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Memoriu justificativ 

 
1.  INTRODUCERE: 
1.1. Date  de  recunoaştere  a  documentaţiei: 
 

Denumirea lucrării: PUD CONSTRUIRE IMOBILE CU URMĂTOARELE FUNCȚIUNI 
(destinații): 
1. BAZIN OLIMPIC / SALA DE SPORT, cu regim de înălțime S+P înalt; 
2. CENTRU DE CERCETARE / BIROURI / SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, cu 
regim de înălțime S+P+10E; 
3. ȘCOALĂ POLITEHNICĂ - NOUL LOCAL, cu regim de înălțime P+3E; 
4. TEREN DE SPORT, cu regim de înălțime S+P înalt; 
5. BAZIN DE ÎNOT, cu regim de înălțime S+P înalt; 
6. SALĂ DE SPORT, regim de înălțime S+P înalt; 
7. HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ / BIROURI / GARAJ AUTO, cu regim de 
înălțime P-P+1E; 
8. REFACERE CORP CLADIRE ENa. 

  
Amplasament: Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, mun. București, N.C. 241062 
  
Suprafață teren:  602.273 mp 
  
 Beneficiar: UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI 

Municipiul Bucuresti, sector 6, Splaiul Independenței nr. 313 

 
Data elaborării: 02.2022 

      
2. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
2.1. Obiectul lucrării:  

 Prezenta documentație are ca scop “Construire corpuri de cladire în cadrul complexului 

UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI cu următoarele funcțiuni (destinații): 1. BAZIN 

OLIMPIC / SALA DE SPORT cu regim de înălțime S+P înalt; 2. CENTRU DE CERCETARE / 

BIROURI / SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT cu regim de înălțime S+P+10E; 3. ȘCOALĂ POLITEHNICĂ - 

NOUL LOCAL cu regim de înălțime P+3E; 4. TEREN DE SPORT cu regim de înălțime S+P înalt;  

5. BAZIN DE ÎNOT cu regim de înălțime S+P înalt; 6. SALĂ DE SPORT cu regim de înălțime S+P 
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înalt; 7. HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ / BIROURI / GARAJ AUTO cu regim de înălțime P-P+1E” din 

Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, municipiul București conform Certificatului de Urbanism  

nr. 269 / 8i din 21.04.2021 si REFACERE CORP CLADIRE ENa. 

 

2.2. Regimul juridic: 
Imobilul situat in intravilanul Muncipiului Bucuresti sector 6, Splaiul Independentei nr. 313, este 

proprietatea UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI, conform Ordinului nr. 4262/ 

16.08.2002 si a Anexei nr. 1 (teren proprietate publică a statului).  

   Folosinţa actuală a terenului este curţi - construcţii (teren si construcții)  şi nu are sarcini înscrise. 

 Imobilul se află în zona fiscală B. 

 
2.3. Regimul tehnico-economic: 
 Conform PUG Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (prelungire 

valabilitate), amplasamentul ce face obiectul prezentei documentații este situat  în subzona CB1 

subzona serviciilor publice dispersate in afara zonei protejate, în care principalele funcțiuni admise 

sunt: instituţii şi servicii publice supramunicipale şi municipale, sedii ale unor organisme 

extrateritoriale: POT max = 50%, CUT max = 2,4 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe 

niveluri şi CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri, RH maxim = în funcție de distanța dintre 

aliniamente (în funcție de profilul străzii). 

 Conform PUZ “Modificare PUZ Coordonator Sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 2 din 

26.01.2016 si reaprobat cu HCGMB nr. 357 din 30.08.2017, terenul se află parțial: 

- în zona CB1 subzona serviciilor publice dispersate in afara zonei protejate: POT max = 50%, 

CUT max = 2,4 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi CUT maxim 2,2 

pentru clădiri cu 3-4 niveluri, RH maxim = în funcție de distanța dintre aliniamente (în funcție 

de profilul străzii). 

- în zona M2 subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate cu clădiri având regim de 

construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri, cu accente înalte: 

POT max = 70%, CUT max = 3,0 mp ADC/mp teren. 

