piaţa Naţiunile Unite si Piaţa Unirii
(limita administrativa a sectorului 4), inclusiv proprietăţile ce au numere
poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta Splaiului Independentei;
Splaiul Unirii - tronsonul dintre Piaţa Unirii si limita de vest a cuvei Lacului
Văcăreşti, inclusiv proprietatile ce au numere postale pe alte artere, dar au o
latura adiacenta Splaiului Unirii, pe limita administrativa a sectorului 4;
limita de vest a cuvei Lacului Văcăreşti (exclusiv);
limita de sud-est al amplasamentului "Sun Plaza" (inclusiv);
limita de nord-vest a cimitirului "Buna Vestire";
str. sg. Niţu Vasile numere pare si impare (inclu iv) - de la limita de N - V a
cimitirului "Buna Vestire", până la Intrarea. Scoruşului;
Intrarea Scoruşului numere pare (inclusiv), pana la Strada Dolhasca;
str. Dolhasca, numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu Şoseaua
Olteniţei;
sos. Olteniţei, numere pare SI llnpare, inclusiv proprietăţile ce au numere
poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta Şoselei Olteniţei, pana la
intersecţia cu str. Şura Mare;
str. Sura Mare (partea cu City Mall), de la Ş,os. Olteniţei până la limita
administrativa a sectorului 4;
pe limita administrativa a sectorului 4, de la str. Şura Mare până la intersecţia
cu Piaţa Naţiunile Unite.

CORP 4A2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circul ţie:

Şos. Vitan - Bârzeşti numere impare (inclusiv), de la intersectia Splaiului
Unirii cu Podul Vitan - Barzesti, pana la Intrarea Serelor;
Intrarea Sere lor (inclusiv), pana la intersecţia cu Splaiul Unirii;
Splaiul Unirii (tronsonul dintre Sos. Vitan - Barzesti si Intrarea Serelor) -
limita administrativa a sectorului 4.
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4 - B : ZONA "B" reprezentată grafic În culoare PORTOCALIE.

CORP4Bl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circul ţie:

Str. Şura Mare numere poştale impare (inclusiv) de la intersecţia cu Şoseaua
Giurgiului;
Limita administrativa sector 4 - Şoseaua Giurgiului, numere pare si impare,
inclusiv proprietăţile ce au numere poştale pe alte artere, dar au o latura
adiacenta Şoselei Giurgiului, pana la intersecţia cu Strada Luica;
Strada Luică numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu strada Aurel
Perşu;
Strada Aurel Perşu numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu Drumul
Binelui;
Drumul Binelui numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Strada Mosoaia;
Strada Moşoaia numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Strada Turnu
Măgurele;
Strada Tumu Măgurele numere impare, pana la intersecţia cu Şoseaua
Berceni;
Şoseaua Berceni, numere pare si impare, inclusiv proprietăţile ce au numere
poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta Şoselei Berceni, pana la
intersecţia cu Bulevardul Metalurgiei;
Bulevardul Metalurgiei numere pare si impare, inclusiv proprietăţile ce au
numere poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta Bulevardului
Metalurgiei, pana la intersecţia cu Strada Dealul Bradului;
Drumul Dealul Bisericii (latura cu Metro) inclusiv, pana la intersecţia cu
Drumul Dealul Caselor (latura cu Metro);
Drumul Dealul Caselor (exclusiv), pe limita incinta Piaţa de Cross, pana la
intersecţia cu Strada Dumitru Brumarescu;
Pe limita de est a fostei zonei industriale IMGB (i clusiv), apoi pe cea de sud,
pana la intersecţia cu Şoseaua Berceni;
Şoseaua Berceni numere pare si impare inclusiv (pe limita administrativa a
municipiului), pana la intersecţia cu Strada Caporal Grigore Marin;
Strada Caporal Grigore Marin numere impare, pana la intersecţia cu Şoseaua
Olteniţei;
Şoseaua Olteniţei numere parc si impare (inclusi'), de la intersecţia cu Strada
caporal Grigore Marin, pe limita administrativa a lTlllnicipiului, pana la limita
de N-E a unitatii miiitare (inclusiv);
Strada Iuliu Hateganu (exclusiv) - limita de proprietate a Institutului de
Medicina Legala Mina Minovici, inclusiv cea a Spitalului Sfântul Ioan, pana 1(1

intersecţia cu IntrZlrea Serelor (exclusiv);
Şoseaua Vitan - Bârzeşti numere impare inclusiv, de la intersecţi(l cu Intrarc(I
Sere1ar pana la intersecţia CJl Ijmita de NE a I fM,,· _

Pe limita de NE ZIUM (inclusiv), pana la intersecţia cu Strada Stolnici;
Strada Stolnici numere pare si llnpare (inclusiv), in continuare pe Strada
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Săvinestl, de-a lungul limitei de sud a Lacului Vacaresti, pana la intersecţia cu
limita de vest a cuvei Lacului Vacaresti;
Limita de sud-est a complexului Sun Plaza (exclusiv);
Limita de nord-vest a cimitirelor "Buna Vestire si Caramidarii oi (exclusiv),
pana b intersecţia cu Str. Sg. Nitu Vasile;
Str. Sg. Nitu Vasile exclusiv, de la limita de SE a cimitirelor, pana la intersecţia
cu Intrarea Scorusului;
Intrarea Scorusului numere impare (inclusiv), pana la Strada Dolhasca;
Strada Do1l1asca numere pare inclusiv, pana la intersecţia cu Şoseaua
Oltenitei;
Şoseaua Olteniţei de la intersectia cu Strada Dolhasca (exclusiv), pana la
intersecţia cu Strada Sura Mare.

4 - C : ZONA "C" reprezentată grafic În culoare GALBENA.

CORP4Cl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie:

limita administrativa de sector 4, de la intersecţia cu limita de vest a cuvel
laculu i Vacaresti, pana la intersecţia cu sos. Vitan - Barzesti;

- sos. Vitan - Barzesti (exclusiv), de la intersecţia cu limita administrativa de
sector, pana la intersecţia cu limita de V a proprietatii UM;
limita de N a proprietatii UM (exclusiv), pana la intersecţia cu Strada Stolnici;
Str. Stolnici (exclusiv), apoi pe limita de sud a cuvei Lacului Vacaresti
(inclusiv)
limita de vest a cuvei Lacului Vacaresti (inclusiv), pana la intersecţia cu limita
administrativa de sector 4.

CORP4C2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

- limita administrativa de sector, de la intersecţia cu Intrarea Sere lor, pana la
intersecţia cu limita administrativa a municipiului;
limita administrativa a municipiului, pana la intersecţia cu limita UM
adiacenta Sos. Olteniţei;
limita de NaUM, pana la intersecţia cu Strada Iuliu Hateganu;
Strada Iuliu Hateganu (inclusiv) - limita de proprietate a Institutului de
Medicina Legala Mina Minovici si cea a Spitalului Sfântul Ioan (exclusiv),
pana la intersecţia cu Intrarea Serelor;
Intrarea Serelor (inclusiv), pana la limita administrativa de sector 4.

