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Apelul Asociaﬂiei
“Salvaﬂi Cartierele Dæmæroaia øi Bucureøti Noi”
MATERIALUL de mai jos, adresat autoritæﬂilor publice, a fost realizat prin
proiectul “Participarea civicæ a cetæﬂenilor la dezvoltarea urbanisticæ a oraøu lui”, finanﬂat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România (www.eeagrants.org www.fondong.fdsc.ro).
Conﬂinutul acestui material nu reprezintæ în mod necesar poziﬂia oficialæ
a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga ræspundere asupra corectitudinii øi
coerenﬂei informaﬂiilor prezentate revine iniﬂiatorilor.
➥ Asociaﬂia “Salvaﬂi Cartierele Dæmæroaia øi Bucureøtii Noi” a fost constituitæ legal la data de 18.09.2012, prin
voinﬂa cetæﬂenilor rezidenﬂi ai cartierelor Bucureøtii Noi øi Dæmæroaia, ca urmare a încælcærilor în mod repetat øi
voit de cætre Autoritæﬂile administraﬂiei
publice, respectiv Primæria Municipiului Bucureøti øi Primæria Sectorului 1, a
legislaﬂiei europene, în zona protejatæ
“Parcelarea Bazilescu”.
➥ Execuﬂia în zona “Parcelarea Bazilescu”, nominalizatæ în Lista Monumentelor Istorice a Muncipiului Bucureøti din anul 2004, reactualizatæ în
2010 la poziﬂia 91, cod B-II-s-B-17913, a
acestor construcﬂii færæ respectarea legilor specifice urbanismului, a dus la
afectarea în mod ireparabil a mediului
de viaﬂæ a locuitorilor, s-a pierdut identitatea arhitecturalæ a “Parcelærii Bazilescu” øi încalcæ dreptul constituﬂio-
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nal al cetæﬂenilor la un mediu înconjurætor sænætos øi echilibrat ecologic.
➥ La doi ani de la înfiinﬂare, asociaﬂia este în mæsuræ sæ prezinte mecanismul prin care investitori, autoritæﬂi
locale, funcﬂionari publici în aparatul
de stat, organizaﬂi în adeværate grupuri infracﬂionale, eludeazæ, interpreteazæ sau ignoræ legile pentru atingerea obiectivelor proprii ilegale.
➥ În ceea ce priveøte Inspectora tul de Stat în Construcﬂii, în peste 42
de cazuri, confirmate chiar dacæ a dispus oprirea executærii lucrærilor de
construire øi înainteazæ plângeri,
acolo unde este cazul, cætre organele
de urmærire penalæ, verificæ doar legalitatea autorizaﬂiilor sub forma obﬂinerii avizelor solicitate prin certificatul de
urbanism, dar nu verificæ øi dacæ documentele de urbanism respectæ din punct
de vedere tehnic legislaﬂia, øi aici ne

referim la planurile tehnice vizate “spre
neschimbare”, care în peste 230 de cazuri sunt aprobate cu încælcarea legii,
dar øi a Planurilor Urbanistice de Detaliu, emise în cea mai mare parte de
cætre Primæria Sectorului 1, ce încalcæ flagrant Legea nr. 350/2001, republicatæ, øi Legea nr. 50/1991, republicatæ, øi PUG al Municipiului Bucureøti.
➥ La doi ani de la înfiinﬂare, Asociaﬂia consideræ cæ a reuøit sæ descifreze mecanismul prin care un grup
organizat infracﬂional, format din in vestitori în domeniul imobiliar, spriji niﬂi de cætre autoritæﬂile locale, funcﬂionari publici în aparatul de stat, func ﬂionari din cadrul Agenﬂiei Naﬂionale
de Cadastru øi Publicitate Imobiliaræ,
notari øi cadastriøti, eludeazæ, inter preteazæ sau ignoræ legile pentru atin gerea obiectivelor proprii ilegale.
Iatæ mecanismul, descris în 9 paøi!

PASUL 1.
Autorizaﬂiile de construire
➥ Pentru edificarea unei construcﬂii, este necesaræ emiterea unei auto rizaﬂii de construire de cætre Primæria
Sectorului 1 (pentru zona Dæmæroaia)
sau de cætre Primæria Generalæ a Mu-
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Apelul a fost trimis
la:
● Preøedinﬂia României, ● Guvernul României, ● Primæria Generalæ a Municipiului Bucureøti – primar general, viceprimari, arhitectul
øef al PMB, Secretarul PMB –, ● Primæria Sectorului 1 Bucureøti – primarul sectorului 1, viceprimar, secretarul general al Sectorului 1, arhitectul øef Primæria Sector 1 –, ●
Instituﬂia Prefectului MB, ● Ministerul Afacerilor Interne – Direcﬂia
Generalæ Anticorupﬂie Bucureøti, ●
Avocatul Poporului, ● Parlamentul
României – Comisia pentru Abuzuri,
● Ministrul Dezvoltærii Regionale øi
Administraﬂiei Publice, ● Inspectoratul de Stat în Construcﬂii, ● Directorul general al Agenﬂiei Naﬂionale
de Cadastru øi Publicitate Imobiliaræ,
● Oficiul de Cadastru øi Publicitate
Imobiliaræ Bucureøti – Director OCPI
Direcﬂia Cadastru øi Geodezie øi Director Direcﬂia Publicitate Imobiliaræ
(Carte Funciaræ), ● IGSU – Inspector general, ● Garda de Mediu –
Garda Naﬂionalæ de Mediu, ● Parlamentul European (Bruxelles), ● Poliﬂia Localæ a Sectorului 1 – Serviciul Disciplina în Construcﬂii øi Afiøaj Stradal, ● Poliﬂia Localæ a Primæriei Municipiului Bucureøti – Serviciul Disciplina în Construcﬂii.

nicipiului Bucureøti (pentru Bucureøtii Noi – “Zona Protejatæ Bazilescu”).
Condiﬂiile specificate în aceste autorizaﬂii trebuie sæ se încadreze în HCGMB
269/2000 – Planul de Urbanism General al Municipiului Bucureøti.
Cartierul Dæmæroaia se încadreazæ
în zona L2a, iar Bucureøtii Noi se încadreazæ în zona L2b – zone cu regim
protejat, pentru care se prevede:
– regim de înælﬂime maxim P+2E;
– procent de ocupare a terenului

