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

 
 
 
Spre ştiinţă: 

S.C. BAUELEMENTE REINVEST S.R.L.                                                 
str. Bruxelles nr. 877A, corp A, et. 2, cam. 16, sat. Ariceştii Rahtivani,  
com. Ariceştii Rahtivani, jud. Prahova  

 
 
 
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Drumul Valea Cricovului nr. 82-86 – construire imobile cu 
funcţiunea de locuinţe înşiruite. S măsurată teren = 2.461 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. 13075/6/7 din 26/04/2021  

 
 
al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii: 

P.O.T. propus = 32,07%; C.U.T. propus = 1,00 mp A.D.C./mp teren;  

Regim de înălţime: P+2E; H max cornişă = 11,00 m 
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană juridică. 
  
 
Se avizează favorabil construirea unor imobile cu funcţiunea de locuinţe înşiruite cu următorul regulament 
de construire:  
- corpurile 1-4: spre nord la 4,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre est la minim 5,00 m faţă de limita 
de proprietate; spre sud la minim 6,00 m faţă de corpurile 5-8; spre vest la minim 3,00 m faţă de limita de proprietate; 
- corpurile 5-8: spre nord la minim 6,00 m faţă de corpurile 1-4; spre est la minim 5,00 m faţă de limita de 
proprietate; spre sud la minim 26,00 m faţă de corpurile 9-12; spre vest la minim 3,00 m faţă de limita de proprietate; 
- corpurile 9-12: spre nord la minim 26,00 m faţă de corpurile 5-8; spre est la minim 5,00 m faţă de limita de 
proprietate; spre sud la minim 6,00 m faţă de corpurile 13-16; spre vest la minim 3,00 m faţă de limita de proprietate; 
- corpurile 13-16: spre nord la minim 6,00 m faţă de corpurile 9-12; spre est la minim 5,00 m faţă de limita de 
proprietate; spre sud la 3,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre vest la minim 3,00 m faţă de limita de 
proprietate. 
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 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ 



 
 
 
STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:                
P.U.Z. Coordonator Sector 6 – zona L1a – locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2+M niveluri situate 
în afara perimetrelor de protecţie, cu regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat) 
dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezentând o diversitate de situaţii din punctul de vedere al calităţii 
şi al viabilităţii. 
Utilizări admise: locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2+M niveluri în regim de construire continuu 
(înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; scuaruri publice. 
Utilizări admise cu condiţionări: se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 de grade; suprafaţa nivelului mansardei va fi de 
maxim 60% din aria construita; se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, 
cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai 
mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00 şi să nu utilizeze terenul 
liber al parcelei pentru depozitare şi producţie; funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi 
activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării 
unor documentaţii P.U.D.; este admisă amplasarea următoarelor funcţiuni complementare locuirii: dispensare, creşe, 
învătământ, culte, sport - întreţinere în baza P.U.D. aprobat; în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care 
în majoritatea lor îndeplinesc condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor 
se poate face direct sau în baza unor documentaţii P.U.D. (după caz); construcţii provizorii de orice natură, inclusiv 
cele pentru organizarea de şantier, pe durata existenţei şantierului, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim pentru înălţimi P+1 = 0,9 mp ADC/mp teren; C.U.T. maxim pentru înălţimi 
P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren; C.U.T. maxim pentru înălţimi P+2+M = 1,57 mp ADC/mp teren. 
 
Elaborator P.U.D.: S.C. RAUM PROIECT S.R.L.  
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Mircea Radu N. Savu 
 
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 
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