CORP 4C3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie:

Strada Caporal Grigore Marin numere parc, panC1 \cl inter<:>ccţia cu Şoseaua
al tenitei'. ;

Şoseaua Oltcniţei (exclusiv) de la intersecţia cu Strada caporal Grigore Marin,
pana la intersecţia cu limita administrativa a municipiului;
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Pe limita administrativa a municipiului (inclusiv Drumul Cheile Turzii), pana
la intersecţia cu Şoseaua Berceni;
Şoseaua Berceni (exclusiv), pana la intersecţia cu Strada Caporal Grigorc
Marin.

CORP 4C4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Strada Luica numere pare (inclusiv), de la intersecţia cu Şoseaua Giurgiului,
pana la intersecţia cu Strada Aurel Persu;
Strada Aurel Persu numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Drumul
Binelui;
Drumul Binelui numere impare (inclusiv), in continuare cu Strada Mosoaia;
Strada Mosoaia numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu Strada Turnu
Magurele;
Strada Turnu Măgurele numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Şoseaua
Berceni;
Şoseaua Berceni (exclusiv), pana la intersectia cu Bulevardul Metalurgiei;
Bulevardul Metalurgiei (exclusiv)), pana la intersectia cu Drumul Dealul
Geoagiului;
Drumul Dealul Geoagiului numere pare si i pare (inclusiv), pana la
intersecţia cu Drumul Binelui;
DrulTml Binelui numere pare si impare (inclusiv), pana la intersecţia cu strada
Aurel Persu;
Strada Aurel Persu numere pare si impare (inclusiv), pana la intersecţia cu
strada Dealul Cucului;
Strada Dealul Cucului (exclusiv), pana la intersecţia cu Drumul Postalionu!ui;
Drumul Postalionului numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu
Drumul Dealul Alunis;
Drumul Dealul Alunis numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Drumul
Dealul Babei;
Drumul Dealul Babei numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu Strada
Odei;
Strada Odei numere pare (inclusiv) (pe limita de N a CET Progresul), pana la
intersecţia cu Strada Roşiori;
Strada Roşiori numcre pare (inclusiv), de la intersecţia cu Strada Odei, pc
limita de vest a RATB Depou Giurgiu (exclusiv), pana la intersecţia cu
Drumul Bcrcenarului;
Pe Limita administrativa a municipiului, pana la intersccţia cu ŞosccW(I
Giurgiului;
Şose(lua Giurgiului, numere parc si impare (inclusiv), de la Iim it(l
administrativa a municipiului, pana la intersecţia cu Strada Luic(l.
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CORP 4C5:
Teritoriul cuprins in interiorul limitei de zona industriala - CAN-PACK, cu
numărul poştal Şoseaua Berceni lU. 106.

CORP 4C6:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Şoseaua Berceni numere pare, inclusiv proprietăţile care au numere poştale pe
alte artere, dar au o latura adiacenta Şoselei B rceni, de la intersecţia cu
Drumul Leordeni, pana la limita administrativa a municipiului;
Pe limita administrativa a municipiului, pana la intersecţia cu Drumul Dealul
Scheiului;
Drumul Dealul Scheiului numere pare si impare (inclusiv), pana la intersecţia
CF industrial, in continuare pe CF pana la intersecţia cu Drumul Leordeni;
Drumul Leordeni numere pare si impare (inclu iv), pana la intersecţia cu
Şoseaua Berceni.

4 - D: ZONA D - reprezentata grafic prin culoare GRI.

CORP4Dl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

De la intersecţia Drumului Bercenarului cu limita administrativa a
municipiului Bucureşti, pe limita de vest a RATB Depou Giurgiu (inclusiv),
pana la intersecţia cu strada Roşiori;
Strada Roşiori numere impare (inclusiv), pana la intersecţia cu Strada Odei;
Strada Odei numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Drumul Dealul
Babei;
Drumul Dealul Babei numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Drumul
Dealul Aluniş;
Drumul Dealul Alunis numere lmpare (inclusi r), pana la intersecţia cu
Drumul Poştalionului;
Drumul Poştalionului numere pare (inclusiv), pana la intersecţia cu Dealul
Cucului;
Drumul Dealul Cucului numere pare si impare (inclusiv), pana la intersecţia
cu Strada Aurel Persu;
Strada Aurel Persu (exclusiv), pana la intersecţia cu Drumul Binelui;
Drumul Binelui (exclusiv), pana la intersecţia cu Drumul Dealul Geoagiului;
Drumul Dealul Geoagiului (exclusiv), pana la intersecţia cu Bulpvaroul
Metalurgiei;
Bulevardul Metalurgiei (exclusiv), de la inter ecţia cu Drulliui Dealul
Geoagiu lui, pana la intersecţia cu Drumul Dealul Bisericii;
Drumul Dealul Bisericii (inclusiv), pana la intersecţia cu Dnmwl Dealul
Caselor;
Drumul Dealul Caselor (mc1uslv), pana la IntersecţIa cu Strada Dumitru
Brumarcscu, pe limita incinta Piaţa de Gross;
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Pe limita de est a fostei zonei industriale IMGB (exclusiv), apoi pe cea de sud,
pana la intersecţia cu Şoseaua Berceni;
Şoseaua Berceni (exclusiv), pe limita administrativa a municipiului, pana la
limita de N a zonei industriale CAN - PACK;
Limitele de N, V si S ale zonei industriale CAN - PACK (exclusiv), pana la
intersecţia cu Şoseaua Berceni;
Şoseaua Berceni, pe limita administrativa a municipiului, pana la intersecţia
cu Şoseaua de Centura (inclusiv cimitirul Berceni);
De la Şoseaua de Centura pe Şoseaua Berceni (inclusiv), pana la intersecţia cu
Drumul Leordeni;
Drumul Leordeni (exclusiv), pana la intersecţia cu CF industrial;
De-a lungul CF industrial, pana la intersecţia cu Dealul Scheiului;
Strada Dealul Scheiului, de la intersecţia cu CF industrial, pana la limita
administrativa de municipiu;
De-a lungul limitei administrative de mUlllCJplll, pana la intersecţia cu
Drumul Bercenarului.

EXTRAVILAN:
Limita teritoriului extravilan este stabilita conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr.194/2004.
Teritoriul cuprins in aceasta limita se încadreaz~i in zona A extravilan pentru
toate categoriile de folosinţa con ţinute in art. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.
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(5) SECTORUL 5

INTRAVILAN

5 - A: ZONA J;A" - reprezentată grafic În culoare ROŞIE.