(suprafaﬂæ construitæ/suprafaﬂæ teren)
de maxim 45%;
– coeficient de utilizare a terenului
(suprafaﬂæ desfæøuratæ suprateranæ/suprafaﬂæ terenului de maxim 1,3);
– înælﬂimea maximæ a clædirilor: 10 m;
– distanﬂe faﬂæ de vecinætatea lateralæ: jumætate din înælﬂimea maximæ,
dar nu mai puﬂin de 3 m;
– retragere faﬂæ de aliniamentul stræzii: 3 – 4 m
– retrageri faﬂæ de limita posterioaræ: egalæ cu jumætate din înælﬂimea
clædirii, dar nu mai puﬂin de 5,0 m;
– lungimea maximæ a clædirii: maxim 15 m;
– conform HCGMB 66/2006, fiecare
apartament sub 100 mp trebuie sæ aibæ
la dispoziﬂie 1 loc de parcare în incintæ, iar cele peste 100 mp, 2 locuri de
parcare în incinta parcelei;
– pentru zona L2b Secﬂiunea III
Articolul 4, este interzisæ “comasarea
parcelelor pentru evitarea caracterului zonei protejate”.
Aceastæ reglementare a fost încælcatæ în cazul emiterii autorizaﬂiilor de construire pentru Feldioara 17 – 19, Mæicæneøti 49 –
51, Calcarului 14 – 17, Elocinﬂei
29 – 31, Mæicæneøti 13 – 15.
➥ Ce nu se respectæ la Primæria
Generalæ a Municipiului Bucureøti:
– sunt date autorizaﬂii de D+P+2E,
dar nu se adaugæ suprafaﬂa demisolului la suprafaﬂa totalæ, desfæøuratæ a
clædirii, aøa cum prevede legea, deoarece aceasta ar duce la depæøirea valorii legale a coeficienﬂilor construcﬂiei;
– au fost date autorizaﬂii de construire S(D)+P+2E+M, încælcându-se
regimul legal de înælﬂime;
– la o înælﬂime de 10 m datæ, pentru toate autorizaﬂiile emise, distanﬂa
faﬂæ de limita lateralæ este datæ la 3 m,
în loc de minimum 5 m cât este menﬂionatæ în PUG (“jumætate din înælﬂimea la corniøæ, dar nu mai puﬂin de 3
m”); distanﬂa de nu mai puﬂin de 3 m

se aplicæ la construcﬂiile de parter/parter øi etaj, care au o înælﬂime de maxim 6 m la corniøæ. Jumætate din înælﬂime înseamnæ maxim 1,5 m, ceea ce
contravine reglementærilor legale øi Codului Civil øi PUG Bucureøti.
– retragerea faﬂæ de aliniamentul
stræzii este dat, de cele mai multe ori,
la 3 m, în timp ce pentru un loc de
parcare este nevoie de minim 4.5 m
lungime; astfel, o parte din autovehicule sunt parcate pe spaﬂiul public, blocând trotuarele, încælcând PUG-ul (“staﬂionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaﬂiei publice”) øi legea circulaﬂiei pe drumurile publice, care specificæ faptul cæ trotuarele nu trebuie
blocate cu autovehicule. Prin amplasarea prea apropiatæ de clædirile vecine, existæ cazuri în care se încalcæ Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sænætæﬂii privind însorirea clædirilor, care prevede cæ distanﬂæ dintre clædiri
trebuie sæ fie egalæ cu înælﬂimea clædirii celei mai înalte;
– nu sunt respectate prevederile
PUG-ului privind spaﬂiile verzi, care prevæd câte un arbore plantat la fiecare
100 mp, în realitate blocurile neavând
nici mæcar un mp pætrat de spaﬂiu verde,
ci numai pavaje; în plus, au fost distruse aliniamentele verzi de pe trotuarele aferente øi au fost tæiaﬂi sute de
copaci, bætrâni de zeci de ani, de pe
domeniul public, de cætre proprietarii
blocurilor nou construite;
– locurile de parcare nu sunt prevæzute în autorizaﬂie în numær suficient sau sunt amplasate în incintæ
într-un mod nerealist øi nefuncﬂional,
øtiindu-se de la început cæ nu vor fi
puse în operæ;
– Primæria Generalæ a Capitalei încalcæ sistematic Legea nr. 544/2001 privind liberul acces al populaﬂiei la documente de interes public, prin afiøarea pe site-ul propriu a unor informaﬂii insuficiente øi trunchiate legate de
autorizaﬂiile de construire. În realitate,
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Un ræspuns din partea Corpului de control
al primului-ministru
CA URMARE a petiﬂiei înregistrate la MAI – Direcﬂia generalæ Anticorupﬂie,
Corpul de control al primului ministru – Direcﬂia juridicæ øi administrativæ a
trimis Asociaﬂiei un ræspuns prin care informeazæ, în data de 16.02.2015, cæ:
“[…] în ceea ce priveøte aspectele referitoare la Inspectoratul de Stat în
Construcﬂii, acestea vor fi analizate øi verificate în cadrul acﬂiunii de control ce
se efectueazæ în prezent de cætre Corpul de control al primului-ministru la
Inspectoratul regional în Construcﬂii Bucureøti-Ilfov.”
Referitor la activitatea organelor de cercetare penalæ, Asociaﬂia este infor matæ cæ “petiﬂia a fost transmisæ spre soluﬂionare cætre Consiliul superior al Magistraturii””.
sunt tipærite numai numærul de autorizaﬂie øi numele titularului, færæ a se
da informaﬂii despre datele tehnice øi
indicatorii aprobaﬂi. La toate demersurile Asociaﬂiei privind consultarea documentaﬂiilor aferente autorizaﬂilor, ni
s-a ræspuns cæ nu avem acces la informaﬂii pe motiv de protejare a secretului profesional øi a intimitæﬂii proprietarului. Toate aceste obstrucﬂionæri sunt
fæcute pentru a întârzia øi a zædærnici
orice acﬂiune de contestare.
➥ Ce nu se respectæ la Primæria
Sectorului 1:
– sunt date autorizaﬂii de construire
cu regim de înælﬂime S+P+2E+M,
invocându-se paragraful din PUG:
“se admite mansardarea clædirilor existente cu øarpantæ, cu pantæ de 45
grade, cu maxim 60% din aria construitæ la sol a clædirii”. Funcﬂionarii
primæriei omit cu bunæ øtiinﬂæ cuvântul “existente”, permiﬂând cel de-al treilea nivel pentru o clædire viitoare, færæ
sæ ﬂinæ cont cæ se încalcæ cel puﬂin:
– H.G. nr. 66/2006, prin nealocarea de locuri de parcare øi pentru apartamentele de la mansardæ;
– încælcarea PUG-ului, prin depæøirea POT 45% øi CUT 1,3;
– încælcarea dreptului la sænætate a
vecinilor prin nerespectarea Ordinului nr. 536/1997 al Ministrului Sænætæﬂii privind însorirea clædirilor, care
prevede cæ distanﬂa dintre clædiri tre-
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buie sæ fie egalæ cu înælﬂimea clædirii
celei mai înalte;
– distanﬂa de 3 m pânæ la la limita
lateralæ este condiﬂionatæ de Planul de
Urbanism de Detaliu – PUD, care însæ
este aprobat în Comisia tehnicæ øi în
Consiliul Primæriei færæ respectarea
tuturor etapelor legale de consultare
a populaﬂiei, færæ luarea în discuﬂie a
obiecﬂiunilor vecinilor afectaﬂi direct
øi, ceea ce este cel mai grav, færæ informarea la timp a acestora;
– prin aceste PUD-uri se încalcæ Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanﬂei de urgenﬂæ a Guvernului nr.
7/2011 pentru modificarea øi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului øi urbanismul, care,
la punctul 10 prevede:
(5) [În situaﬂia prevæzutæ la alin.
(1) lit. b) øi c) se pot aduce urmætoarele modificæri reglementærilor
din Planul urbanistic general:]
a) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementæri cu privire la accesul auto øi pietonal, retragerile faﬂæ de limitele laterale øi
posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetricæ, modul
de ocupare a terenului, designul spaﬂiilor publice, dupæ caz, reglementæri cuprinse în ilustrarea urbanisticæ, parte integrantæ din documentaﬂia de urbanism;

