
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE 
 

Către: 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Spre ştiinţă: 
 S.C. METEOR SERVICE S.R.L.                             
 b-dul Dinicu Golescu nr. 10, corp A, parter, sector 1, Bucureşti  

 
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Prelungirea Ghencea nr. 114-116 – extindere şi supraetajare corp C2 cu 
funcţiune administrativă. S teren = 5.780 mp. 
În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Regulamentului General de Urbanism şi având în vedere recomandările Comisiei Tehnice de Urbanism şi 
Amenajare Teritoriu a Sectorului 6, se eliberează prezentul:  
 

AVIZ TEHNIC 
Nr. 39893/10/3 din 18/10/2021  

 

al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii: 

P.O.T. propus = 28,40%; C.U.T. propus = 0,6 mp A.D.C./mp teren;  

Regim de înălţime: P+1E; H maxim atic = 7,60 m 
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană juridică. 
 
Se avizează favorabil extinderea şi supraetajarea corpului C2 cu funcţiune administrativă cu următorul regulament de 
construire: spre sud în aliniere cu construcţia existentă; spre est la minim 24,00 m faţă de limita de proprietate; spre nord la minim 
49,00 faţă de limita de proprietate; spre vest la minim 3,00 m faţă de limita de proprietate. 
Supraetajarea se va realiza pe conturul rezultat în urma extinderii. 
 
STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:                
P.U.Z. Coordonator Sector 6:  
- parţial în zona M2 – subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu 
şi înălţimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. 
Funcţiuni admise în zonă: instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier; 
sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi 
alte servicii profesionale; servicii sociale, colective şi personale; sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; lăcaşuri de 
cult; comerţ cu amănuntul; activităţi manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, 
cofetării, cafenele etc.; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale 
acoperite; spaţii plantate – scuaruri; locuinţe cu partiu obişnuit; locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni 
liberale. 
Utilizări admise cu condiţionări: toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcţiuni care admit accesul publicului 
în mod permanent sau conform unui program de funcţionare; se admit activităţi în care accesul publicului nu este liber, numai cu 
condiţia ca să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă; în zonele existente, se admite conversia 
locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30% din ADC pe parcela în cauză; 
se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri, cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile 
pietonale necesare şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor existente fără a fi afectate spaţiile verzi existente; se menţin 
unităţile productive actuale cu condiţia să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat 
şi să fie compatibile ca funcţionare şi aspect cu zona mixtă şi a obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti; se 
admit staţii de întreţinere auto si spălătorii cu capacitate de până la 5 posturi cu condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului a Municipiului Bucureşti; construcţii provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de şantier pe durata 
existenţei şantierului, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
staţii de alimentare cu carburanţi cu condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi cu condiţia 
respectării prevederilor Normativului NP 004 din 2005 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea 
staţiilor de distribuţie carburanţi la autovehicule şi a H.C.G.M.B. nr. 120/2012 privind regimul de amplasare a staţiilor de 
distribuţie a carburanţilor pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul Bucureşti. 
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– parţial în zona M3 – subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau 
discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri. 
Funcţiuni admise în zonă: instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier; 
sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi 
alte servicii profesionale; servicii sociale, colective şi personale; sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; lăcaşuri de 
cult; comerţ cu amănuntul; activităţi manufacturiere; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, 
cofetării, cafenele etc.; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale 
acoperite; spaţii plantate – scuaruri; locuinţe cu partiu obişnuit; locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni 
liberale. 
Utilizări admise cu condiţionări: toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcţiuni care admit accesul publicului 
în mod permanent sau conform unui program de funcţionare; se admit activităţi în care accesul publicului nu este liber, numai cu 
condiţia ca să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă; în zonele existente, se admite conversia 
locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30% din ADC pe parcela în cauză; 
se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri, cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile 
pietonale necesare şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor existente fără a fi afectate spaţiile verzi existente; se menţin 
unităţile productive actuale cu condiţia să nu fie poluante, să nu prezinte risc tehnologic sau să fie incomode prin traficul generat 
şi să fie compatibile ca funcţionare şi aspect cu zona mixtă şi a obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti; se 
admit staţii de întreţinere auto si spălătorii cu capacitate de până la 5 posturi cu condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului a Municipiului Bucureşti; construcţii provizorii de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea de şantier pe durata 
existenţei şantierului, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
staţii de alimentare cu carburanţi cu condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi cu condiţia 
respectării prevederilor Normativului NP 004 din 2005 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea 
staţiilor de distribuţie carburanţi la autovehicule şi a H.C.G.M.B. nr. 120/2012 privind regimul de amplasare a staţiilor de 
distribuţie a carburanţilor pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul Bucureşti. 
Pentru zona M2: P.O.T. maxim = 70%; C.U.T. maxim = 3,0 mp A.D.C./mp teren. 
Pentru zona M3: P.O.T. maxim = 60%; C.U.T. maxim = 2,5 mp A.D.C./mp teren. 