CORP SAI:
Delimitată prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie:

Splaiul Independentei, mal drept, numere pare SI lmpare, inclusiv
proprietăţile care au o latura adiacenta arterei, de la Sos, Cotroceni pana ]a
str. Ştirbei - Vodă;
Limita administrativa a sectorului 5 - sector 1, pana la B-dul Mihail
Kogalniceanu;
B-dul Mih.ail Kogalniceanu, numere pare SI lmpare, inclusiv proprietăţile
care au o latura adiacenta arterei, de la Podul Operei (Splaiul Independenţei)
pana la Calea Plevnei (Piata Mihail Kogalniceanu) (limita administrativa a
sectorului 5 - sector 1);
Piaţa Mihail Kogalniceanu, numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care
au o latura adiacenta arterei;
B-dul Regina Elisabeta (limita administrativa a sectorului 5 - sector 1),
numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au numere poştale pe alte
artere, dar au o latura adiacenta acesteia, de la Piaţa Mihail Kogalniceanu
pana la Calea Victoriei;
Calea Victoriei (exclusiv) (limita sector 3), de la B--du] Regina Elisabeta pana
la Splaiul Independentei (Piaţa aţiunile Unite);
Piaţa Naţiunile Unite, numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au
numere poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta pietei;
limita administrativa sector 5/4, pana la intersecţia cu str. Constantin [strati;
Str. Constantin Istrati numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o
latura adiacenta arterei, intre limita sector 4 si Sos, Viilor;
Limita sector 5/4 de la str. C-tin Istrati până str. Mitropolit Veniamin
Costache;
Pe limita sector 4/5, pana la Calea Şerban Voda;
Calca Şerban Vodă numere pare, până la Şos, Viilor;
Şos. Viilor numere pare si impare, de la intersecţia cu Calea Serban Voda,
pana intersecţia cu Str. Constantin Istrati;
Str. dr. Constantin Istrati numere parc si imparc, inclusiv proprietăţile care
(tU o !Jtura adiacenta arterei, Între Sos Viilor si str. Progresului
Str. Veseliei, numere pare si ilT1.pare, inclusiv proprietăţile care au o latura
Jdiacenta Jrterei, de la str. Progresului până la str. Doina;
Str. Doina, numere parc si impare, inclusiv proprietăţile care au o latura
iildiiilcpotiil iilrt~r~i)d~Iii! Str \l~~~li~i plill1iil liil ~tr N~e~u.uud.;---------------
Str. Năsăud, nurnere pare si intpare, inclusiv proprietăţile care au o latura
adiacenta arterei, de la str. Doina pana la Str. Progresului;
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Str. Progresului, numere pare Si impare, inclusiv proprietăţile care au
numere poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta acesteia, de la Str.
Năsăud pana la Calea Rahovei;
Calea Rahovei, numere parc si impare, inclusiv proprietăţile care au numere
poştale pe alte drtere, dar au u latura adiacenta ace 'teia, de la Str. Progresului
pana la Str. Mihail Sebastian;
Str. Mihail Sebastian, numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au
numere poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta acesteia, de la Calca
Rahovei pana la Calea 13 Septembrie,
Calea 13 Septembrie, numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au
numere poştale pe alte artere, dar au o latura adiacenta acesteia, de la Str.
Mihail Sebastian la Drumul Sării;
Limita sector 5/6 (Drumul Sării, Bd. Geniului, Sos. Cotroceni), pana la Splaiul
Independentei.

5 - B : ZONA "B" - reprezentată grafic În culoare PORTOCALIE.

CORP SBl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Calea 13 Septembrie (exclusiv), de la Drumul Sării pana la Str. Mihail
Sebastian;
Str. Mihail Sebastian (exclusiv), de la Calea 13 Septembrie pana la Calea
Rahovei;
Calea Rahovei (exclusiv), de la Str. Mihail Sebastian, pana la Str. Progresului;
Str. Progresului (exclusiv), de la Calea Rahovei pa a la Str. Năsăud;
Str. Năsăud (exclusiv), de la Str. Progresului pana la Str. Doina;
Str. Doina (exclusiv), de la Str. Năsăud pana la str. Constantin Musat;
Str. serg. Constantin Musat numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care
au o latura adiacenta arterei;
Şos. Sălaj, numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o latura
adiacenta arterei, de la serg. Constantin Musat pan la Str. Semănătorului;
Str. Semănătorului numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o
latura adiacenta străzii, de la Şos. Sălaj pana la str. ăun Petre;
Str. Păun Petre numere parc si impare, inclusiv proprietăţile care au o latura
adiacenta străzii, de la Str. Semanatorului pana la Şos. Sălaj;
Sos. Sălaj (exclusiv), de la Str. Păun Petre pana la Str. Amurgului;
Str. Amurgului (exclusiv), de ia Sos. Sălaj pana la Sos. Alexandriei;
Sos. Alexandriei - numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au
1111lT\erepoştale pc alte artere, dar au o latura adiacenta acesteia, intre Str.
Amurgului pana la intersecţia cu Str. Botorca;
Str. Ion Conea numere parc si impare, inclusiv proprietăţile care au o latura
adiacenta artl'rej de la prelungirea str Rotarca pana laljmjta dp sJld-vpst a
DepauJui/ Autabaza R.A.T.B.;
Perimetrul Depaului/ Autobaza R.A,T.B. pana la prelungirea str. Tăcerii;
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prelungireCl str. Tăcerii, de la limit(} Depou pana ~;tr. Lacul Mare;
str. Lacul Mare numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o latura
adiacenta arterei, pana la intersecţia cu Şoseaua \ lexandriei;
Sos. Alexandriei numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o
latura adiacenta arterei, de la str. Lacul Mare pana la str. Antiaeriana
Str. AntiCleriană (exclusiv), de la Sos .. Alexandri i pana la str. Lereşti;
Str. Lereşti numere pare si impare, inclusiv Prol rietăţile adiacente, de la str.
Antiaeriana până la Sos. Alexandriei;
Sos. Alexandriei - numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o
latura adiacenta arterei, de la intersecţia cu Strada Leresti, pana la intersecţia
cu str. Mărgeanului;
str. Mărgeanului numere pare si impare, inclusiv proprietăţile care au o
latura adiacenta arterei, de la intersecţia cu Sos Alexandriei, până la str.
Vâlcele;
str. Vâlcele, numere parc si impare, inclusiv proprietăţile care au o latura
adiacenta arterei, de la intersecţia cu Strada Mărgeanului, până la limita de
sector 5/6 (Bd. Ghencea);
Bd. Ghencea (exclusiv) de la Str. Vâlcele pana la Calea 13 Septembrie.