În realitate, se modificæ lungimea
clædirii, CUT, se exclude demisolul din
calcule;
– Primæria Sectorului 1 încalcæ sistematic Legea nr. 544/2001 privind liberul acces al populaﬂiei la documente de
interes public, prin afiøarea pe site-ul
propriu a unor informaﬂii insuficiente
øi trunchiate legate de autorizaﬂiile de
construire. În realitate, sunt tipærite numai numærul de autorizaﬂie øi numele
titularului, færæ a se da informaﬂii despre datele tehnice øi indicatorii aprobaﬂi.
La toate demersurile Asociaﬂiei privind consultarea documentaﬂiilor aferente autorizaﬂiilor, s-a ræspuns cæ nu
avem acces la informaﬂii pe motiv de
protejare a secretului profesional øi a
intimitæﬂii proprietarului;
– toate PUD-urile vizate de cætre
Primæria Sectorului 1 au urmætoarea
formæ:
Prevederi PUG/PUZ aprobate anterior: terenul este cuprins în PUG
aprobat cu HCGMB nr. 269/2000,
prelungit prin HCGMB nr. 232/
19.12.2012 – zona 1.2a – locuinﬂe
individuale øi colective mici realizate
pe baza unei lotizæri anterioare cu
P – P+2 niveluri, situate în afara
zonei protejate, POTmax.= 45%,
CUTmax. = 0,9 mp ADC/mp teren
pentru P+1E, CUTmax..= 1,3 mp
ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax.
= 10,00 m. În cazul mansardelor
se admite o depæøire a CUT proporﬂional cu suplimentarea ADC cu
maxim 0,6 din AC.
Articolul din HCGMB nr. 269/2000
prevede:
“L2a + L2b – se admite mansardarea clædirilor existente cu øarpantæ,
cu condiﬂia luærii în calculul CUTului a unei suprafeﬂe suplimentare
de minim 60% din aria construitæ la
sol a clædirii;”
Ceea ce era, iniﬂial, un articol restrictiv, a fost modificat øi completat de
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cætre persoane interesate din cadrul
primæriei, în mod ilegal øi abuziv, într-unul permisiv, rezultând un text de
lege care nu se regæseøte nicæieri.

PASUL 2.
Neimplicarea autoritæﬂilor
➥ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrærilor de construire prevede cæ anularea autorizaﬂiilor de construire sau de desfiinﬂare poate fi cerutæ, în condiﬂiile legii, øi de cætre pre fect, inclusiv la sesizarea expresæ a organelor de control ale Inspectoratului
de Stat în Construcﬂii.
La toate sesizærile Asociaﬂiei privind
încælcarea legii în elaborarea autorizaﬂiilor de construire, prefectul nu a
ræspuns.
➥ La solicitarea Asociaﬂiei cætre Ministerul Dezvoltærii Regionale øi Administraﬂiei Publice privind exprimarea
unui punct de vedere referitor la legalitatea autorizaﬂiilor de construire, acesta a ræspuns cæ, din cele 14 autorizaﬂii emise în perioada 2012 – 2013 în
zona Dæmæroaia – Bucureøtii Noi, “acestea au fost emise cu respectarea prevederilor documentaﬂiilor de urbanism avizate øi aprobate øi conﬂin toate
avizele/acordurile solicitate cu certificatele de urbanism, conform prevederilor legale”. Deci, cu alte cuvinte,
autorizaﬂiile respectæ metodologia øi
se face, practic, o inventariere a avi zelor care însoﬂesc autorizaﬂiile, dar
nu se spune dacæ avizele sunt legale.
Deci, nu se spune clar cæ aceste autorizaﬂii respectæ legea.

