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În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică, cu completările ulterioare se aduce la cunoştinţă publică următorul
proiect de act normativ:

- "privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea FLOREASCA nr. 159 - 165,
sector 1".

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro;
- la sediul PMB, str. Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6.

Proiectul de act normativ se poate obţine, În copie, pe bază de cerere depusă la
Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de
30.01.2011 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - str Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6 -

Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
Materialele transmise vor purta menţiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

Întocmit,
Cons. juridic Gladiola Ţicleanu
14.01.2011

Ş~.""i.:.~~iciU,
Gid;letea

Splaiul Independentei nr 291-293, cod poştal 060042, sector 6 Bucureşti, Romama

Tel 021 3055500 ,nt 1403

http/1Www pmb ro ® ®

http://www.pmb.ro;
http://www.pmb.ro;
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE
Nr.: din

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Calea FLOREASCA nr. 159-165

sector 1
Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General şi Raportul Direcţiei de

Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Luând in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si

avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al municipiului
Bucureşti;

Văzând avizele emise de:
- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB-
Aviz de urbanism nr. 5/ 1(1)/03.12.2008/ R/ 09.07.2010;
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Aviz nr.200/ 2009;
- Agenţia regională pentru protecţia mediului Bucureşti - Aviz nr.972/ 90/ 2009;
- Comisia de coordonare reţele a PMB - Aviz nr.80 1894/06.02.2009;
- Comisia tehnică de circulaţie - PMB - Aviz nr.368/ 19.01.2009;
- MCPN - Aviz nr.293/Z/29.07.2009;
- Autoritatea Aeronautica Civila Romana - Aviz nr. 17074/860/01.09.2009.

Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările SI

completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, modificată şi completată;
PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.
- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2 ), lit.e) si mi.36 alin.(2) lit. c) si ali. 36 alin. (5)

lit.c) din Legea administraţiei publice loeale nr. 215/2001republieata , cu modificările
si completările ulterioare;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
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CONSILIUL GENERAL AL MUN1CIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂşTE:

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea FLOREASCA nr.159-165, sector 1 ,
pentru o suprafaţa S = 27742 mp - proprietate privata persoana juridica.

PREVEDERI PUG - terenul se Încadrează în subzona A3 - unitati mICI ŞI mijlocii
productive şi de servicii;
Indicatori urbanistici reglementaţi: POT max =60%; CUT max. volumetric = 9.

Condiţii de construire aprobate: funcţiuni de locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri.
POTmax. = 40%; CUTmax. = 3,1; Rmaxh = 3S+P+15E - 3S+P+20E - 3S+P+25 E
Hmax. = 105 m.

Art.2 : Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism SI nu da dreptul la
construire.

Art.3: Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotărâre a fost aprobata În şedinţa a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA

{ Bucureşti, 2010

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

TUDOR TOMA
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Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Nr. 927693/07.07.2010
AVIZ DE URBANISM "r. 5/1 (1) 03.12.2008/ RI 09.07.2010

PUZ - Calea FLOREASCA nr. 159-165, sector 1
Prezentul aviz modifică şi Înlocuieşte Avizul de urbanism nr. 5/1/(1)/03.12.2008

ca urmare a revizuirii procedurii de avizare conform prevederilor Legii 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,