 Terenul este afectat de circulațiile prevăzute a se realiza prin PUZ „Modificare PUZ 

Coordonator Sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 2 din 26.01.2016 si reaprobat cu HCGMB nr. 357 din 

30.08.2017. 
Imobilul este situat pațial în zona de protecție a sitului arheologic, cod: B-I-s-B-17888. 

  Pentru acestă adresă există 2 Certificate de Descărcare de Sarcină Arheologică avizate cu 

numărul 141,187/10.03.2014 (nr. 2/2014) și 2080/202/09.02.2015 (nr. 1/2015), acordate pentru 

perimetrul sitului arheologic “Institutul Politehnic”, cod RAN: 179132.31, cod LMI 2010: B-I-s-B-17888. 

 Terenul este afectat în subteran de prezența echipamentelor edilitare majore și zona de 

protecție a acestora. 
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2.4. Vecinătățile terenului: 
 Vecinătăţile terenului complexului UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI sunt următoarele: 

     -la N: artera de circulație Splaiul Independenței, acces auto și pietonal;  

     -la E: terenuri proprietate privată persoane fizice sau juridice; 

     -la V: terenuri proprietate privată persoane fizice sau juridice; 

     -la S: artera de circulație B-dul Iuliu Maniu, acces auto și pietonal. 

 
   Situația existentă d.p.d.v. al coeficientilor urbanistici se prezintă astfel: 

• Suprafaţa teren           = 602.273 mp (100%); 

• Suprafață rețele                                 = 25.403 mp (4.2%); 

• Suprafață circulații/parcări                 = 130.687 mp (21.7%); 

• Suprafață liberă                                  = 361.175 mp (60%); 

• Suprafaţa construită existenta           = 85.008 mp (14.1%); 

• Suprafaţa desfasurata existentă        = 268.492 mp 

• POT existent = 14.1% 

• CUT existent  = 0,45 

 

3. PROPUNERE :  
 Scopul proiectului constă în construirea a 8 (opt) corpuri de clădire în cadrul complexului  

UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI din Splaiul Independenței nr. 313, corpuri ce vor 

avea următoarele funcțiuni (destinații): 

 
1. CORP NR. 1 BAZIN OLIMPIC / SALA DE SPORT amplasat în partea de est a limitei incintei, 

adiacent B-dului Vasile Milea: la minim 22,00 metri față de limita de proprietate estică, la minim 47,00 

metri față de corp C47 și la minim 32,50 metri față de corp C36; dimensiuni maxime la teren: 53,4m x 

80m, S construită sol = 4.272 mp, S desfășurată = 8.544 mp, RH maxim = S+P înalt (20 metri): 

2. CORP NR. 2 CENTRU DE CERCETARE / BIROURI / SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT amplasat în 

partea sudică a limitei incintei, adiacent B-dului Iuliu Maniu la minim 25,00 metri față de limita de 

proprietate sudică, între cele 2 corpuri existente “Centru de Cercetare”: dimensiuni maxime la teren: 

45m x 55,4m, S construită sol = 2.493 mp, S desfășurată = 27.423 mp, RH maxim = S+P+10E  

(35 metri); 

3. CORP NR. 3 ȘCOALĂ POLITEHNICĂ - NOUL LOCAL amplasată în partea vestică a limitei 

incintei, adiacent străzii Baia de Arieș, la minim 28,00 metri față de limita de proprietate, la minim 

24,80 metri față de corp C72 și la minim 22,00 metri față de corpuri propuse Corp nr. 4-Teren de sport 

și Corp nr. 5-Bazin de înot: S construită sol = 1.841 mp, S desfășurată = 7.364 mp, RH = P+3E  

(15 metri); 
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4. CORP NR. 4 TEREN DE SPORT amplasat în partea vestică a limitei incintei, adiacent străzii Baia 

de Arieș și la minim 22,00 metri față de corp propus, Corp nr. 2-ȘCOALĂ POLITEHNICĂ: dimensiuni 

maxime la teren: 23,5m x 43,1m, S construită sol = 1.013 mp, S desfășurată = 1.013 mp, RH maxim 