CORP SB2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Şos. Viilor numere pare, de la Str. dr. Constantin Istrati până la str.
Echinocţiului;
str. Echinocţiului numere impare de la Şos. Viilor până la str. Sergent Lazăr
Gafton,
str. Sergent Lazăr Gafton, numere pare ŞI unpare, de la str. Echinoctiului
pana la limita de NV a Institutului de Pneumologie "prof. dr. M. Nasta";
Perimetrul Institutului de pneumologie "prof. dr. M. Nasta";
Str. Tudor Gragu, numere pare si impare, până la Bd. Pieptănari;
Bd. Pieptănari, numere pare si impare, de la Str. Tudor Gragu până la str. D.
Tichindeal;
str. D. Tichindeal, numere lmpare, de la Bd. Pieptănari pana la limita
Cimitirului Evanghelic;
perimetrul Cimitirului Evanghelic până la Şos. Giurgiului;
Şos. Giurgiului, numere parc, de la limita Cimitirului Evanghelic până la str.

ehoiaş;
str. Nehoiaş, numere impare, de la Şos. Giurgiului până la str. Ostrov;
str. Ostrov, numere tmpare, de lJ intersecţia cu Strada Nehoias, pana la Strada
Plopeni;
str. Plopcni, numere parc;
Intr. Plopcni, numere imparc;
str. Muşatinilor, nUll1ere impare;
str. Toporaşi, numere pare de la str. Muşatinilor p~nă la Intr. Câmpeneştij

..,..,
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Intr. Câmpeneşti, numere impare, de la str. Toporaşi până la Intr. Ogradei;
Intr. Ogradei, numere impare, de la Intr. Câmpeneşti la Podul Giurgiu lui
Podul Giurgiului, intre Ogradei si Str. Vigoniei;
Str. Vigoniei, numere pare de la Podul Giurgiului, până la Şos. Giurgilliui
Şos. Giurgiului numere pare, de la Str. Vigoniei până ia Str. Alexandru
Anghel.

CORP 5B3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulatie:

Prelungirea Ghencea, numere impare, de la Intrarea Pepinierei, pana la Str.
Ghidigeni;
str. Ghidiceni, numere pare şi impare, de la Bd. Prelungirea Ghencea până la
str. Bulgăruş;
str. Bulgăruş, numere pare şi impare, de la str. Ghidiceni, pana la limita sector
5/6;
Limita secor 5/6/ de la Str. Bulgarus, pana la Str. Funigeilor;
str. Funigeilor, numere pare şi impare, până la limita administrativă a
municipiului Bucureşti;
Drumul Mărăcineni până la Prelungirea Ghencea;
Prelungirea Ghencea numere impare, de la limita administrativa a oraşului,
pana la Strada Ghidigeni.

CORP 5B4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între:

Limita sector 5/6 şi limita zonei construi te şi amenajate a M.A.P.N. (complex
sportiv Steaua).

5 - C : ZONA "C" - reprezentată grafic În culoare GALBENĂ.

CORP 5Cl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Str. Persicani numere impare, de la str. Zorii l' până la Prelungirea
Ferentarilor;
Prelungirea Ferentarilor numere parc, de la Str. Persicani până la str. Soldat
Tllnsll Petre;
str. Soldat Tunsu Petre numere pare, de la Prelungirea Fcrentari!or până la
Alcea lmaşului;
Aloca lmaşului numere lmparc, de la str. Soldat TlInsu Petre până la str.
lmaşului;
:,tr. Imaşull1i numere parc, de la Aloea Imaşului până la str. Livezilor;
str. Livezilor numere impare, de la str. Imaşului pân~,_la_A_Ie_'e_a_L_iv_e_z_i_lo_l...;..·; _
Aleea Livezilor numere pare, de la str. Livezilor până la str. Zorilor;
str. Zorilor numere imparc, până la str. Persicani.
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CORP 5C2:
Delimitată prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie:

Şos. Alexandriei (exclusiv) de la str. Botorca până la str. Amurgului;
Str. Amurgului, numere pare şi impare, de la Şos Alexandriei până la şos.
Sălaj;
Şos. Sălaj, numere pare ŞI lmpare, de la Str. Amurgului până la str. Păun
Petre;
str. Păun Petre (exclusiv) de la Şos. Sălaj până la str. Semănătorului;
Str. Semănătorului (exclusiv) de la str. Păun Petre până la Şos. Să1aj;
Şos. Sălaj (exclusiv), de la Str. Semănătorului până la str. Serg. Muşat C-tin;
str. Serg. Muşat C-tin (exclusive,) de la Şos. Sălaj pâ ă la str. Doina;
str. Doina (exclusiv), de la str. Serg. Muşat C-tin până la str. Veseliei;
str. Veseliei (exclusiv), de la str. Doina până la str. Progresului;
Str. dr. Constantin Istrati (exclusiv), de la str. Progresului până la şos. Viilor;
şos. Viilor (exclusiv), de la Str. dr. Constantin Istrati până la str. Echinocţiului;
str. Echinocţiului, numere pare, de la şos. Viilor până la str. Serg. Lazăr
Gafton;
str. Serg. Lazăr Gafton, (exclusiv), de la str. Echinocţiului până la limita de
Nord - Vest a Institutului de pneumologie "praf. dr. M. Nasta";
Str. Tudor Gragu, (exclusive,) până la Bd. Pieptănari;
Bd. Pieptănari (exclusiv), de la Str. Tudor Gragu până la str. Greaca;
str. D. Tichindeal, numere pare, de la Bd. Pieptănari la limita Cimitirului
Evanghelic;
Limita cimitirului Evanghelic, până la Soseaua Giurgiului;
Şoseaua Giurgiului (excvlusiv), de la limita Cimitirului evanghelic SI Str.
Nehoias;
str. Nehoiaş, numere pare, de la Şos. Giurgiului până la str. Ostrov;
str. Ostrov (exclusiv) , de la str. Nehoiaş la str. Plopeni;
str. Plopeni, numere impare;
Intr. Plopeni, numere pare;
str. Muşatinilor, numere parc, până la str. Toporaşi;
str. Toporaşi, numere impare, de la str. Muşatinilor ână la Intr. Câmpeneşti;
Intr. Cârnpeneşti, numere pare, de la str. Toporaşi pilnă la Intr. Ogradei;
Intr. Ogradei, numere pare, de la Intr. Câmpeneşti până la prelungire8 str.
Vigoniei;
Str. Vigoniei, numere impare, până la Şos. Giurgiului;
Şos. Giurgiului (exclusiv), de la Str. Vigoniei până la Str. Alexandru Anghel;
Şos. Giurgiului, numere pare, de la Str. Alexandru Anghel până la str.
Ionescu Cristian;
str. Ionescu Cristian, numere pare şi impare de la Şos. Giurgiului până la str.
Şinei;
~tr. Şilie;, 1ttl[1teI~ pare şr LlilP<'li~, de Ici str. JOlI 'SUt Ctistrcil\ p~n~ la Str.
Zeţarilor;
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str. Zeţarilor, numere pare şi impare, de la str. Şinei până la str. Ţarcului;
str. Ţarcului, numere pare şi impare, de la str. Zeţarilor până la str. Păşunilor;
str. Păşunilor, numere pare şi impare, de la str. Ţarcului până la str. Baciului;
str. Baciului, numere pare şi impare, de la str. Păşunilor până la str. racob
Andrei;
str. Iacob Andrei, numere pare şi impare, de la str Baciului până la str. Radu
C-tin;
str. Radu C-tin, numere parc ŞI tmpare, de la str Iacob Andrei până la str.
Brăniştari;
str. Brăniştari, numere pare ŞI Impare, de la str. Radu C-tin până la Bd.
Piep tănari;
Bd. Pieptănari, numere pare şi imparc, de la str. Brilniştari până la Prelungirea
Ferentarilor ;
Prelungirea Ferentarilor, numere pare şi impare, de la Bd. Pieptănari până la
str. Spiralei;
str. Spiralei, numere pare şi impare, de la Prelungi ea Ferentarilor până la str.
Bachus;
str. Bachus, numere pare şi impare, de la str. Spiralei până la str. SaI viei;
str. SaI viei, numere pare şi impare;
str. Frt. Vasile Poenaru, numere pare şi impare, pâră la Şos. Sălaj;
Şos. Sălaj, numere pare şi impare, de la str. Frt. Vasile Poenaru până la str.
Humuleşti;
str. Humuleşti, numere pare şi impare, de la Şos. Sălaj până la str. Bacău;
str. Bacău, numere pare şi impare, de la str. Humulesti până la Şos. Sălaj;
Şos. Sălaj, numere pare şi impare, de la str. Bacău p ~nă la str. Răcăciuni;
str. Răcăciuni, numere pare şi impare,
Str. Rupea, numere pare şi impare, de la str. Garoafei până la str. Teiuş;
Str. Abatajului, numere pare şi impare, de la str. Teiuş până la Şos. Bucureşti-
Măgurele;
Şos. Bucureşti- Măgurele, numere pare şi impare, ele la Str. Abatajului până la
str. Vârtejului;
str.Vârtejului, numere pare şi impare, de la Şos. Bucureşti - Măgurele până la
str. Neptun;
str. I\ieptun, numere pare ŞI lmpare, de la str.Vârtejului până la Drumul
Movila;
Drumul Movila, numere pare şi impare, de la str. Neptun până la str. Botorca
(limita administrativă a orasului);
Limita teritoriului administrativ al orasului, de la Drumul Movila până la
Drumul Crăiţe]or;
Drul1l.ul Crăiţelor, numere pare şi impare, ie la limita teritoriului
administrativa] orasului, până la lim.ita zonei \1.A.P., '.;
FedtttelruJ /"01lei M.A.P.N. pâiiă Je! limite! COlllplexrtlui SpOîtiv Steaucl;
Limita Complexului sportiv Steaua, până la limita de sector 5/6;
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pe limita de sector 5/6, până la str. Vâlcele;
str. Vâlcele (exclusiv), de la limita de sector 5/6, până la str. Mărgeanului;
str. Mărgeanului (exclusiv), de la str. Vâlcele până la Şos. Alexandriei;
Şos. Alexandriei (exclusiv), de la str. Mărgeanului până la str. Lereşti;
str. Lereşti (exclusiv), de la Şos. Alexandriei până la str. Antiaeriană;
str. Antiaeriană (exclusiv), de la str. Lereşti până la Şos. Alexandriei;
Şos. Alexandriei (exclusiv), de la str. Antiaeriană până la str. Lacul Mare;
str. Lacul Mare (exclusiv), de la Şos. Alexandriei până la str. Tăcerii;
str. Tăcerii (exclusiv), de la str. Lacul Mare până la limita autobazei RATB ;
Perimetrul autobazei RATB, de la str. Tăcerii până str. Ion Conea;
str. Ion Conea (exclusiv), de la limita autobazei RATB până În dreptul str.
Botorca.