a rectificării nr. poştal şi a modificării indicatori/ar urbanistici.
BENEFICIAR: S.C PRIMAVERII GARDENS S.R.L
ELABORATOR: S.C ALPHA STUDIO S.R.L
SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ: S = 27.742 mp - proprietate privată persoană juridică.
AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se află În zona de nord a municipiului Bucureşti, În arealul
delimitat la nord de bd. Mircea Eliade, la vest de Parcul Floreasca, la est de Calea Floreasca.
PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, am plasamentul se
află În subzona A3 - unităţi mici şi mijlocii productive şi de servicii.
Imobilul are statut de monument istoric fiind nominalizat În anexa nr. III, 1. Valori de patrimoniu cultural de interes naţional
(monumente istorice de valoare naţională excepţională), la secţiunea 1. Monumente şi ansambluri de arhitectură, litera 1)
Arhitectură industrială, amenajări şi căi de comunicaţie, nr. 1) 11 la Legea nr. 5/ 2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a Zone protejate, cu specificaţia "SUCURSALA FORD (Floreasca),
Municipiul Bucureşti".
Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmax. = 60 % , CUTmax. volumetric = 9.
Prin prezentul aviz se rectifică nr . poştal conf. adresei DEIC - Serviciul Nomenclatură Urbană nr. 808792/2710/03.04.2009
astfel Încât Întreaga suprafaţă de teren ce a făcut obiectul studiului (suprafaţa terenului conf. extras carte funciară este de
27.742 mp) va purta provizoriu nr. 159-165 pe Calea Floreasca. indicatorii urbanistici se modifică În conformitate cu avizele.
Certificate de urbanism nr. 880/916416 şi 916729/15.06.2010 eliberate de PMB; Aviz de oportunitate nr. 65/05.07.2010.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
FUNCŢIUNE AVIZATĂ: LOCUINŢE, COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII, BIROURI.
Ansamblul monument istoric al fostei sucursale FORD se va menţine şi restaura conform aviz MCC.
INDICATORI URBANISTICI AVIZAŢI: POTmax = 40%; CUTmax =3,1; RmaxH = 3S+P+15 - 3S+P+20E - 3S+P+25 E;
Hmax=105 m.
CIRCULA ŢII, ACCESE: parcarea şi gararea autovehiculelor şi profilul transversal al circulaţiilor propuse vor respecta
Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcţii şi amenajări autorizate pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcţionări a arterelor de circulaţie aprobate prin HCGMB nr.
66/2006.
ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizele obţinute pentru Calea Floreasca nr. 159 sunt valabile
pentru Calea Floreasca 159-165 , Întrucât s-a modificat nr. poştal nu şi amplasamentul: Aviz Comisia de coordonare
reţele - PMB nr. 801894/06.02.2009, aviz Agenţia Regionala de Protecţia Mediului Bucureşti nr. 972/90/ 16.11.2009, aviz
MDRL nr. 200/2009 ,aviz Comisia Tehnică de Circulatie - PMB nr. 368/ 19.01.2009, aviz MCCPN nr. 293/ ZI 29.07.2009,
aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 17074/ 860/ 01.09.2009, alte avize conform legislaţiei În vigoare. În
conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică şi de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la
zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declaraţie Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse În aria de
studiu au fost informaţi de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată În C.G.M.B. şi
că.acesta Îşi asumă orice consecinţe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.
* In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g) din Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea
Înscrisurilor cuprinse În documentatia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.
* La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.
Prezentul aviz modifică şi completează prevederile documentaţiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani şi
poate fi folosit numai după aprobarea documentaţiei de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele
tehnice solicitate prin acest C"viz. ;.:

Referent,
arh. Stelian Constantinescu

ARHITECT SEF AL MUNICjPl.ULUI BUCUREŞTI
ARH. GHEORGI-u:"PATRAŞCU

Splaiul Independenţei nr. 291-293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România

Tel:

httpJIwww.pmb.ro
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PRIMAR GENERAL
Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 5589; 305 55 90; 3055500 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
SYC certIficat tsa 9001 ; 2000 $MMcertificallS014001 . 2004

Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea planului urbanistic zonal -

PUZ - Calea FLORESCA nr. 159-165, sector 1

Legea nr. 50/1991 republicata ,cu modificările si completări le ulterioare,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru
realizarea locuinţelor, stipulează obligaţia administraţiei publice locale de a
elibera certificate de urbanism si autorizaţii de construire pe baza
documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate după cum
urmează:
-pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice ( PUZ,
PUO) aprobate si a regulamentelor aferente acestora

La iniţiativa unui investitor privat, pentru un teren in suprafaţa S= 27742
mp, s-a elaborat prezenta documentaţie de urbanism in vederea construirii.
Elaborarea PUZ a fost necesara pentru a fi posibila modificarea indicatorilor
aprobaţi in PUG .

