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PUNCTUL NR. 17

CUN~ILlUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Str. Alexandru Constantinescu nr. 11 - 13, sector 1

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului;

luând În considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea
teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului
General al Municipiului Bucureşti;

Văzând documentele emise de:
- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CT ATU - OUA.T a
PMB: aviz de urbanism nr. 8/1/3/11.03.2009;
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: aviz nr. 147/2009;
- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - Direcţia pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 653/
Z/24.06.2009;
- Agenţia regională pentru protecţia mediului Bucureşti: decizia nr.
2834/224/2009;
- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 843627/25/2009;
- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 8038/2009;

În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii .
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General
de Urbanism, republicată;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General,
cu modificările şi completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională În administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2)
lit. e) din legea administraţiei publice loca le nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Alexandru Constantinescu nr.
11 - 13, sector 1 pentru o suprafaţă S = 600 mp. teren proprietate persoană
fizică.

Încadrare În PUZ - Zone construite protejate: terenul se Încadrează În
zona protejată nr. 73 - parcelarea Domenii

Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmax = 40%; CUTmax = 1,8; Hmax
= 10 m.

Condiţii de construire aprobate:
Funcţiune aprobată: locuinţe, funcţiuni complementare locuirii;
Indicatori urbanistici aprobaţi: POTmax = 48%; CUTmax = 2,2; RmaxH =

S + P + 3 - 4E.
Art.2 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă

dreptul la construire.
Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este

de 5(cinci) ani.
ArtA Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului Bucureşti vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PRESEDINTE DE SEDINT Ă, "

• Călin Murg

Bucureşti, .
Nr ....

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Tudor TOMA



PRIMAR GENERAL
Etaj: 1. cam. 101

tei.: 305 55 89; 305 55 90: 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
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Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - Str. ALEXANDRU CONSTANTINESCU nr. 11-13, sector 1

Legea nr. 50/1991 republicata ,cu modificările si completările 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,
PUD) aprobate si a regulamentelor aferente acestora

La iniţiativa unui investitor, pentru un teren in suprafaţa S= 605 mp, s-a
elaborat prezenta documentatie de urbanism in vederea construirii.
Încadrare În PUZ- Zone con~truite protejate - terenul se Încadrează În zona
protejata nr. 73 - parcelarea Domenii
Indicatori urbanistici reglementaţi:POTmax=40%,CUTmax =1,8,Hmax=10 m
Condiţii de construire avizate : funcţiuni de locuinţe, funcţiuni complementare
locuirii.
POTmax=48 %, CUTmax=2,2, Rmaxh = S+P+3-4E.

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) 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.
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Prof. Dr. S IVI EA OPRESCU
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, '('
o-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. Bucuresti. ~~a: tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

mailto:primar@bucuresti-primaria.ro
http://www.bucuresti-primaria.ro


DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2. cam. 203

tel.: 305 55 68: 305 55 00 int. 1203

fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
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PriTnăria 1vlunicipiului Bucureşti
Direcţia Generală de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - Str. ALEXANDRU CONSTANTINESCU nr. 11-13, sector 1

Legea TIT. 50/1991 republicata ,cu modificările si completările ulterioare ,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru
realizarea locuinţelor, stipulează obligaţia administraţiei publice Iocale 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, pentru un teren in suprafaţa S= 605 mp, s-a
elaborat prezenta documentaţie de urbanism in vederea construirii.
Încadrare În PUZ- Zone construite protejate - terenul se Încadrează În
zona protejata nr. 73 - parcelarea Domenii
Indicatori urbanistici reglementaţi:POTmax=40%,CUTmax =1,8,Hmax=10 m
Condiţii de construire avizate : funcţiuni de locuinţe, funcţiuni complementare
locuirii.
POTmax=48 %, CUTmax=2,2, Rmaxh = S+P+3-4E.

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) 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.