CORP SC3:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Prelungirea Ghencea, numere impare (exclusiv). d la str. Ghidiceni până la
Intr. Pepinierei;
Intr. Pepinierei inclsiv, de la Prelungirea Ghencea până la limita de
proprieta te sera;
Pe limita de proprietate sera;
Perimetrul cimitirului militar;
Drumul Cooperativei, de la limita cimitirulul militar până la limita
administrativă a municipiului;
Limita teritoriului administrativ municipiu, până la str. Funigeilor;
Str. Funigeilor exclusiv;
Str. Bulgăruş exclusiv
Str. Ghidigeni, numere pare şi impare, de la str. Bulgăruş până la Prelungirea
Ghencea.

5 - D : ZONA "D "- reprezentată grafic În culoare GRI.

CORP SDl:
Delimitată prin teritoriul cuprins Între arterele de circulatie:

Drumul Movila (exclusiv), de la limita administrativaa municipiu pana la str.
Neptun;
Str. Neptun (exclusiv), de la Drumul Movila până la str. Vartejului;
str. Vartejului (exclusiv);
Sos. Bucureşti - Măgurelc (exclusiv); de la str. Vârtejului până la str.
Abataju lui;
Str. Abatajului (exclusiv);
Str. Tcius (exclusiv), de la str. Abatajului pana la str. Rupea;
str. Rupea (exclusiv);
Str. Racaciuni (exclusiv);
Prelungirea str. R5căciuni; până la Şos. Sălaj;
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Sos. Sălaj (exclusiv), de la prelungirea str. Răcăciuni până la str. Bacău;
str. Bacău (exclusiv), de la Şos. Sălaj până la str. Humuleşti;
str. Humuleşti (exclusiv); de la str. Bacău până la t;;os. Sălaj;
Şos. Sălaj (exclusiv), de la str. Humuleşti până la tr. Vasile Poenaru;
Str. Vasile Poenaru (exclusiv) ;
Str. Scmanatorului (exclusiv), de la str. Vasile Poenaru pana la str. Salvici;
Str. Salvici (exclusiv), de la str. Semanatorului pana la str. Bachus ;
Str. Bachus (exclusiv), de la str. Salviei până la str. Spiralei;
Str. Spiralei (exclusiv), de la str. Bachus pana la Calea Fercntarilor ;
Calea Ferentarilor (exclusiv), de la str. Spiralei pana la B-dul Pieptanari;
B-dul Pieptanări (exclusiv), de la Calea Ferentarilor pana la str. Brăniştari;
str. Brăniştari (exclusiv), de la B-dul Pieptanări până la str. Toporaşi;
str. Radu Constantin (exclusiv);
str. Iacob Andrei (exclusiv) de la str. Radu Constantin până la str. Baciului;
str. Baciului (exclusiv), de la str. Iacob Andrei până la str. Păşunilor;
str. Păşunilor (exclusiv), de la str. Baciului până la str. Ţarcului;
str. Ţarcului (exclusiv), de la str. Păşuni lor până la str. Zeţarilor;
str. Zeţarilor (exclusiv), de la str. Ţarcului până la tr. Şinei ;
str. Şinei (exclusiv), de la str. Zeţarilor până la str. Ionescu Cristian;
str. Ionescu Cristian (exclusiv), de la str. Şinei până la limita administrativă a
municipiului;
pe limita administrativă a municipiului până la Drumul Movila.

