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SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU, STUDII URBANISTICE 

 

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

 

Spre ştiinţă: 
Videanu Ştefan                                                    
şos. Alexandria nr. 10, bl. PC2, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 5, Bucureşti  

 
Ca urmare a solicitării privind aprobarea P.U.D. – Drumul Mănăstirea Govora nr. 8-12 – construire imobil cu funcţiune mixtă 
- comerţ, servicii şi locuinţe colective. S măsurată teren = 4.000,02 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. 5416/6/4/26/04/2021 din 28.07.2022 

 

al Arhitectului Şef cu următoarele condiţii: 

P.O.T. propus = 35%; C.U.T. propus = 3,0 mp A.D.C./mp teren;  

Regim de înălţime: 3S+P+Mz+9E+Et. tehnic; H max = 40,00 m 
REGIM JURIDIC TEREN: proprietate privată persoană fizică. 
 
Se avizează favorabil construirea unui imobil cu funcţiune mixtă - comerţ, servicii şi locuinţe colective cu următorul 
regulament de construire: spre nord la 10,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre est la minim 10,00 m faţă de limita 
de proprietate; spre sud la 5,00 m faţă de viitoarea limită de proprietate; spre vest la minim 5,00 m faţă de limita de proprietate. 
 
STUDII APROBATE PE AMPLASAMENT:                
P.U.Z. Coordonator Sector 6 – 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. 
P.O.T. maxim = 70%; C.U.T. maxim = 3 mp A.D.C./mp teren. C.U.T. poate fi majorat cu maxim 0,5 pentru parcelele de colţ. 
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 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECT ŞEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ 



 
 
Modalităţi de calcul C.U.T.: 
- în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, C.U.T. se calculează având 
la baza suprafaţa terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar dacă proprietarul, în baza unui act notarial, 
îşi dă acordul trecerii în domeniul public a suprafeţei de teren afectate fără a cere despăgubiri; 
- în cazul parcelelor din care prin P.U.Z. sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, iar proprietarii parcelelor 
nu sunt de acord cu transferul terenului în domeniul public fără a cere despăgubiri, C.U.T. se calculează având la bază suprafaţa 
terenului rămas neafectat de obiectivele de utilitate publică. 

 
Elaborator P.U.D.: BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DOINA-EMILIA CONSTANTINESCU  
Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. Doina Emilia Gh. Constantinescu 
 
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                  
arh. Bogdan Bobic, arh. Mircea Chira, arh. Adrian Luca, arh. Teodorescu Nicoleta Doina, arh. Anda Maria Simoc, arh. Dan Magheţiu, urb. Marius Vasile Găbureanu 

 


