 
Elaborator P.U.D.: S.C. GRN STUDIO DESIGN S.R.L.  
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: urb. Ruxandra Al. Nedelcu 
 
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi vizată spre neschimbare. 
Al doilea exemplar al documentaţiei se păstrează în arhiva Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice. 
 
Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face 
obiectul prezentului aviz, în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  
Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu 
obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. 
 

 
 

ARHITECT  ŞEF, 
 
 
 

ARH. MARCEL FLORENTIN BERA 
 
 
 
 

      Şef serviciu: ing. Adriana Gheorghe         Întocmit 3 ex.: cons. Alexandra Crudu 
 

 

 
 
 
 
 
 

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU 
urb. Matei Cocheci, arh. Adrian Luca, arh. Bogdan Brănescu, arh. Şerban Marinescu, arh. Mircea Silviu Chira, arh. Bogdan Bobic, arh. urb. Moscu Cristian 
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Indici și Indicatori urbanistici existenți: 
 

-  Suprafață teren                                                         = 5.780 mp (100%) 
-  Suprafață construită (C1-C6)                                    = 1.242 mp (21%) 
-  Suprafață spații verzi                                                = 1.882 mp (33%) 
-  Suprafață alei carosabile/pietonale/ parcări/accese = 2.656 mp (46%) 

 
-  Suprafață construită = 1.242 mp 
-  POT existent = 21% 
-  Suprafață desfășurată = 2.544 mp 
-  CUT existent = 0,44 mp ADC/ mp teren 
-  RH existent = P, P+1E, corpuri C1-C6 

 
 Circulația rutieră și pietobală, Accese auto și pietonale: 

 Terenul are acces auto și pietonal (acces nr. 1, acces nr. 2) direct din B-dul Prelungirea Ghencea, pe latura de sud, 
cu o deschidere  de 32,71 ml.  
 În prezent B-dul Prelungirea Ghencea are în dreptul terenului studiat un profil variabil, format din zonă carosabilă 
7,0 metri (o bandă pe sens), trotuare de 1,50 metri, fara spațiu verde de aliniament și nu prezintă infrastructură dedicată 
bicicletelor. 
 Zona studiată este deservită de transport public local de suprafață  prin rețeaua publică de transport local: liniile 
STB autobuz 122, 408, 428. Distanța între terenul studiat și stațiile rețelei publice de transport local este de aproximativ 150 
metri. 

 
3.  SITUAȚIA PROPUSA - CARACTERISTICI: 

 Proiectul constă în: „Consolidare, recompartimentări interioare, modificări fațade, extindere și supraetajare corp 
existent C2 rezultând o construcție cu funcțiune administrativă, cu regim de înălțime P+1E, amenajare parcare exterioară cu 
53 locuri de parcare, împrejmuire teren și organizare executare lucrări”.  