PREVEDERI PUG - terenul se Încadrează În subzona A3 - unitati mici şi mijlocii
productive şi de servicii;
Indicatori urbanistici reglementaţi: POT max =60%; CUT maxvolumetric = 9 .
Condiţii de construire avizate : funcţiuni de locuinte colective , comert, servicii, birouri.
POTmax=40%,CUTmax=3,1, Rmaxh=3S+P+15E - 3S+P+20E - 3S+P+25 E Hmax=
105 m .

Planul Urbanistic Zonal având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism
si Amenajarea Teritoriului ( CTUAT )- OUAT,conform prevederilor art. 45 alin.
(2 ), lit.e) si art.36 alin.(2) lit. c) si art. 36 alin. (5) lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune dezbaterii
Consiliului General al municipiului Bucureşti.

In scopul de mai StlS, prezentăm spre dezbatere alăturatu! proiect de hotărâre.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucu

mailto:primar@bucuresti-primaria.ro


Primăria Municipiului Bucureşti

Direcţia Generală de Dezvoltare,
Investiţii şi Planificare Urbană

B·dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 in!. 1125; fax: 3055510

http://www.bucuresti·primaria.ro

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

RAPORT
Privind aprobarea planului urbanistic zonal -

PUZ - Calea FLORESCA nr. 159-165, sector 1

SMC cerbficat 150 9001 : 2000

SMM certi4cat 15014001' 2004

(
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Legea nr. 50/1991 republicata ,cu modificările si completări le ulterioare ,
privind autorizlIte'a'executătii1tlcrari16f de-construcţii sllifiele masuri pentru
realizarea locuinţelor, stipulează obligaţia administraţiei publice locale de a elibera
certificate de urbanism si autorizaţii de construire pe baza documentaţiilor de
urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate după cum urmează:
-pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice ( PUZ, PUD )
aprobate si a regulamentelor aferente acestora

La iniţiativa unui investitor privat, pentru un teren in suprafaţa S= 27742 mp ,
s-a elaborat prezenta documentaţie de urbanism in vederea construirii. Elaborarea
PUZ a fost necesara pentru a fi posibila modificarea indicatorilor aprobaţi in PUG .

PREVEDERI PUG - terenul se Încadrează În subzona A3 - unitati mici şi mijlocii
productive şi de servicii;
Indicatori urbanistici reglementaţi: POT max =60%; CUT maxvolumetric = 9 .

Condiţii de construire avizate ; funcţiuni de locuinte colective , comert, servicii, birouri.
POTmax=40%,CUTmax=3,1, Rmaxh=3S+P+15E - 3S+P+20E - 3S+P+25 E Hmax=
105 m.

Planul Urbanistic Zonal având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism
si Amenajarea Teritoriului ( CTUAT )- DUAT,conform prevederilor art. 45 alin.
(2), lit.e) si art.36 alin.(2) li1. c) si alt. 36 alin. (5) lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune dezbaterii Consiliului General al
municipiului Bucureşti.

Cer~ificămfaptul că documentaţia prezentatăspre dezbatereC.G.M.B conţine toate avizele
soli-:itate prin avizul de urbanism m. 5/1(l)/03.12.2008/R /69.07.2010, "'.

ARHITECT SEF AL MUNlgiPI~LUI BUCUREŞTI, .
ARH.GHEORG I~PATRAŞCU

1 '



Către,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI LOCUINTEI
Direcţia Generală Dezvoltare

Teritorială

Bucureşti. bd. Dinicu Golescu nr. 38 • sector 1
Telefon/fax: 0372.114.521

Nr.35.631/DGDT /~:~P.lI.,.2009

{

S,C. PRIMĂVERII GARDENS S.R.I...
Calea Florească nr. 159, et. 3, camera 6, sector 1, Bucureşti

AVIZ nr. 200/2009

. Denumire:"P.U.Z. - Locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri - CALEA FLOREASCA
nr. 159, sector 1, Bucureşti"

Proiectant: S.C. ALPHA STUDIO S.R.L.
Beneficiar: S.C. PRIMĂVERII GARDENS S.R.L.

În baza Art. 18, lit. h) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
emite următorul

AVIZ

privind documentaţia

"P.U.Z. - Locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri - CALEA FLOREASCA nr. 159,
sector 1, Bucureşti"

cu conditiile şi recomandările pe versa
~.