PASUL 3.
Încælcarea autorizaﬂiilor
de construire
DUPÆ OBﬁINEREA autorizaﬂiilor de
construire, dezvoltatorii procedeazæ sistematic la nerespectarea acesteia:
– mæresc suprafaﬂa construitæ, rezultând încælcarea POT-ului 45%;

– tranformæ garajele în locuinﬂe;
– mæresc înælﬂimea subsolului, transformându-l în demisol;
– dacæ au în autorizaﬂie mansardæ,
mæresc volumul acesteia transformând-o
în etaj curent;
– construiesc mansardæ færæ autorizaﬂie;
– mæresc suprafaﬂa desfæøuratæ prin
zidirea balcoanelor øi introducerea suprafeﬂei acestora în volumul clædirii
sau construiesc în consolæ, nerespectând CUT-ul de 1,3.

PASUL 4.
Sesizærile cætre instituﬂiile
de control
➥ Cei afectaﬂi direct de construcﬂiile edificate sunt îndreptæﬂiﬂi sæ facæ
reclamaﬂii la Inspectoratul de Stat în
Construcﬂii øi la Poliﬂia Localæ – Disciplinæ în Construcﬂii. În urma controalelor, aceøtia constatæ încælcarea
autorizaﬂiei de construire, ceea ce conduce la mæsuri penale øi sistarea lucrærilor de construcﬂie. În realitate, se
declanøeazæ procedura de plângere
penalæ, dar de cele mai multe ori nu
se dispune sistarea lucrærilor. Aceastæ
sistare de drept ar putea fi invocatæ de
organele de Poliﬂie ca, la sesizare, sæ
efectueze controale, sæ sancﬂioneze øi
sæ blocheze øantierele.
➥ Plângerile penale sunt trimise
cu întârziere cætre organele de cercetare penalæ (Procuratura), acestea urmând sæ le trimitæ la Poliﬂie pentru
instrumentare, dupæ care se întorc la
Procuraturæ care ar trebui sæ dispunæ
chemarea în judecatæ, ISC-ul øi/sau Disciplina în Construcﬂii trebuind sæ fie
parte în proces. În realitate, pe tot acest traseu lung, orice persoanæ “influenﬂabilæ” poate determina întârzierea sau chiar oprirea procedurii prin
NUP (neînceperea urmæririi penale).
Aceasta este explicaﬂia pentru care, dupæ mai bine de un an øi 180 de plângeri penale, confirmate de cætre Disci-

Autoritatea Naﬂionalæ
de Cadastru
øi Publicitate
Imobilaræ
Iatæ ce ræspunde ANCPI la sesizarea Asociaﬂiei cu privire la unele
“aspecte ce ﬂin de încælcarea sistematicæ a prevederilor legislative în
materia urbanismului asupra unor
imobile situate în cartierele Dæmæroaia øi Bucureøtii Noi, precum øi
cu privire la modalitatea de înregistrare a acestor imobile în sistemul integrat de cadastru øi carte funciaræ”:
“Verificarea aspectelor sesizate
în conﬂinutul petiﬂiei dumneavoastræ fac obiectul unui control dispus
de conducerea Agenﬂiei Naﬂionale
de Cadastru øi Publicitate Imobiliaræ Bucureøti.
Ulterior finalizærii activitæﬂii de
control, væ vor fi comunicate mæsurile legale dispuse cu privire la aspectele sesizate”.
plina în construcﬂii, în prezent nu este
demarat niciun proces penal, toate blocurile fiind finalizate, iar apartamentele fiind chiar vândute øi intrate în circuitul civil. Conform înøtiinﬂærii Procuraturii, din cele 18 blocuri acﬂionate în
contencios administrativ de Asociaﬂia
“Salvaﬂi Cartierele Dæmæroaia øi Bucureøtii Noi”, 6 sunt în cercetare la Secﬂia
5 Poliﬂie, trei au NUP-uri, iar nouæ nu
au fost luate în evidenﬂæ încæ. În total,
Asociaﬂia monitorizeazæ 42 de imobile
cu plângeri penale, despre care nu are
nicio veste de la Procuratura de pe
lângæ Judecætoria Sectorului 1 de peste un an, în ciuda numeroaselor adrese.
Ce este foarte grav, este faptul cæ
Inspecﬂia de Stat în Construcﬂii, cu
toate cæ a constatat deficienﬂe grave la
construcﬂiile tip bloc verificate, deficienﬂe care pun în pericol siguranﬂa
populaﬂiei, nu a luat nici o mæsuræ eficientæ care sæ ducæ la stoparea acestora.
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➥ Astfel, în ræspunsul cætre Avocatul Poporului, Inspectoratul de Stat
în Construcﬂii declaræ cæ, în urmæ controalelor în zonæ, “s-au descoperit urmætoarele abateri de la prevederile legislative:
– executarea neautorizatæ a lucrærilor de construcﬂii;
– nerespectarea prevederilor autorizaﬂiilor de construire;
– neasigurarea sistemului calitæﬂii
la execuﬂia lucrærilor;
– efectuarea recepﬂiilor la finalizarea lucrærilor, cu participarea reprezentanﬂilor Primæriilor Municipiului Bucureøti în calitate de membri ai comisiei
de recepﬂie, în condiﬂiile în care lucrærile efectuate nu respectau autorizaﬂiile de construire øi planøele vizate
spre neschimbare anexæ la acestea” .
Toate blocurile sunt intrate în circuitul civil, deci sunt locuite, în condiﬂiile în care chiar ISC recunoaøte cæ
nu îndeplinesc normele de siguranﬂæ.