= S+P înalt (15 metri); 

5. CORP NR. 5 BAZIN DE ÎNOT amplasat în partea vestică a limitei incintei, alipit la corp propus, 

Corp nr. 4. - Teren de sport și la corp propus, Corp nr. 6 - Sală de sport, la minim 27,00 metri față de 

corp propus, Corp nr. 7.3- Hală multifuncțională: dimensiuni maxime la teren: 23mx 43,1m,  

S construită sol = 991 mp, S desfășurată = 991 mp, RH maxim = S+P înalt (15 metri); 

6. CORP NR. 6 SALĂ DE SPORT amplasată în partea vestică a limitei incintei, alipită la corp propus, 

Corp nr. 5 -Bazin de înot, la minim 15,50 metri față de corp C72, la minim 6,00 metri față de limita de 

proprietate si la minim 20.70 metri față de Corp nr. 7.3- Hală multifuncțională: dimensiuni maxime la 

teren: 59m x 46m, S construită sol = 2.629 mp, S desfășurată = 2.629 mp, RH maxim = S+P înalt  

(15 metri); 

7. CORP NR. 7 HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ / BIROURI / GARAJ AUTO amplasată în partea 

vestică a limitei incintei, la minim 20,70 metri față de corp propus, Corp nr. 6 – Sala de sport, la minim 

3,00 metri față de limita sudică de proprietate, la minim 13,50 metri față de limita nordică de 

proprietate și la minim 16,90 metri față de limita vestică de proprietate: dimensiuni maxime la teren: 

24,1m x 79,7m, S construită sol = 1.921 mp, S desfășurată = 2.540 mp, RH maxim = P+1E (10 metri), 

adițional se propune și o platformă pentru depozitare în suprafață de aproximativ 450 mp.  

8. CORP NR. 8 REFACERE CLADIRE ENa amplasată în zona centrală a terenului, în locul unui corp 

de clădire existent (parte din corpul C55), care va fi înlocuit cu noul corp de clădire, la minim 27 metri 

față de Corpul existent - C56 în partea de nord, la minim 8,00 metri față de Corpul de clădire existent 

– C51 în partea de sud, în partea de est va fi lipit de Corpul de clădire existent C49 iar în partea de 

vest va fi lipit de Corpul de clădire existent rămas din C55; dimensiuni maxime la teren: 20m x 34m,  

S construită sol = 537 mp, S desfășurată = 1.074 mp, RH maxim = D+P înalt (15 metri), adițional se 

propune și o terasă de aprox. 34 mp (in sistem curte engleză). 

 

Nr. 
crt. 

Denumire  Suprafața 
construită 

Regim de 
înălțime 

Suprafața 
desfășurată 

1 CORP NR. 1 BAZIN OLIMPIC / SALA DE SPORT 4.272 mp S+P ÎNALT(20m) 8.544 mp 
2 CORP NR. 2 CENTRU DE CERCETARE / BIROURI / SPAȚII    

                      DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
2.493 mp S+P+10E (35m) 27.423 mp 

3 CORP NR. 3 ȘCOALĂ POLITEHNICĂ - NOUL LOCAL 1.841 mp P+3E (15m) 7.364 mp 
4 CORP NR. 4 TEREN DE SPORT 1.013 mp S+P ÎNALT(15m) 1.013 mp 
5 CORP NR. 5 BAZIN DE ÎNOT 991 mp S+P ÎNALT(15m) 991 mp 
6 CORP NR. 6 SALĂ DE SPORT 2.629 mp S+P ÎNALT(15m) 2.629 mp 
7 CORP NR. 7 HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ / BIROURI /  

                      GARAJ AUTO 
1.921 mp P, P+1E (10m) 2.540 mp 

8 CORP NR. 8 CLADIRE ENa 537 D+P ÎNALT(15m) 1074 mp 
ST SUPRAFAȚA TOTALĂ PROPUSĂ 15.697 mp - 51.578 mp 
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Situația propusă în UTR CB1 și UTR M2: 