~O\."ĂRII~.~~e.i;}..?·""lAu -'>"'06'0'\
D~.alfCTO, f1~.:,.,ERAL\1::' G' DIAlOc \ ;~.,if
A~(\!~:~'G1~J\VAR'" -{;,'*/J"""'0 ,->,"-""::,~;/./

inainte de aprobarea documentaţiei de către Consiliul local, acesta are obligaţia de a verifica modul În care au fost
preluate În documentaţie condiţiile impuse prin avize.

1
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:'Il MINISTER~CULTELOR (:
~ .

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
.~ -. -. OIfl:lC[lja onumente istorice, Arheologie. Zone Protejate. Peisaj Cultural

1'· t., l.\ 'ţs;. . APROBAT
," .... \ :2.6~·2 <IeS"" Theod ):-:PALEOLOGU

. ~' 7MI STRU
SC Alpha Studio SRL-str Menuetului nr.12, sector 1, Bucureşti I . ~~
SC Primaverii Gardens SRL - str.Tipografiior nr 11-15, S Park Busines ceqter. bl 83. 013714

s~ctor 1 BL,cureşt'\

Spreştiinţă:
DCCPCN M B
Primăriasectorului1, Bucuresti
PrimăriamunicipiuluiBucureşti

AVIZ Nr. ol.~31z/29,07,2009
Privind modul de construire pe parcela fostei Sucursale Ford,

Calea Floreasca nr.159, sector 1, Bucureşti

OBIECTIVUL : fosta Sucursală Ford, cod B-II-a-A-20926
pavilionul administrativ B-II-m-A-20926,01
faţadele de vest şi est+acoperişul halei interbelice, cod B-II-m-A-20926.02.
clasată cf. aviz MCC nr. 264/E/26.09.2007

ADRESA : Calea Floreasca nr. 159, sector 1, Bucureşti
PROIECT : mod de construire pe parcelă
FAlA : P.U.l.
PROIECTANT : SC Alpha Studio SRI urb. Raluca Axante
BENEFICIAR : SC Primăverii Gardens SRL

Documentaţia înregistrată la DCCPCN-MB cu nr. 158/12.02.2008, redirecţionată către
O MI A PC lP şi înregistrată cu nr. 1238/31.032009, cuprinde piese scrise şi desenate, astfel:
cerere inaintare, împuternicire, aviz nr. 264/E/26.09.2007, adresa MCC nr 6229/31 102007.
documentaţie faza PUZ, copie contract de vânzare cumpărare, Certificat de Urbanism nr
673/22/FM/1654/23 03 2009, aviz OUAT nr. 5/1(1) / 0312.2008, memoriu de prezentare

Documentaţia propune ca mod de construire pe parcelă:
-menţinerea şi restaurarea ansamblului fostei Sucursale Ford monument istoric
-construirea a 2 blocuri JS+P+15E, 1 bloc 3S+P+20E, un accent JS+P+25E

Hmax=105m. POT max=40%, CUT max=J,1,
Funcţiuni admise: instituţii, servicii, echipamente publice, comerţ, birouri, hotel,

locuinţe, spaţii libere pietonale, spaţii plantate, parcaje la subsol-J niveluri
Schimbarea Încadrării functionale din AJ În M2-subzonă mixtă cu clădiri având

regim de construire continuu sau' discontinuu ŞI Înălţimi maxime de P+15 niveluri cu
accente Înalte.

Documentaţia a fost analizată În şedinţa Secţiunii de Urbanism şi Zone Protejate a
C N Midin data de 23 04 2009, 21.05.2009, 18.06.2009, 23.07.2009, propunerea de aviz
validată in plenul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din data de 29.07.2009 şi. în baza
prevederilor ArI. 26, alin (1) pct 11) şi Ari. 33, alin. (1), pct k), din Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, pentru că nu este zonă construită protejată. se
acordă:

AVIZ FAVORABIL,
pentru documentaţia faza PUl

Prezentul aviz este valabil însoţit de planşa de reglementări cu desfăşurările rezultate,
Nr ;,~ ..~ J V.T vizată spre neschimbare.