Din suprafaţa delimitată mai sus se va scădea zona SCI, rezultând un teritoriu
cuprins între artere le de circulaţie:

Str. Persicani numere pare, de la str. Zorilor până la Prelungirea Ferentarilor;
Prelungirea Ferentarilor numere impare, de la Str. Persicani până la str.
Soldat Tunsu Petre;
str. Soldat Tunsu Petre numere impare, de la Prelungirea Ferentarilor până la
Aleea Imaşului;
Alcea Imaşului numere parc, de la str. Soldat Tunsu Petre până la str.
Imaşului;
str. lmaşului numere impare, de la Aleea Tmaşului până la str. Livezilor;
str. Livezilor numere pare, de la str. Imaşului până la Aleea Livezilor;
Aleea Livezilor numere impare, de la str. Livezilor până la str. Zorilor;
str. Zorilor numere parc, până la str. Persicani.

CORP5D2
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Drumul Cooperativei (exclusiv), de la limita administrativ5 a municipiului
pana la limita cimitirului militar;
Pe limita de SV a cimitirului 111.ilitar;
Pe limita SE a cimitirului militar;
Pe limita de SE a serei;
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Pe limita administrativa sector 5/6, de la Intrarea Pepinierei până la limita
zonei construite şi amenajate a M.A.P.N.;
Pe limita zonei construite şi amenajate a M.A.P.N. până la Drumul Crăiţelor;
Drumul Crăiţelor (exclusiv), până la limita administrativă a municipiului;
Pe limita administrativă a municipiului, până la Drumul Cooperativei.

EXTRAVIlAN:
Limita teritoriului extravilan este stabilita conform prevederilor H.C.C.M.B. nr.
194/2004.
Teritoriul cuprins in aceasta limita se Încadrează in zona A extravilan pentru
toate categoriile de folosinţa conţinute in art. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.
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(6) - SECTORUL 6

INTRAVILAN:
6 -A: ZONA nA" - reprezentată grafic prin culoare ROŞIE

CORP 6Al:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Calea Giuleşti, numerele pare şi intpare, de la intersecţia cu Str. Boişoara până
la intersecţia cu Şos. Orhideelor;
Calea Plevnei numerele pare şi impare de Ia intersecţia cu Şos. Orhideelor
până la intersecţia cu Str. Constantin Noica;
Str. Constantin Noica numerele pare şi impare, de la Calea Plevnei până la
Splaiul Independenţei;
Şoseaua Cotroceni numerele pare şi impare, de la Splaiul Independenţei până
la B-dul Geniului;
B-dul Geniului numerele pare şi impare, de Ia intersecţia de la Şos. Cotroceni
până la Drumul Sării (intersecţia Str. Răzoare cu B-dul Timişoara);
Drumul Sării numerele pare şi impare de la intersecţia cu B-dul Geniului până
la intersecţia cu B-dul Ghencea;
B-dul Ghencea numerele pare şi impare, de la intersecţia cu Drumul Sării
până la intersecţia cu Str. Montana;
Str. Montana numerele pare de la intersectia cu B-dul Ghencea până la
intersecţia cu Str. Marinescu Constantin;
Str. Marinescu Constantin numerele pare şi impan~, de la intersecţia cu Str.
Montana până la intersecţia cu Str. General LV.Culcer;
Str. General LV.Culcer numerele pare şi impare de la intersectia cu Str.
Marinescu Constantin până la intersecţia cu Str. Av. Caranda Gh.;
Str. Av. Caranda Gh. numerele pare şi impare, de la intersecţia cu
Str.LV.Culcer până la intersecţia cu Drumul Taberei;
B-dul Drumul Taberei numerele pare de la intersecţia cu Str. Caranda până la
intersecţia cu B-dul V. Milea;
B-dul V. Milea numerele pare şi impare, de la intersectia cu B-dul Drumul
Taberei până la intersecţia cu B-dul Timişoara;
B-dul Timişoara numerele pare şi impare, de la intersecţia cu B-dul Milea
până la intersecţia cu Str.C Ncniţescu;
Str. C Neniţescu numerele impare, de la intersecţia cu B-dul Timişoara până
la intersecţia cu Str.Munţilor;
Prelungirea Str. C cniţescu numerele impare, je la intersecţia cu Str.
VIunţilor până la intersecţia cu Str. A postol Constantin;
Str. Apostol Constantin numerele impare de la intersecţia cu prelungirea
Str.c. Neniţescu până la intersecţia cu Str. Lujerului;
Str. Lujerului numerele impare, de la intersectia cu Str Apostol Constantin

până la intersecţia cu B-dul Iuliu Maniu;
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B-dul Iuliu Maniu numerele pare ŞI Ilnpare, dl': la Str. Lujerului până la
intersecţia cu B-dul Vasile Milea exclusiv Universitatea Politehnica;
B-dul Vasile Milca numere pare şi impare, de la intersecţia cu B-dul Iuliu
Maniu, apoi pe limita de proprietate a Universităţii Politehnica până la
intersecţia cu Splaiul Independenţei;
Splaiul Independenţei de la limita de proprietak a Universităţii Politehnica
până la intersecţia cu Str. Orhideelor;
Str.Orhideelor numere parc şi impare, de la intersecţia cu Splaiul
Independenţei până la intersecţia cu B-dul Regiei;
B-dul Regiei numere pare, de la intersecţia cu Str. Orhideelor până la
intersecţia cu Str. Pascal Cristian;
Str. Pascal Cristian numerele pare de la intersecţia cu B-dul Regiei până la
intersecţia cu Str. Boişoara;
Str. Boişoara numerele pare, de la intersecţia cu Str. Pascal Cristian până la
intersectia cu Calea Giuleşti.

CORP6A2:
Splaiul Independenţei numerele impare de la limita de proprietate a
Universităţii Politehnica până la limita de proprietate a Metrorex (inclusiv
Sema Park).

6 - B: ZONA "B" - reprezentată grafic prin culoare PORTOCALIE.

CORP 6Bl:
Delimitare exterioară:

B-dul Ghencea numere pare şi impare, de la intersecţia cu Str. Montana până
la intersecţia cu Str. Braşov;
Prelungirea Ghencea, numere pare şi impare de la str. Braşov până la Drumul
Valea Largă;
Drumul Valea Largă numerele pare de la intersecţia cu Prelungirea Ghencea
până la intersecţia cu Drumul Valea Cricovului;
Prelungirea Drumul Valea Largă numerele pare e la intersectia cu Drumul
Valea Cricovului până la intersecţia cu B-dul Timişoara;
B-dul Timişoara numerele pare de la intersecţia cu Str. Valea Cascadelor până
la proprietatea cu adresa poştală nr. 92 B-dul Timişoara inclusiv;
Aleea de la adresa poştală nr. 92 B-dul Timişoara de la intersecţie cu B-dul
Timişoara până la CF Cotroceni;
C.F Cotroceni proprietăţile pc partea de nord de la intersecţia cu aleea Illal
t>us menţionată, spre vest, până la limita administrativă a Illunicipiului
l3ucureşti;
re limita administrativă a municipiului Bucureşti din dreptul CF Cotroceni
până la limita de nord a proprietăţilor cu numerel~' poştale pare de pe B-dul
Iuliu Maniu;
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Pe limita de nord a proprietăţilor cu numerele poşlale pare de pe B-dul Iuliu
Maniu (inclusiv) de la limita administrativă a municipiului Bucureşti până la
intersecţia cu Str. Roţii,
Pe limita nord a proprietăţilor cu numerele poştale pare de pe B-dul Iuliu
Maniu (pe Drum de legătură) de la intersecţia cu St~. Roţii, până la intersecţia
cu Str. Piscul Crăsani;
Str. Piscul Crăsani numerele pare de la prelungir ~a Drumului de legătură
până la limita administrativă a municipiului Bucureşti, Canal Argeş;
Pe limita administrativă a municipiului Bucureşti, Canalul Argeş, de la
intersecţia cu str. Piscul Crăsani până la Aleea Lacul Morii;
Aleea Lacul Morii dealungul malului lacului Morii până la Str. Cornului;
Str. Cornului numere pare şi impare, de la limita Lacul Morii până la
intersecţia cu Str. Pomilor;
Str. Pomilor numere pare şi impare, de la intersecţia cu Str. Cornului până la
intersecţie cu aleea de-a lungul limitei de est a Cimitirului Adormirea Maicii
Domnului;
Aleea de-a lungul limitei de est a Cimitirului Adormirea Maicii de la Str.
Pomilor până la intersecţia cu Calea Giuleşti;
Calea Giuleşti numere pare şi impare, de la limita de est a Cimitirului
Adormirea Maicii Domnului până la intersecţia cu Str. Boişoara;
Str. Boişoara numerele impare de la intersecţia Calea Giuleşti până la
intersecţia cu Str. Pascal Cristian;
Str. Pascal Cristian numerele impare de la intersecţie cu str. Boişoara până la
intersecţie cu B-dul Regiei;
B-dul Regiei numerele impare de la intersecţie cu Str. Pascal Cristian până
Şos. Orhideelor exclusiv numerele pare şi impare stabilite În zona de
fiscalitate A;
Şos. Orhideelor ??exclusiv numerele pare şi impare stabilite În zona de
fiscalitate A, de la B-dul Regiei până la intersecţia cu Splaiul Independenţei;
Splaiul Independenţei numerele pare de la Şos 01' ideelor până În dreptul
limitei de vest şi sud a proprietăţii Sema Park;
De la limita de sud a Sema Park in continuare pe limita Universităţii
Politehnica până la B- dul Iuliu Maniu (Str. Baia de Arieş);
B-dul Iuliu Maniu exclusiv numerele pare, stabilite in zona A de fiscalitate,
de la Str. Baia de Arieş până la Str. Lujerului.
Str. Lujerului numerele pare de la intersecţia cu B-dul Iuliu Maniu până la Str.
Apostol Constantin;
Str. C-tin Apostol numerele pare de la intersecţia cu Str. Lujerului până la
prelungirea Str. C. i\:eniţescu;
Prelungirea Str. C. Neniţescu numerele pare de la intersecţia cu Str. C-tin
Apostol până la intersecţia cu Str. \1unţilor;
StI. f-:JeIiiţescCl Itllllterete paie ele lel intersecţie m Str. Munţllor pana la
intersecţia cu B-dul Timişoara;
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B-dul Timişoara exclusiv numerele impare, stabilite în zona A de fiscalitate,
de la Str. Neniţescu până la B-dul V. Milca;
B-dul V. Milea exclusiv numerele pare stabilite il' zona A de fiscalitate, de la

B-dul Timişoara până la intersecţia cu Drumul Taberei;
B-dul Drumul Taberei numerele imparc de la intersecţia cu B-dul V.Milea
până la Str. Av. Caranda Gh.;
Str. Av. Caranda Gh. exclusiv numerele parc stabi lite în zona de fiscalitate A,
de la intersecţia Drumul Taberei până la intersecţia cu Str.LV. Culcer;
Str. General 1.V. Culcer exclusiv numerele pare stabilite în zona de fiscalitate
A, de la intersecţia Str. A v. Caranda Gh. până la intersecţia cu Str. Marinescu
Constantin;
Str. Marinescu Constantin exclusiv numerele pare, de la intersecţia Str.
General LV.Culcer până la intersecţia cu Str. Montana;
Str. Montana exclusiv numerele pare, stabilite în zona de fiscalitate A, de la
intersecţia Str. Marinescu Constantin până la intersecţia cu B-dul Ghencea.

DeLimitare interioara faţă de zona C2:
B-dul Timişoara numerele impare de la intersecţia cu Str. Nicodim până la
limita de protecţie a apeductului;
Limita de protecţie a apeductului de la nr poştal 78-80 de pe B-dul Timişoara
exclusiv până la intersecţia cu Str. Liniei;
Str. Liniei numerele pare de la limita de protecj:ie a apeductului până la
intersecţia cu Valea Cascadelor;
Str. Valea Cascadelor numerele pare de la intersecţie cu Str. Liniei până în
dreptul numărului poştal 11 de pe Valea Cascadelor, exclusiv;
Str. Valea Cascadelor de la numărul poştal 11 excl lsiv până la intersecţie cu
Str. Oboga;
Str. Oboga numerele pare până la intersecţia cu Str. Ierbii;
Str. Ierbii numerele pare de la intersecţia cu Str. Oboga până la intersecţie cu
Str Bârsăneşti;
Str. Băbeşti numerele pare şi impare de la intersecţia cu Str. Bârsăneşti până
la intersecţia cu Str. Valea Lungă;
Str. V. Lungă numerele pare de la intersecţia cu Str. Băbeşti până la intersecţia
cu Str. Furtunei;
Str. Furtunei numerele impare de la intersecţia cu Str. Valea Lungă până la
intersecţia cu Str. Moineşti;
Str. Moineşti numerele impare de la intersecţia cu Str. Furtunei până la
intersecţia cu Str. Nicodim;
Str. Nicodim nUl11ereie impare de la intersecţia cu Str. ivloineşti până la
intersecţia cu B-dul Tinlişoara.