  
3.1. Circulația rutieră și pietonală, Accese auto și pietonale: 

Terenul este afectat de circulațiile prevăzute a se realiza prin PUZ  “Coordonator Sector 6”și “Modificare PUZ 
Coordonator Sector 6”, respectiv supralărgire profil existent B-dul Prelungirea Ghencea. 
 Suprafața din teren, proprietate privată, rezervată drumurilor publice este de 510 mp (9% din terenul în 
suprafață de 5.780 mp). Se va menține accesul existent în incintă  din B-dul Prelungirea Ghencea (acces nr. 1 și acces 
nr. 2). 
 În interiorul incintei, se va amenaja o parcare exterioară cu 53 locuri de parcare.  
  Locurile de parcare sunt calculate  conform  Anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 66/2006 „în funcție de funcțiunea 
propusă și de suprafața construită desfășurată + suplimentare cu minim 20% din totalul locurilor de parcare/garare pentru 
vizitatori.” 
 Se vor asigura spații destinate parcării bicicletelor conform funcțiunii: funcțiuni administrative și/sau birouri: 1 loc la 
50,00 mp din suprafața destinată funcțiunii. 
  

3.2. Împrejmuiri: 
 Împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,50 m, din care un soclu opac de 0,20 m până la 0,60 m, 
partea superioară fiind realizată din fier forjat, lemn, lamele de beton sau plasă metalică sau alte materiale și soluții ne-
opace, care permit transparența și pot fi dublate cu gard viu. Spre trotuare şi circulaţii pietonale, nu sunt obligatorii garduri, 
dar se poate propune marcarea apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.  
 Împrejmuirile spre limitele laterale și spate ale parcelelor pot fi realizate cu sau fără soclu, opac sau din plasă 
metalică cu înălțimea între 1,80-2,50 m și pot fi dublate cu gard viu sau plantații. 
 În cazul în care împrejmuirea se va realiza pe limitele de proprietate ale terenului neafectat de circulațiile prevăzute 
prin PUZ  “Modificare și Actualizare PUZ Coordonator Sector 6” (terenul initial, înainte de expropriere), pănă la definitivarea 
proiectelor de infrastructură rutieră,  aceasta va avea caracter provizoriu, va fi realizată din plasă sau alte materiale ușoare 
și va fi dezafectată pe cheltuiala beneficiarului. 
 Organizarea de şantier pentru execuţia lucrărilor se va amenaja în incintă şi nu va afecta domeniul public. 
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3.3. Limite minime de construire extindere și supraetajare corp existent C2: 
- Spre NORD: la minim 49,00 metri faţă de limita de proprietate; 
- Spre VEST:  la minim 3,00 metri faţă de limita de propriatate; 
- Spre   SUD: la minim 1,50 metri faţă de limită parter construcție existentă Corp C1 și la  

                      minim 0,44 metri față de  limită consolă 1E corp existent C1; 
- Spre    EST:  la minim 24,00 metri faţă de limita de proprietate; 

 
3.4. Indici și indicatori propuși: 

- Funcțiune propusă: Corp C2 - Corp administrativ/ birouri 
- RH: P+1E (7,60 metri de la CTA); 
- Suprafață teren                                                                       = 5.780 mp   
- Suprafață rezervată drumuri publice                                    =    510 mp      
- Suprafață teren rezultat                                                          = 5.270 mp  (100%) 
- Suprafață construită                                                               = 1.497 mp  (28,4%) 
- Suprafață spatiu verde SOL                                                   = 1.581 mp  (30%) 
- Suprafață alei carosabile/pietonale, accese, parcări           = 2.192 mp  (41,6%) 

 
- Suprafață construită (existent+extindere) = 1.497 mp din care 255 mp extindere corp C2 
- POT propus  = 28,4% (din suprafața terenului rezultat) 
- Suprafață desfășurată (existent+extindere) = 3.127 mp din care 583 mp extindere corp C2 la P+1E 
- CUT propus = 0,6 mp ADC/mp teren (din suprafața terenului rezultat) 