PASUL 5.
Procesul verbal de recepﬂie
a construcﬂiei
➥ Dupæ terminarea construcﬂiei,
se întruneøte o comisie din care fac
parte dezvoltatorul, dirigintele de øantier, constructorul, proiectanﬂii øi un
reprezentant al autoritæﬂilor locale. Acest reprezentant este, în cazul PMB,
un inspector de la Serviciul urbanism,
iar pentru Primæria Sectorului 1, un inspector de la Disciplina în Construcﬂii.
➥ În cazul Primæriei Generale a
Capitalei
De fiecare datæ, Inspectoratul de
Stat în Construcﬂii øi Disciplina în
Construcﬂii au înøtiinﬂat Serviciul Urbanism din cadrul Primæriei Municipiului Bucureøti despre încælcarea autorizaﬂiei de construire la blocurile
noi din Bucureøtii Noi “Zona Protejatæ Bazilescu”; inspectorul desemnat
sæ participe la întocmirea procesului
verbal de recepﬂie, în deplinæ cunoø-
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tinﬂæ de cauzæ, a semnat øi a certificat
cæ acea clædirea este recepﬂionatæ “færæ
obiecﬂiuni”.
În unele procese-verbale sunt specificate lucræri care nu respectæ prevederile din autorizaﬂia de construire.
În conformitate cu Legea nr. 50/1991
art. 37 alin. (2) – (5), nu se admite
recepﬂia lucrærilor care nu respectæ
prevederile autorizaﬂiei de construire.
De asemenea, sunt specificate anexe
în procesul verbal de recepﬂie la terminarea lucrærilor, dar nu sunt ataøate.
În anume situaﬂii, s-a efectuat recepﬂia la terminarea lucrærilor færæ obiecﬂiuni în stadiul de structuræ de rezistenﬂæ, contrar reglementærilor în vigoare, dupæ care investitorul are libertatea sæ construiascæ în continuare
cât doreøte øi ce doreøte.
Menﬂionæm cæ færæ acest proces-verbal de recepﬂie, imobilul nu poate fi
întabulat øi introdus în circuitul civil.
Toate procesele-verbale de recepﬂie întocmite în perioada 2012-2013
sunt semnate de cætre un lucrætor din
cadrul Serviciului Urbanism, mereu
acelaøi. În anul 2013, în urma activitæﬂii øi semnalærilor noastre repetate, a
fost schimbat cu o altæ persoanæ, de
asemenea lucrætoare în cadrul Serviciului Urbanism, care a semnat, færæ
probleme øi “færæ obiecﬂiuni” toate
procesele-verbale, inclusiv cele pentru
care organele de control au descoperit încælcæri ale autorizaﬂiei øi legislaﬂiei. Øi astfel, aceste douæ persoane
sunt vinovate de intrarea în circuitul
civil a sute de clædiri construite ilegal.
➥ În cazul Primæriei Sectorului 1
Lucrætorii Disciplinei în Construcﬂii
fie semneazæ procesele-verbale “færæ
obiecﬂiuni”, omiﬂând sæ constate nerespectarea autorizaﬂiilor de construire, fie îøi trec doar numele, færæ sæ
semneze, dar øi færæ sæ menﬂioneze obiecﬂiunile la nerespectarea autorizaﬂiilor. Cu acest proces-verbal având o
formæ ambiguæ øi neclaræ, întocmit cu

nerespectarea legislaﬂiei în vigoare, dezvoltatorul, cu complicitatea lucrætorilor de la Oficiu de Cadastru øi Cærﬂile funciare, întabuleazæ construcﬂia
øi o introduce în circuitul civil.

PASUL 6.
Documentaﬂia cadastralæ
øi înscrierea în Cærﬂile
funciare
OCPI – documentaﬂia cadastralæ
Documentaﬂiile cadastrale întocmite de cætre cadastriøtii autorizaﬂi (în
permanenﬂæ apærând cam aceleaøi nume), nu ar fi trebuit sa fie avizate de
catre Oficiul de Cadastru øi Publicitate
Imobiliaræ dacæ s-ar fi aplicat propriile
regulamente de funcﬂionare:
- Ordinul nr. 634/2006 din 13/10/
2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conﬂinutul øi modul de întocmire a documentaﬂiilor cadastrale
în vederea înscrierii în cartea funciaræ
- ODG nr. 700/2014 (Ordin al Directorului General al ANCPI) din 09.07.
2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepﬂie øi înscriere
în evidenﬂele de cadastru øi carte funciaræ.
Ordinul nr. 634/2006, CAPITOLUL
2 Dispoziﬂii cu privire la întocmirea
documentaﬂiilor prevede:
Art. 10
(1) Recepﬂia cadastralæ constæ în:
a) verificarea conﬂinutului documentaﬂiei;
e) verificarea modului de calcul al
suprafeﬂelor;
f) corespondenﬂa între atributele descriptive øi elementele grafice;
Adicæ, dacæ imobilele/suprafeﬂele mæsurate nu corespund cu cele din planurile vizate spre neschimbare aferente autorizaﬂiilor de construire, documentaﬂia nu poate fi recepﬂionatæ.
ODG nr. 700/2014 prevede aceleaøi
cerinﬂe:
Art. 46. (1) Recepﬂia documentaﬂiei
cadastrale constæ în verificarea din
punct de vedere tehnic a urmætoarelor aspecte:
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m) calitatea øi corectitudinea operaﬂiunilor, mæsurætorilor, calculelor, preciziilor, dacæ se consideræ necesare;
n) corespondenﬂa între atributele
descriptive øi elementele grafice;
Art. 97. La înscrierea construcﬂiilor
persoana autorizatæ specificæ numærul
de niveluri, anul construirii, suprafaﬂa
construitæ la sol øi suprafaﬂa construitæ desfæøuratæ. Aceste date vor fi menﬂionate în planul de amplasament øi
delimitare a imobilului.
Pe lângæ nerespectarea suprafeﬂelor prevæzute în autorizaﬂiile de construire, asociaﬂia a semnalat cætre OCPI
øi neincluderea în documentaﬂia cadastralæ a nivelurilor construite ilegal
(în special etajul 3 øi/sau mansarda).
De fiecare datæ s-a ræspuns cæ specialistul cadastrist a întocmit documentaﬂia cadastralæ conform cu autorizaﬂia
de construire øi procesul-verbal de recepﬂie la terminarea lucrærilor, færæ sæ
se ﬂinæ cont de articolele mai sus menﬂionate.
Cærﬂile Funciare
➥ Pentru înscrierea în cartea funciaræ, Legea cadastrului øi a publicitæﬂii imobiliare nr. 7/1996, cu modificærile øi completærile ulterioare, prevede cæ:
“Art. 36. – (1) Dreptul de proprietate asupra construcﬂiilor se înscrie în
cartea funciaræ în baza autorizaﬂiei de
construire øi a procesului-verbal de recepﬂie la terminarea lucrærilor semnat
de reprezentantul autoritæﬂii locale sau
a unui certificat eliberat de autoritatea
localæ pe razæ cæreia este edificatæ construcﬂia, precum øi a unei documentaﬂii cadastrale.”
Admiﬂând cæ, în lipsa specificærii în
lege cæ documentaﬂia cadastralæ trebuie sæ fie identicæ cu autorizaﬂia de
construire, rezultæ cæ procesul-verbal
“avizat de cætre reprezentantul autoritæﬂii administraﬂiei locale emitente a
autorizaﬂiei de construire” este definitoriu.