• Suprafaţă teren         = 602.273 mp (100%); 

• Suprafață rețele                               = 25.403 mp (4.2%); 

• Suprafață circulații/parcări               = 130.687 mp (21.7%); 

• Suprafață liberă                                = 348.401 mp (57.8%); 

• Suprafaţa construită propusă          = 97.782 mp (16.3%); 

• Suprafaţa desfasurata propusă       = 317.636 mp 

• POT propusă  = 16.3% 

• CUT propusă  = 0,53 

 

Cele 8 corpuri propuse se incadreaza in indicatorii urbanistici aprobati pentru zonele:  UTR CB1: POT 

maxim = 50%, CUT max = 2,4 mp ADC/mp teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi CUT 

maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri si UTR M2: POT max = 70%, CUT max = 3,0 mp ADC/mp 

teren. Spațiul verde va fi minim = 30% din suprafața terenului. Necesarul minim de locuri de parcare 

vor fi calculate conform Anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 66/2006 art. 5 „în funcție de funcțiunea propusă 

și de suprafața construită desfășurată/utilă”. Orientarea față de punctele cardinale și asigurarea 

însoririi conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, anexa-art.3, alin (1): amplasarea 

clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minim o ora si 

jumatate la solstițiul de iarnă, a încaperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate, asigurarea 

iluminatului natural. 

Corpurile de clădire denumite în planul de reglementări și în memoriul justificativ, cu indicativul C3 și 

C6 sunt propuse peste 2 corpuri de clădire existente care urmeaza a fi demolate. Pentru aceasta 

există și o Autorizație de Desființare în termen de valabilitate cu nr. 275 din 27.09.2021 (cu valabilitate 

24 de luni) privind desființarea clădirilor denumite în planul cadastral C74 - corp GB si C75 - corp GD. 

 

4. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR: 
- din rețelele edilitare publice existente în zonă. 

 

 

 

Întocmit: urb. A. Neagu 

data: 02.2022 
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Titlu

Plansa ILUSTRARE VOLUMETRICA

GRN STUDIO DESIGN S.R.L.
Str. Mihai Eminescu nr. 102-104,  sector 2,  București

J40 / 9626 / 13.06.2006              CIF: RO18758335
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Titlu
Proiect

Data

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Municipiul Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei nr. 313, nr. cad. 241062

02.2022

PUD SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 313, SECTOR 6
Construire Scoala politehnica / hala multifuncionala / garaj auto cu
functiuni anexe, Bazin olimpic / Sala de sport S+P inalt, Centru de
cercetare cu birouri si spatii de invatamant S+P+10E, Teren sport,

Bazin inot S+P inalt si Sala de sport S+P inalt.

7869/2021

 Proiectat  urb. Ruxandra Nedelcu

 urb. Adrian Neagu

 arh. Mihai Alin Duțu Desenat
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SPLAIUL INDEPENDENTEI
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C1. BAZIN OLIMPIC / SALA DE SPORT, REGIM DE ÎNĂLȚIME S+PARTER ÎNALT;

C2. CENTRU DE CERCETARE / BIROURI / SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT, REGIM DE ÎNALȚIME S+P+10E;

C3. ȘCOALĂ POLITEHNICĂ - NOUL LOCAL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E;

C4. TEREN DE SPORT, REGIM DE ÎNĂLȚIME S+Parter ÎNALT;

C5. BAZIN DE ÎNOT, REGIM DE ÎNĂLȚIME S+Parter ÎNALT;

C6. SALĂ DE SPORT, REGIM DE ÎNĂLȚIME S+Parter ÎNALT;

C7. ȘCOALĂ POLITEHNICĂ / HALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ / BIROURI /
      GARAJ AUTO ȘI FUNCȚIUNI ANEXE - PARTER / P+1E PARȚIAL:
      C7.1: GARAJ AUTO, REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, H =10 m;

      C7.2: BIROURI, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E PARȚIAL, H = 10 m;

      C7.3: HALĂ DEPOZITARE, REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, H = 10 m;

C8. CORP CLADIRE ENa, REGIM DE ÎNĂLȚIME D+Parter ÎNALT.
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SUPRAFATA TERENULUI IN PROPRIETATE = 602273 mp

NUMAR CADASTRAL 241062
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 NR. …../……...2022 
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenței nr. 313”, Sector 6,  

pentru construire imobile cu funcţiunea de școală politehnică, hală multifuncțională și garaj auto cu 
funcțiuni anexe, bazin olimpic, centru de cercetare cu birouri și spații de învățământ,  

teren de sport, bazin de înot și sală de sport, 
pe un teren în suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat 

 
Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate nr. 