                      + SPOR DE CUT echivalent cu suprafata de teren rezervată pentru drumuri publice 
Note: 
  1. Zona edificabilă (construibilă), respectiv retragerile minime de construire se vor raporta la suprafață de teren 

rezultată după excluderea suprafețelor rezervate drumurilor publice propuse prin PUZ “Coordonator Sector 6”și “Modificare 
PUZ Coordonator Sector 6”. 

 2. Indicatorii urbanistici: POT (procent de ocupare al terenului), CUT (coeficient de utilizare a terenului), RH/H, 
procent spatiu verde minim pe teren natural (sol), necesar locuri de parcare sunt calculati raportați la suprafața terenului 
rezultată după excluderea suprafețelor rezervate drumurilor publice propuse prin PUZ “Coordonator Sector 6”și “Modificare 
PUZ Coordonator Sector 6”.   

 3. În categoria spațiilor verzi  nu pot fi incluse dalele înierbate sau alte suprafețe cu o grosime a solului mai mica 
de 0,60 m care nu permit plantarea arbuștilor. 
 

3.5. Rețele edilitare: 
 Terenul studiat este amplasat într-o zonă echipată cu toate rețelele edilitare tehnico-edilitare necesare: alimentare 

apă/canalizare, gaze naturale, electricitate.  
 Prin proiect nu sunt afectate rețelele tehnico-edilitare majore existente în zonă. 
 Racordurile la rețelele tehnico-edilitare ale orașului se vor realiza conform studiilor de specialitate întocmite de 

firme autorizate, prin grija investitorului/beneficiarului. 
 

3.6. Protecţia mediului: 
 Prin propunerea de mobilare urbană se va asigura o suprafață de minim 30% din suprafața terenului rezultat - 

1.581 mp destinata spațiilor verzi pe teren natural (sol).  
 Se vor identifica și păstra arborii/arbuștii protejați conform HCGMMB nr. 304/2009. 
 Pentru fiecare 200,00 mp teren sa fie asigurat 1 arbore; 
 Se va planta 1 arbore la 4 locuri de parcare (parcajele pot fi inconjurate de gard viu); 
 
Depozitarea deșeurilor menajere 
- se va rezolva în mod corespunzător colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor menajere. Acestea se vor 

colecta containerizat (prevederea Europubelelor)  și transportate periodic în zona special amenajată pentru depozitarea 
gunoiului din afara localității, în baza unui contract cu o societate specializată în domeniu.  

- depozitarea deșeurilor se va face controlat prin sisteme (recipienți) îngropate/semiîngropate pentru colectarea 
separată a deșeurilor. 
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 Orientarea față de punctele cardinale: 
Amplasarea viitoarei construcții se va face cu respectarea:  
- asigurarea însoririi conform Ordinului MS nr. 119/2014, anexa-art.3, alin (1): amplasarea clădirilor destinate 

locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minim 1½  ore la solstițiul de iarnă, a încaperilor de locuit din 
clădire și din locuințele învecinate.  

-  asigurarea iluminatului natural. 
 

 Prezentul memoriu s-a întocmit în vederea aprobării documentației PUD PRELUNGIREA GHENCEA,  
NR. 114 - 116, SECTOR 6 „Consolidare, recompartimentări interioare, modificări fațade, extindere și supraetajare corp 
existent C2 rezultând o construcție cu funcțiune administrativă, cu regim de înălțime P+1E, amenajare parcare exterioară, 
împrejmuire teren și organizare executare lucrări” în baza certificatului de urbanism nr. 420/57G din 28.05.2021, eliberat de 
Primăria Sectorului 6.  

Întocmit: 
urb. Ruxandra Nedelcu, septembrie 2021 

 
 
 


