➥ Cu toate cæ Asociaﬂia a fæcut plângeri penale pentru fals în declaraﬂii
împotriva reprezentantului PMB care
a semnat procesul-verbal, reprezen tanﬂii Oficiului de Cadastru nu au vrut
sæ ia în calcul sesizærile, procedura de
rezolvare în instanﬂæ a plângerii penale fiind mult devansatæ de întabularea clædirii. În plus, din cauza lipsei de
transparenﬂæ a Primæriei, se ia la cunoøtinﬂæ despre existenﬂa procesuluiverbal de recepﬂie dupæ întabularea
construcﬂiei, deci dupæ ce faptul a fost
consumat.
➥ La sesizærile Asociaﬂiei cætre conducerea Agenﬂiei Naﬂionale de Cadas tru øi Publicitate Imobiliaræ, care are
în subordine Oficiul Naﬂional de Cadastru øi Cærﬂile Funciare, privind neregulile privind înscrierea în cartea funciaræ a imobilelor færæ a avea procesul-verbal de recepﬂie semnat de cætre
reprezentantul Primæriei Sector 1, s-a
ræspuns cæ nu s-a aplicat articolul 551,
ci s-a aplicat articolul 29 alin. (1) din
Legea nr. 7/1996 øi art. 37 alin. (5) din
Legea nr. 50/1991.
Art. 29 din Legea nr. 7/1996, republicatæ (r.2,) prevede:
“(1) În cazul în care registratorul
admite cererea, dispune întabularea
sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacæ înscrisul îndeplineøte
urmætoarele condiﬂii limitative:
a) este încheiat cu respectarea
for melor prescrise de lege;
b) identificæ corect numele sau
denumirea pærﬂilor øi menﬂioneazæ
codul numeric personal sau, dupæ
caz, numærul de identificare fiscalæ,
dacæ este atribuit, codul de înregistrare fiscalæ ori codul unic de înregistrare, dupæ caz, atribuit acestora;
c) individualizeazæ imobilul printr-un numær de carte funciaræ øi un
numær cadastral sau topografic, dupæ
caz;
d) este însoﬂit de o traducere legalizatæ, dacæ actul nu este întocmit în limba românæ. În cazul actu-