Cenificăm faptul că documentaţia prezentată spre dezbatere C.G.M.B conţine toate avizele
solicitate prin avizul de urbanism m. 8/1/3/11.03.2009

Arhitect sef al municipiului Bucureşti,
Arh. GHEORr PA TRASeU

o-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. Bucureşti. România: tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

mailto:urbanism@bucuresti-primaria.ro
http://www.bucuresti-primaria.ro
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B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. Bucureşti. România
Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 3055500 in!. 1125: iax: 30555 10

http://www.bucuresti-Drimaria.ro

Directia Generală de Dezvoltare,,
Investiţii şi Planificare Urbană

Primăria Municipiului Bucureşti

Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,

Nr 686103/28.12.2007

••
AVIZ DE URBANISM nr.8/1/3/11.03.2009

Str. ALEXANDRU CONSTANTINESCU nr.11-13, sector 1

BENEFICIAR: dl. EMIL MIREA ELABORATOR: SC DD DESIGN STUDIO
SUPRAFAŢA STUDIATĂ prin PUZ: S = 600 mp mp - proprietate persoana fizica .
AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla În zona de nord a oraşului, În perimetrul delimitat
de str. Sandu Aldea , str. AV.Maior Alex. Sanatescu , bd. Marasti , bd. ion Mihalache .
PREVEDERI PUZ- Zone protejate - zona protejata nr. 73 - parcelarea Domenii.
Indicatori urbanistici reglementaţi: POTmx=40%, CUT=1,8, Hmax=10 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL.
CONFIGURATIA EDIFICABllUlUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCŢIUNE AVIZATĂ : locuinţe, funcţiuni complementare locuirii.
INDICATORI URBANISTICI AVlZAŢI: POTmax = 48%, CUTmax =2,2, RmaxH =S+P+3-4E;

••

CIRCULAŢlI, ACCESE: parcarea şi gararea autovehicuielor 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: aviz Comisia de coordonare reţele -PMB, aviz de mediu,
aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislaiiei În vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2115.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte
Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declaraţie Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse
in aria de studiu au fost informaţi de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobata in
C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecinţe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al
acestora.

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 pre~ederile 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.
Certificatui de urbanism se va elibera respectănd datele tehnice solicitate prin acest aviz.

ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ARH. GHEOR~H~PATRASCU

, ,

FP$-21-01/ .

http://www.bucuresti-Drimaria.ro


CONSTRUCTII EXISTENTE-GRADINITA

VEGETATIE DE ALiNIAMENT

VEGETATIE INALTA IN CURTIIINCINTE

EDIFICABILE

ALlN.ERI & RETRAGERI

CONSTRUCTII-FUNCTIUNI

ACCES PIETONAL PROPUS

CIRCULATII SI ACCESE

EDIFICABILE PROPUSE PRIN PUZURI
ANTERIOARE

om! 1 : i II EDIFICABll MAXIM PROPUS

_ CIRCULATI! CAROSABILE

-4lIIIIII ACCES CAROSABIL PROPUS

LIMITE

~ - ~ LIMITA P.U.Z.

___ : LIMITA PARCELEI CE A GENERAT P.U.Z.

1 . 1 LIMITE PARC ELE

f::'i~#~'~~~~lP.U.Z. EXISTENTE -AVIZATE

E~ ALINIEREA PRINCIPALA
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! ,

[I:=J CONSTRUCTII EXISTENTE-LOCUINTE

1001
_1

LEGENDA

:
!
i

I
!
I
!

1
î
1
j

1

I•I
i
1

! I

I
f
1

1
j
j

1
I
1

i
I
1
I
I
Î
i,
!

I
i
I
I
1
1
j
!
l

I
f1j1

l

j:ŢLlJ PROIECT ! /" 8ENEfiCiAR i PRNR. Ii

PLAN URBANISTIC ZONAL, STRALEXANDRU . /2007
CONSTANTINESCU, NR11·13 SECT.1, BUCURESTI ;- i

'.-'- -" ," , .- ,-, ----' ,..- (:...-,"' _. ---- '._'- .. - -.. _..-.-- -----+;:---AZA· :
s'O;: PROiECTi i'rof.Or.ArI1. Dan Serban JJ&~ ~r~:A·~~C~~~~'EA ; ~uz' :

!NTCCMIT : Loct.Dr.ArtI.A.Slan TITLU PLANSA: ;~~NS.A

--- . ._.~ __ ." , REGLEMENTARI
""--"'NAr SlUdArI1RI I . {,-/ ;)AL~ 2.1.Li_::>_' . . a uca on"se" .. , . 08.2007:
.------------.---.--~---_1_.-,-.-..----------------:=:>'