Delimitare illterioara faţă de zona C3:
Exclusiv proprietăţile care aparţin unităţilor
număr poştal 22 pe B-dul Timişoara.
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6 - C: ZONA ac" - reprezentată grafic prin culoare GALBENĂ

CORP 6Cl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Prelungirea Ghencea numere pare şi impa re, de la intersecţia cu Drumul
Valea Largă până la limita de est a Cimitir Ghencea [1;
Limita de est a Cimitirului Ghencea II de la i tersecţia cu Prelungirea
Ghencea până la limita de nord a proprietăţilor cu numere poştale pare de
pe Prelungirea Ghencea;
Pe limita de nord a proprietăţilor cu numere pare de pe Prelungirea Ghencea
de la limita de est a Cimitirului Ghencea până la Str. Floarea Galbenă numere
pare şi impare inclusiv, Str. Valea Tăuzului numere pare şi impare inclusiv,
Str.Doniţei numere pare şi impare inclusiv şi În continuare până la limita de
vest şi sud a Institutului Pasteur, Ferma Boja;
Pe limita de sud Fermei Boja până la aleea serelor care porneşte din
Prelungirea Ghencea şi În continuare până la reţeaua de termoficare.
De-a lungul reţelei de termoficare inclusiv numerele poştale impare de pe B-
dul Timişoara de la aleea serelor până la limita de est a CET Vest;
Proprietăţile din partea de est a CET Vest de la reţeaua de termoficare până la
CF Cotroceni;
Pe limita CF Cotroceni de la limita de est a CET Vest până la aleea de la
adresa poştală nr.92 B-dul Timişoara exclusiv;
Aleea de la adresa poştală nr.92 B-dul Timişoara exclusiv de la CF Cotroceni
până la intersecţia cu B-dul Timişoara;
B-dul Timişoara numerele impare, de la intersecţia aleii de la adresa poştală
nr.92 B-dul Timişoara până la intersecţia cu Str. Valea Cascadelor;
Prelungirea Drumului Valea Largă numere impare de la intersecţia cu Str.
Valea Cascadelor până la intersecţia cu Drumul Valea Cricovului;
Drumul Valea Largă numere impare de la inter ecţia cu Drumul Valea
Cricovului până la intersecţia cu Prelungirea Ghencea.

CORP 6C2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

B-dul Timişoara numerele pare de la intersecţia ell Str. Nicodim pân5 la
limita de protecţie a aped uctulu i;
Limita de protecţie a apeductului de la numărul poştal 78-80 de pc B-dul
Timişoara inclusiv, până la intersecţia cu Str. Liniei;
Str. Liniei numerele impare de la limita de protecţie a apeductului până la
intersecţia cu Valea Cascadelor;
Str. Valea Cascadelor nunlerele intpare de la intersecţie cu Str. Liniei până În

dreptul numărul poşta111 de pc Valea Cascadelor inclusi\';
Str. Valea Cascadelor de la nlJluăml poştal J J jnclll.siv până la jnten.ecţiQ ('1

Str. Oboga;
Str. Oboga numerele impare .pân5 la intersecţia cu Str. Ierbii;
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Str. Ierbii numerele impare de la intersecţia cu Str. Oboga până la intersecţie
cu Str Bârsăneşti;
Str. Băbeşti exclusiv numerele pare stabilite În zona de fiscalitae B de la
intersecţia cu Str Bârsăncşti până la Str. Valea Lungă;
Str. V. Lungă numerele impare de la intersecţia cu Str. Băbeşti până la
intersecţia Str. Furtunei;
Str. Furtunei numerele pare de la intersecţia cu Str. Valea Lungă până la
intersecţia cu Str. Moineşti;
Str. Moineşti numerele pare de la intersecţia cu Str. Furtunei până la
intersecţia cu Str. Nicodim;
Str. icodim numerele pare de la intersecţia cu Str. Moineşti până la
intersecţia cu B-dul Timişoara;

CORP 6C3:
Inclusiv proprietăţile care aparţin unităţilor militare (pompieri, jandarmi),
număr poştal 22 pe B-dul Timişoara.

CORP 6C4:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Str.Piscul Crăsani numerele impare de la intersecţia cu Drumul Ciorogârla
până la intersecţia cu prelungire Drum de Legătură;
B-dul Iuliu Maniu exclusiv numerele pare, stabilite in zona B de fiscalitate (pe
Drum de legătură) de la intersecţia cu Str. Piscul Cr~isani până la intersecţia cu
Str. Roţii;
B-dul Iuliu Maniu exclusiv numerele pare, stabilite in zona B de fiscalitate de
la Str. Roţii, până la limita administrativă a municipiului Bucureşti, Drumul
Ciorogârla;
Drumul Ciorogârla, Canalul Argeş de la limita adIT'inistrativă a municipiului
Bucureşti până la Str. Piscul Crăsani.

CORP 6C5:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Str. Cornului exclusiv numerele pare stabilite in z na de fiscalitate B de la
limita Lacul Morii până la Drumul Fântâna Domnea-că;
Drumul Fântâna Donmească numerele impare de la limita Lacul Morii până
la Calea Giuleşti;
Calea Giuleşti numerele impare de la intersectia cu Drumul Fântâna
Domnească până la intersecţia cu Drumul Săbăreni;
Calca Giuleşti numere pare şi impare, de la intersecţia cu Drumul Săbărcni
până la limita de c~t a Cimitirului Adormirea Maicii Domnului;
Lin,ita de est a Cimitirului Adormirea Maicii Domnului de la intersecţia cu
Calea Gi!lleşti până la jntersecţia CI! Str pomjlor;

Str. Pomilor exclusiv numerele impare stabilite În /ona B de fiscalitate de la
limita de est a Cimitirului Adormirea Maicii Domnului până la Str. Cornului.
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6 - D ZONA "D" - reprezentată grafic prin culoare GRI

CORP 6Dl:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între artere le de circulaţie:

Prelungirea Ghencea numerele pare de la limita de est a cimitirului Ghencea
II până la limita administrativă a municipiului Bucureşti;
Limita administrativă a municipiului Bucureşti de la intersecţie cu
Prelungirea Ghencea până la limita CF Cotroceni;
Proprietăţile din partea de sud a CF Cotroceni de la limita administrativă a
municipiului Bucureşti până la limita de est a CET Vest;
Limita de est a CET Vest de la CF Cotroceni până la reţea de termoficare;
Proprietăţile din partea de sud a reţelei de termoficare de la limita de est a
CET Vest până la prelungirea Drumul Valea Largă;
Prelungirea Drumul Valea Largă exclusiv numerele pare stabili te În zona de
fiscalitate C, de la reţea de termoficare CET Vest până la intersecţia cu
Drumul Valea Cricovului;
Drumul Valea Largă exclusiv numcre pare de la intersecţia cu Drumul Valea
Cricovului până la intersecţia cu Prelungirea Ghencea.

CORP 6D2:
Delimitat prin teritoriul cuprins Între arterele de circulaţie:

Pe limita administrativă a municipiului Bucureşti de la Lacul Dâmboviţa
până la Drumul la Chiajna;
Pe limita administrativă a municipiului Bucureşti de la Drumul la Chiajna
până la limita de sector;
Pe limita de sector până la intersecţia cu Calea Giuleşti;
Calea Giuleşti numere pare de la limita de sector până la intersecţia cu
Drumul Fântâna Domnească;
Drumul Fântâna Domnească numere pare de la intersecţia cu Calea Giuleşti
până la prelungirea Drumului Fântâna Domnească;
Prelungirea Drumului Fântâna Domnească numerele pare de la limita Lacului
Dâmboviţa până la limita administrativă a municipiului Bucurcşti.

EXTRA VILAN:
LilT"litateritoriului extravilan este stabilita conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
19.+/2004.
Teritoriul cuprins in aceasta limita se Încadrează in zona A extravilan pentru
toate categoriile de folosinţa conţinute in art. 258 alin (6) al H.G. 956/2009.
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