........./……….. al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Planificare Teritorială; 
Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

43796/14/2/13.12.2021 şi al Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 
Consiliului Local al Sectorului 6; 

Ţinând seama de prevederile: 
- Art. 32 alin. (1) litera d), Art. 56 alin (1) şi (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 278/2013, cu modificările și 
completările ulterioare;            

În temeiul prevederile art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) litera j), din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenței nr. 313”, Sector 6, pentru 
construire imobile cu funcţiunea de școală politehnică, hală multifuncțională și garaj auto cu funcțiuni 
anexe, bazin olimpic, centru de cercetare cu birouri și spații de învățământ, teren de sport, bazin de înot și 
sală de sport, pe un teren în suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat. 

Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală pusă 

în discuţie, devin nule de drept. 
Art. 4. Prezenta documentaţie este valabilă până la aprobarea unui nou plan urbanistic de detaliu 

cu alte prevederi sau până la aprobarea unei documentaţii de urbanism de rang superior care prevede 
modificarea/anularea acesteia. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef şi Planificare Teritorială vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului General al Sectorului 6. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă în termenul 
prevăzut de lege. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 
 PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU 

 AVIZEAZĂ 
               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

   din O.U.G. nr. 57/2019 
Secretarul General al Sectorului 6, 

 
  Demirel Spiridon 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
 



 
 
 

 

 

 

 
 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE 

 
 

Nr. ......../………….. 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenței nr. 313”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de școală politehnică, hală multifuncțională și garaj auto 
cu funcțiuni anexe, bazin olimpic, centru de cercetare cu birouri și spații de învățământ,  

teren de sport, bazin de înot și sală de sport, 
pe un teren în suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat 

 
 

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
stipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera  autorizaţiile de construire pe baza 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate conform legii; 
            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul cu modificările şi completările ulterioare şi a P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat cu 
H.C.G.M.B. nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare şi având avizul Comisiei Tehnice 
de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6;  
            Luând în considerare prevederile art. 139, alin. (3), litera e), coroborat cu art. 166, alin. 
(2), litera j), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 
Planul urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenței nr. 313”, Sector 6, pentru construire 
imobile cu funcţiunea de școală politehnică, hală multifuncțională și garaj auto cu funcțiuni 
anexe, bazin olimpic, centru de cercetare cu birouri și spații de învățământ, teren de sport, bazin 
de înot și sală de sport, pe un teren în suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat, cu datele 
tehnice cuprinse în Avizul tehnic nr. 43796/14/2/13.12.2021. 
 

În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre. 
 
 

ARHITECT ŞEF, 

 

 

ARH. MARCEL FLORENTIN BERA  
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REFERAT DE APROBARE 
 

Conform prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi a P.U.Z. Coordonator Sector 

6, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.            

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care stipulează obligaţia administraţiei publice locale de a 

elibera autorizaţiile de construire cu respectarea prevederilor documentaţiilor de 

urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii;  

Ţinând cont de Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a 

Sectorului 6 nr. 43796/14/2/13.12.2021; 

Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 

166 alin. (2) litera j), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun dezbaterii şi 

aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului urbanistic de detaliu – „Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de școală politehnică, hală multifuncţională și 

garaj auto cu funcţiuni anexe, bazin olimpic, centru de cercetare cu birouri și spaţii 

de învăţământ, teren de sport, bazin de înot și sală de sport, pe un teren în 

suprafaţă de 602.273 mp, proprietate de stat.  

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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