Data/~.:?f.:.~!:?!.q..... SEC~~~~RT~~I~TAT

Director D MIA ZP PC ~ !r=-~_... ConsilierD MIA ZP PC /12/
'-vy (, Arh Irina COSMANESCUC-T.t
'--t. !?;W 1 I '18 ?r.Q" ,'1

Bucureşti 011347, Şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, O.P. 33, România
Tel.: 224 25 10, 2232847; Fax: 2234951; www.cultura.ro

http://www.cultura.ro


AUTORITATEA AERONAUTICA
CIVILA ROMANA

Tel: +40.21.208.15.08
+40.21.233.40.33

Fax: +40.21. 208 .15.72
+40.21.233.40.62

Nr. 17074 1 860 din t 1 ·fi9- 2009

RQMA .. jAN CAA

il
~

Sos. Bucureşti·Ploieşti nr. 38-40
RO·013695 Sector I,Bucharest,

România

ROMANIAN CIVIL
AERONAUTIC AUTHORITY

AFfN:LRBBYAYA
SITA: BUflTOYA

www.caa.ro
e-mail: dir.e:enfâ>.caa.ro

S.C. PRIMAVERII GARDENS S.R.L.
Bucureşti, str. Calea Floreasca nr.159, et. 3, ap. 6, sector 1

Spre
ştiinţă:

1. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BANEASA AUREL VLAICU
2. RA. ROMA TSA

(

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 29/1997 privind Codul Aerian al
României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4.13 din Hotărârea Guvernului
României nr. 405/1993, ale art. 3.2.10 (2) şi ale art. 3.2.11 b) din reglementarea RACR -
SACZ aprobată cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 493/2007, Autoritatea Aeronautică
Civilă Română emite prezentul

AVIZ

pentru realizarea obiectivului "Ansamblu clădiri rezidenţiale şi de birouri" pe
terenul din strada Calea Floreasca nr.159, sector 1, Bucureşti. Amplasamentul lotului este
situat la 3995.11 m sud faţă de axul pistei Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa -
Aurel Vlaicu şi la 2.3 m est faţă de pragul 07 al pistei, iar cota absolută faţă de nivelul Mării
Negre a terenului este de 84,56 m.

Avizul este condiţionat de:

1. Respectarea destinaţiei obiectivului şi a amplasamentului construcţiilor precizat În
documentaţia prezentată;

2. Respectarea Înălţimii maxime a clădirilor de 105 m, respectiv cota absolută
maximă de 189.56 m (84,56 m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului
natural + 105 m Înălţimea maximă a construcţiilor);

3. Balizarea luminoasă a colţurilor construcţiilor, de noapte şi pentru condiţii de
vreme nefavorabilă care limitează vizibilitatea (ceaţă, ploi, ninsoare), la cota
maximă, prin lumini de! culoare roşie, cu lămpi acceptate de A.A.C.R;

4. Amplasamentul macaralelor (poziţia şi Înălţimea) ce vor fi folosite pe durata
organizării de şantier trebuie să fie avizat de A.A.C.R;

5. Utilizarea pentru Încălzirea clădirilor a unor instalaţii şi echipamente care să nu
producă perdele de fum rezultate prin arderea combustibililor;

DA-SSAAA
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AGEMIfA '

AGENŢIA REGIONAlĂ PENTRU PROTECllA MEDiULUI BUCURESTI

Nr.972/90/16.11.2009

CATRE: S.C. PRIMAVERII GARDENS S.R.L.
Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 159

REFERITOR: Emitere aviz de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL -
LocuiQte colective, comert, servicii, birouri, Calea Floreasca,
nr. 159, sect. 1, Bucuresti

Ca urmare a notificarii adresate de S.C. PRIMAVERII GARDENS S.R.L.
cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 159, inregistrata la A.R.P.M.
Bucuresti cu nr. 972/90/26.02.2009 si a completari lor ulterior inregistrate cu
nr. 4944/05.11.2009 si nr. 3900/26.08.2009,

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
in urma parcurgerii etapei de incadrare,
in baza R.G.R. nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului, a R.G.R. nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentl11 Protectia Mediului cUffiQdificariLe .si-complet&rile ulterioare si a
O.D.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea
nr. 265/2006, modificata si completata prin O.U.G. nr. 114/2007 si O.U.G. nr.
164/2008, in conformitate cu R.G.R. nr. 1076/2004 (art. 13), Planul Urbanistic
Zonal - Locuinte colective, comert, servicii, birouri, Calea Floreasca, nr. 159, sect.
1, Bucuresti, nu necesita evaluare de mediu, urmand sa fie supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu.

