
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE 
 

 

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

 
  

Spre ştiinţă: 
 MOCANU TUDOR                                                 
 str. Apele Vii nr. 16, sector 6, Bucureşti  
 

 
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Strada Eftimie Z. Croitoru, caporal nr. 14 – extindere şi 
supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială. S măsurată teren = 396 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. 20804/7/2/27/06/2022 din 28.07.2022 

 
al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii: 

P.O.T. propus = 35%; C.U.T. propus = 0,9 mp A.D.C./mp teren;  

Regim de înălţime: S+P+1E; H max = 9,50 m 
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoane fizice. 
 
Se avizează favorabil extinderea şi supraetajarea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială. În urma 
extinderii construcţia va avea următorul regulament de construire: spre stradă se menţine alinierea existentă; 
spre dreapta la minim 3.00 m faţă de limita de proprietate; spre spate la minim 5.00 m faţă de limita de proprietate; 
spre stânga parţial alipit construcţiei de la nr. 16, parţial 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 – în zona L2a – subzona locuinţelor individuale şi colective mici realizate pe baza 
unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate. 
Utilizări admise în zonă: locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri. 
Utilizări admise cu condiţionări: se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi 
manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250,00 mp ADC şi să nu afecteze liniştea, 
securitatea şi salubritatea zonei; funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile 
manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 250,00 mp se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor 
documentaţii P.U.D.; se admite pentru modernizarea dotării locuinţelor cu băi şi grupuri sanitare, extinderea clădirii 
în partea posterioară cu o suprafaţă construită la sol de maxim 12,00 mp; se admite mansardarea în interiorul 
volumului acoperişului şi suplimentarea pentru aceasta a ariei desfăşurate cu maxim 60% din aria construită la sol, 
fiind interzise falsele mansardări; 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+1E = 0,9 mp ADC/mp teren; C.U.T. maxim pentru înălţimi 
P+2E = 1,3 mp ADC/mp teren. 
Se va expertiza clădirea cu care se cuplează la calcan. 
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 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ 



 

 

 

 

 

Elaborator P.U.D.: S.C. GRN STUDIO DESIGN S.R.L.  
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: urb. Adrian L. Neagu  

 
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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Instalații termice: 
- spațiile interioare vor fi încălzite de la centrale termice proprii, cu combustibil cu gaz metan; 
- în completare se pot amplasa panouri solare, tehnologii noi etc; 
 
Alimentarea cu gaze naturale: 
- se va realiza racord la rețeaua publică existentă; 
 Telefonie: 
Racordurile pot fi realizate din instalațiile de telecomunicații existente în zona, pe baza avizelor. 

 
2.8.Protecţia mediului: 

 Prin propunerea de mobilare urbană se va asigura o suprafață de minim 30% din suprafața 
terenului de 396 mp ce va fi destinată exclusiv amenajării spațiilor verzi, din care cel puțin 2/3 va fi 
la sol (min. 20% - 79,20 mp), iar restul de 1/3 va avea sigurată grosimea stratului vegetal de 
minim 0,60 metri (min. 10% - 39,60 mp), astfel încât să permit dezvoltarea vegetației de talia 
arbuștilor și condiții de drenare a accesului de umiditate.  

 Se vor identifica și păstra arborii/arbuștii protejați conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 
  
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. 

 
 Prezentul memoriu s-a întocmit în vederea obţinerii avizelor menționate în certificatului de 

urbanism nr. 1384/147C din 31.12.2021 pentru: consolidarea, extinderea si supraetajarea 
cladirii existente la S+P+1E si imprejmuirea terenului. 

 
 
 

Întocmit: 
urb. Adrian Neagu, martie 2022 

 

 
 