lui autentic notarial, acesta trebuie
sæ fie încheiat de un notar public în
funcﬂie în România;
e) este însoﬂit, dupæ caz, de o
copie a extrasului de carte funciaræ
pentru autentificare, a extrasului
de carte funciaræ pentru informare
sau a certificatului de sarcini ce a
stat la baza întocmirii actului, cu
excepﬂia cazului în care se face menﬂiune despre acestea în cuprinsul actului;
f) este însoﬂit de dovada achitærii
tarifului de publicitate imobiliaræ,
cu excepﬂia scutirilor stabilite prin
lege sau a situaﬂiei în care dovada
încasærii tarifului se face conform
procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 9 alin.
(4) øi (5);
g) îndeplinirea altor prevederi
legale stabilite prin legi speciale, a
cæror verificare se aflæ în competenﬂa registratorului.”
Legea nr. 50/1991 privind calitatea lucrærilor în construcﬂii prevede:
“Art 37. – (2) Lucrærile de construcﬂii autorizate se consideræ finalizate dacæ s-au realizat toate elementele prevæzute în autorizaﬂie øi
dacæ s-a efectuat recepﬂia la terminarea lucrærilor. Efectuarea recepﬂiei la terminarea lucrærilor este obligatorie pentru toate tipurile de
construcﬂii autorizate, inclusiv în situaﬂia realizærii acestor lucræri în regie proprie. Recepﬂia la terminarea
lucrærilor se face cu participarea reprezentantului administraﬂiei publice, desemnat de emitentul autorizaﬂiei de construire.
Art. 37. – (5) Construcﬂiile executate færæ autorizaﬂie de construire sau cu nerespectarea prevede rilor aces teia, precum øi cele care
nu au efectuatæ recepﬂia la ter minarea lucrærilor, potrivit legii, nu
se consideræ finalizate øi nu pot fi
întabulate în cartea funciaræ. […]”
În aceastæ situaﬂie, se aplicæ în continuare sancﬂiunile prevæzute de lege.
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➥ Deci, în ræspunsul primit se ig noræ complet cæ recepﬂia imobilului reclamat s-a fæcut cu încælcarea flagrantæ
a art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
7/1996 øi a art. 37 alin. (5) din Legea
50/1991.
➥ Din comunicærile Poliﬂiei Locale
a Primæriei Sectorului 1 – Direcﬂia Control Disciplinæ în Construcﬂii (care este
responsabilæ cu semnarea proceselorverbale de recepﬂie a clædirilor, din partea Primæriei Sector 1 pentru cartierul
Dæmæroaia), a reieøit cæ un numær de
13 imobile nu au procesele-verbale de
recepﬂie. Este vorba despre imobilele
amplasate pe stræzile: Acumulatorului
15, Coralilor 14, Gloriei 26 – 28, Izbiceni 51, Jiului 93, Limpejoarei 24,
Liﬂa 17, Liﬂa 30 – 32, Øinca 20, Târnæveni 22. Toate imobilele sunt întabu late øi intrate în circuitul civil.
Conform ODG nr. 700/2014 (Ordin
al directorului General al ANCPI):
Art. 98. (I) Dreptul de proprietate
asupra construcﬂiilor se înscrie în
cartea funciaræ în baza autorizaﬂiei de
construire øi a procesului-verbal de
recepﬂie la terminarea lucrærilor, semnat øi øtampilat de reprezentantul autoritæﬂii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea localæ pe raza cæreia este edificatæ construcﬂia øi a unei
documentaﬂii cadastrale.
Niciunul din imobilele menﬂionate
mai sus nu au procesul verbal de recepﬂie semnat øi øtampilat, deci nu se
poate justifica de cætre angajaﬂii cærﬂilor funciare „omiterea“lipsei øtampilei
pe aceste documente.
În Zona Protejatæ Bazilescu, toate
blocurile construite pânæ în anul 2013
au întabulate apartamente la subsol
sau mansarde, cu toate cæ acestea nu
existæ pe autorizaﬂiile de construire.
Acest fenomen a continuat øi în perioada 2013 – 2015 pentru zeci de cazuri.
Concluzia este cæ ANCPI, instituﬂie
care ar putea sæ opreascæ întabularea
construcﬂiilor ilegale, încalcæ flagrant
legea.
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➥ În urma demarærii proceselor în
Contencios administrativ pentru demolare a imobilelor, au fost înscrise
litigiile în cærﬂile funciare ale acestora.
Dupæ ce a respins cererile de øtergere
a acestor litigii, dupæ un timp, ANCPI
a început sæ admitæ cererile dezvoltatorilor, iar funcﬂionarii sæi au øters notærile în cærﬂile funciare. Astfel, acum
avem situaﬂia hilaræ, în care o parte
din imobile sunt notate, iar o parte nu
sunt notate, cauzele fiind identice. Concluzia este cæ nu justeﬂea demersului
stæ la baza analizei funcﬂionarilor de la
Cærﬂile Funciare, ci, mai degrabæ, cine
face cererea. Toatæ aceastæ situaﬂie a
condus la o situaﬂie cu grave consecinﬂe sociale øi economice, dezvoltatorii vânzând cu fals în contractele de
vânzare-cumpærare (omiﬂând sæ specifice cæ imobilele sunt în litigiu øi cæ
existæ plângeri penale pe numele lor)
apartamentele din imobilele nenotate
cætre cumpærætori de bunæ credinﬂæ,
majoritatea cazurilor prin credite bancare.
➥ În urma acﬂiunilor Asociaﬂiei în
justiﬂie, de a anula øtergerea litigiilor
din cartea funciaræ, pânæ acum au fost
câøtigate cinsprezece procese. Deci, Asociaﬂia are confirmarea cæ ANCPI comite un abuz.
La sesizarea Asociaﬂiei cætre Corpul de Control al Guvernului, autoritate de control asupra ANCPI, s-a ræspuns Asociaﬂiei – prin adresa 1.365/
11.10.2013 – cæ aceastæ instituﬂie “nu
are competenﬂæ sæ soluﬂioneze aspectele sesizate, acestea fiind de competenﬂa exclusivæ a instanﬂelor de judecatæ”.

PASUL 7.
Emiterea autorizaﬂiilor
de construire ilegale
(PASUL 1 bis)
➥ În trei cazuri […], în ciuda comunicærilor la ISC øi/sau Disciplina în
Construcﬂii privind nerespectarea autorizaﬂiei de construire de cætre dezvoltatori, Primæria Municipiului Bucu-

reøti a emis autorizaﬂie de mansardare
încælcând Legea nr. 50/1991, modifi catæ:
“Art. 7. – (151) Pentru obﬂinerea
unei noi autorizaﬂii de construire,
potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouæ documentaﬂie tehnicæ – D.T., elaboratæ
în condiﬂiile modificærilor de temæ
survenite, urmând ca autoritatea administraﬂiei publice locale competente sæ decidæ, dupæ caz:
a) emiterea noii autorizaﬂii de
construire, dacæ lucrærile corespunzætoare modificærilor de temæ se înscriu în limitele actului administrativ al autoritæﬂii competenﬂe pentru
protecﬂia mediului, precum øi ale avizelor øi acordurilor obﬂinute pentru autorizaﬂia de construire iniﬂialæ;
b) reluarea procedurii de autorizare în condiﬂiile prezenﬂei legi, dacæ
lucrærile corespunzætoare modificærilor de temæ depæøesc limitele actului administrativ al autoritæﬂii competente pentru protecﬂia mediului,
precum øi ale avizelor øi acordurilor obﬂinute pentru autorizaﬂia de
construire iniﬂialæ.”
➥ În plus, noile mansardæri nu
respectæ PUG-ul (prin depæøirea CUT
øi POT) øi nu respectæ HCGMB 66/
2006 privind numærul minim necesar
de locuri de parcare.
Articolele din PUG depæøite sunt:
– art. 10 – Înælﬂimea maximæ ad misibilæ a clædirilor.
L2a + L2b – se admite mansardarea clædirilor existente cu øarpantæ, cu condiﬂia luærii în calculul CUTului a unei suprafeﬂe suplimentare
de minim 60% din aria construitæ la
sol a clædirii;
– art. 15 – Procent maxim de ocupare a terenului (POT).
L2a + L2b – CUT maxim pentru
înælﬂimi P+1 = 0,9 mp ADC/mp teren; CUT maxim pentru înælﬂimi P+2
= 1,3 mp ADC/mp teren.
HCGMB nr. 66/2006 este încælcatæ
prin faptul cæ se dau autorizaﬂii de
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mansardare færæ sæ se asigure locurile
de parcare necesare noilor locaﬂii locuibile.
➥ În plus, toate autorizaﬂiile de
mansardare sunt date pe baza avizelor
luate cu cel puﬂin un an înainte pen tru autorizarea construcﬂiei P+2E, încælcându-se astfel Legea nr. 50/1991.
Sunt øi situaﬂii absurde (Jimbolia 56,
Palisandrului 50, Mæicæneøti 49 – 51),
în care clædirea S+P+2E are procesverbal de constatare la inspecﬂie pentru nerespectarea autorizaﬂiei de construire øi, implicit, proprietarul are întocmitæ plângere penalæ, dupæ care
ISC-ul emite avizul de aprobare a mansardærii, dupæ care se emite o autorizaﬂie de construire pentru mansardarea clædirii ilegale, dupæ care, culmea
absurdului, ISC-ul constatæ cæ mansarda nu respectæ autorizaﬂia de construire (Palisandrului 50) øi face plângere penalæ. Trebuie menﬂionat cæ mansardele erau construite odatæ cu blocul de P+2E (+3E), bloc care oricum
nu respectæ dimensiunile, suprafeﬂele
øi volumele prevæzute în autorizaﬂia
iniﬂialæ. Deci, nici mansardele nu respectau înainte de autorizarea mansardei, nici planurile vizate spre neschimbare a primei autorizaﬂii øi, deci, nu
aveau cum sæ respecte nici planurile
viitoarei autorizaﬂii de mansardare.