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct de
vedere urbanistic a areal ului in suprafata totala de 27.688,91 mp proprietate
persoana juridica (conform Avizului de Urbanism nr. 5/1(1)03 .12.2008, emis de
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Primaria Municipiului Bucuresti).

Obiectivul lucrarii il constituie construirea unui ansamblu de imobile cu
destinatia de locuinte colective, comert, servicii, birouri, avand regim de inaltime
3S+P+3OE.

Obiectivul propus de prezentul P.U.Z. se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiile
competente, conform legii.

Se va amenajata si intretine o suprafata de spatii verzi in procent de 30,32 %
din suprafata totala a terenului generator, iar parcajele se vor asigura conform
reglementarilor in vigoare.



Primăria Municipiului Bucureşti

Direcţia Generală de Dezvoltare,
Investiţii şi Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 BB; tel. centrală: 3055500 in!. 1134; fax: 30555 BB
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Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
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COMISIA DE COORDONARE
Nr. 801894/06.02.2009

AVIZUL COMISIEI DE COORDONARE
FAZA DOCUMENTATII DE URBANISM

Din P.V. nr. 05/06.02.2009 al sedinţei

Comisiei de Coordonare a P.M.B.

Nr. 12. SC PRIMAVERII GARDENS SRL cu sediul/domiciliul În Bucuresti,
Calea Floreasca nr. 159. prezintă spre avizare documentaţia de precoordonare a

.P.U.Z. - ului <CALEA FLOREASCA NR. 159, SECTOR 1, BUCUREŞTI",
împreună cu avizele scrise ale .Întreprinderilor edilitare. În conformitate cu Dispoziţia
Primarului General nr. 433/1996, se avizează favorabil din punct de vedere al reţelelor
edilitare planul de precoordonare menţionat mai sus cu condiţiile:

- dezafectarea retelelor electrice, se va face in baza unui proiect tehnic avizat de
catre SC Enei SA;

- se vor respecta condiţiile impuse prin avizele anexa la documentaţie;
- se va respecta planul de precoordonare anexat avizului.

SECRETAR COMISIE,

"ÂRHITECT ŞEF AL

MUNICIPIULU~B~CUREŞTI
GHEORGHS~ATRAŞCU

1".,1/ .-
\;~\;\.L

REPREZENTANT

DUAT-CqMISIE ,
ing. ANDREI zj(JurRESCU

FPS-21-03/6
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Primăria Municipiului Bucureşti

Directia Generală Infrastructură•
şi Servicii 'Publice

lHlul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România
TeUfax: 305 55 35; tel.centrală: 305 55 00, in!. 1252

http://www.bucuresti-primaria.ro
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Direcţia Transporturi,?wf'Drumuri, Sistematizarea Circulaţieiy.i 1~.OI' .Nr. '{J.() •••.• .I..................... . .
ian1563 .

Către

S.C. PRIMĂVERlI GARDENS S.R.L.

In şedinţa Comisiei Tehnice de Circulaţie din data de 15.01.2009 s-a
dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulaţiei rutiere, pentru
documentaţia, « P.U.Z. Uzinele Ford - locuinţe colective, comerţ, servicii şi
birouri, În regim de înălţime 3S+P+30E, pe terenul proprietate particulară situat
În Calea Floreasca nr. 159 », conform avizului de urbanism nr. 5/1(1), eliberat de
D:U.A.T., cu nr. 625464 şi 792356 şi planurilor anexate, cu asigurarea unui
număr de locuri de parcare în incintă În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Pentru avizul comisiei veţi reveni după obţinerea certificatului de
Urbanism, la următoarea fază de proiectare, faza P.A.C.

DIRECTOR EXECUTIV

http://www.bucuresti-primaria.ro