PASUL 8.
Practica neunitaræ
din justiﬂie
ÎN LIPSA demarærii acﬂiunilor Procuraturii privind construirea ilegalæ în
cartierele Dæmæroaia øi Bucureøtii Noi,
Asociaﬂia “Salvaﬂi Cartierele Dæmæroaia
øi Bucureøtii Noi” a demarat 18 procese de demolare în Contencios Administrativ. Pânæ în prezent, au fost
judecate 7 procese:
- patru au fost respinse pe motiv de
lipsæ de calitate procesualæ; pentru
unul Curtea de Apel a admis recursul
øi a trimis dosarul la Tribunalul Bucureøti pentru rejudecare;
- douæ au fost respinse la fond, færæ
sæ se ajungæ la expertizæ tehnicæ øi ig-

norându-se toate datele evidente de
încælcare a autorizaﬂiei de construire;
pentru unul Curtea de Apel a respins
recursul. Se aøteaptæ motivarea sentinﬂei;
- unul s-a judecat la Judecætoria Sectorului 1 (Tribunalul Bucureøti declinându-øi competenﬂa), unde s-a pierdut pentru „lipsæ de interes“. S-a câøtigat apelul øi se va repune pe rol la
Judecætoria Sectorului 1;
- unul a fost respins la fond, færæ sæ
se ajungæ la expertizæ tehnicæ øi ignorându-se toate datele evidente de
încælcare a autorizaﬂiei de construire;
a fost pierdut øi la apel;
- patru sunt în curs de judecare la
Tribunalul Bucureøti, pentru douæ fiind admise expertize tehnice (în unul
din cazuri construcﬂia nu are autorizaﬂie de construire).
Se observæ o practicæ neunitaræ în
judecarea proceselor începute de cætre asociaﬂie.

PASUL 9.
Neaplicarea sancﬂiunilor
➥ HCGMB nr. 66/2006 art 12 prevede taxe de 10.000 euro pentru fiecare loc de parcare lipsæ. Dupæ calculele Asociaﬂiei, este vorba de o sumæ
care tinde spre 3.000.000 euro, numai în “Parcelarea Bazilescu”.
➥ Art. 9 prevede: “staﬂionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei”, deci în afaræ circulaﬂiei publice.
➥ HCGMB nr. 66/2006 privind locurile de parcare stabileøte cæ pentru
fiecare apartament cu o suprafaﬂæ mai
micæ de 100,0 mp se prevede un loc
de parcare, iar pentru suprafaﬂæ mai
mare de 100,0 mp douæ locuri de parcare. Art. 12 prevede “pentru nerespectarea numærului de locuri prevæzut în norme pentru construcﬂii noi
obligæ solicitantul la plata unei taxe
de 10.000 euro pentru fiecare loc nerealizat. AC nu va fi eliberatæ færæ plata
taxei de exceptare de la norme”.

➥ Toate construcﬂiile au fost auto rizate færæ plata taxelor de 10.000 euro
pentru fiecare loc de parcare lipsæ, conform prevederilor legale. Absolut toate
autorizaﬂiilor de supraetajare a blocurilor sunt date în mod ilegal, færæ prevederea niciunui loc de parcare, cu
pægubirea bugetului local, respectiv
“economisirea” din partea dezvoltatorilor, a milioane de euro.
➥ Trebuie menﬂionate aici øi planurile “vizate spre neschimbare” în
care sunt figurate locuri de parcare
inutilizabile, înøirate în jurul blocurilor, færæ sæ existe cæi de acces, ieøire
sau manevrare ale autovehiculelor,
sau în subsoluri care sunt inutilizabile
pentru gararea autovehiculelor, singurul scop fiind ca numærul de locuri de
parcare “sæ iasæ la numærætoare”.

CONCLUZII
➥ Analiza de faﬂæ reprezintæ încælcarea sistematicæ, în 9 PAØI, a legilor
statului de drept, cu consecinﬂe iremediabile asupra distrugerilor urbanistice asupra cartierelor Dæmæroaia
øi Bucureøtii Noi.
➥ În toate sesizærile, petiﬂiile øi cererile formulate, Asociaﬂia nu solicitæ
decât respectarea legii de cætre autoritæﬂile publice locale, respectiv Primæria Sectorului 1 øi Primæria Municipiului Bucureøti. Nu este posibil ca
într-un stat european, legea în domeniul urbanismului sæ fie încælcatæ
chiar de cætre cei care au atribuﬂii în
urmærirea øi respectarea ei. Sesizarea
Asociaﬂiei nu priveøte un singur document emis prin eludarea legii, ci sute
de astfel de documentaﬂii.
❑

În numele Asociaﬂiei “Salvaﬂi Cartierele Dæmæroaia øi Bucureøtii Noi”,
Apelul este semnat prin preøedinte,
ing. Petru TRUﬁÆ .
Redacﬂia Tribuna economicæ nu
îøi asumæ ræspunderea pentru conﬂinutul materialului publicat.

NUMÆRUL 10 ■ MIERCURI 11 MARTIE 2015

55