S.C. O D DESIGN STUDIO S.R.L.
; CUI 1653!<347123.062QC-4

",

, BILANT TERJ-TORJAL,
-

~

", Steren=600 mp
~ Se propus=288mp

~

Sd.propus=1300mpo- tr. ~
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P.O.T:maxpropus=48%
C.U.Tmax ,propus=2,2

~ropus=S+P+3E+4Eretras
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ÎvÎIN!STERUL DEZVOLT ĂR!i
REGIONALE Şi LOCUINŢEI
Direcţia Generală Dezvo!ta:"

Teritorială

3t.:cureşti, bei O!ni\:L; Go!escu ili. 38 . sector ~
Teieion/fax ·0372.114.521

i\lr46 .i69/DGCTi _~,:.._.~,;i~2009

-.
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S.C. 0.0. DESIGN STUDIO S.R.L.
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 64, bi. 12B, se. A, ap. 15, sector 1, Bucuresti

AVIZ nr. 147 !2009

Denumire:"P.U.L. - LOCUinţe, iuncpuTH complernen[are iOGUll"ii - Sd. AU::."' ....•.r'lw' ....'-'
CONSTANTINESCU nr. 11 - 13" sector 1, Bucureşti

Proiectant: S.C. 0.0. DESIGN STUDIO S.R.L.
Beneficiar: EMIL MIREA

În baza Alt. 18, lit. h) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriulUI şi urbanismul. cu
modificările şi completăriie ulterioare,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

emite următorul

privind documentaţia

"P.U.Z. - Loc~inţe, funcţiuni complementare locuiri: - :;tr. ALEXANDRU
CONST Af"~TiNESCU nr. 11 - 13" sect:);' 1, Bucureşti - cu conditiile pe versa

"2Wi=':: je :::'";'::;:;2.E'O jeC!,Jî:ler:t3iie, ~~ .,:.ăire GQ!~Sllrll; !OC3:' aces:.a a:-e :';8::~?J2 :'..::;) ·.jc!"l~':3 "'~oc~. li', care 3l, :OS'

O:":?:uc:e :j: :JOC~lmenta!le conditiile Imt;~Se :)nc &I.'IZ-=



CO~JD!ŢH :

1. Indicatori urbanistici

- POT mai(. = L18 %,

- CUTmax.= 2.2 mp. ADC/mp teren,

- Rma~~.h = S ..;.P + 3 - 4E

2.Circulatiile, accesele Şi parcările vor respecta prevederile H.C.G.fv1.8.

nr.66/2006, iar gararea/parcarea se vor asigura exclusiv În incinta proprietăţii.

3. Conform P.U.z. zone construite protejate În municipiul Bucureşti, zona nr. 73-
PARCELAREA DOMENI! - parcelare reglementata - "arhitectura noilor clădiri va
respecta caracterul arhitectural general al zonei, Înscriindu-se, Înainte de toate. În
scara definită de clădirile existente" e.

- "se interzic suprafete vitrate de mari dimensiuni (perete cortină). imitatiiie de
materiale sau utilizarea imDroprie a materialelor (Diacaje ceramice sau suprafete

şi o arhitectură a faţadelor care să fie În armonie cu clădirile alăturate şi să respecte
0aracterul arhitectural al zonei.

DIR~CŢIA GENERALĂ

DEZ\'OLTARE TER!TORIALĂ

•

C()ţ\lSIL1ER SUPER10R.... ----...
CA.SA.NDRA. ROŞ !i~....~...:.:,'~~._'.'
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MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI ~AŢIONAL

DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIU
CULTURAL NAŢIONAL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Sf. Ştefan nr.3, sector 2, Bucureşti - tel-fax 323.26.11,323.26.28

Nr. 692 /SMIJ24.06.2009

MIREAEMIL

Spre. ştiintă: - PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

- MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
Direcţia Monumente Istorice, Arheologie, Peisaje Culturale şi Zone Protejate

AVIZ NR. 653/ Z / 24.06.2009
PUZ - imobil locuinţe şi birouri str. Alexandru Constantinescu, nr. 11-13, sector 1

Obiectivul:
Localitatea:
Proiect:
Proiectant:
Beneficiar:

Imobi11ocuinţe, birouri şi servicii .
Bucureşti, Sectollli 1, str. Alexandru Constantinescu, nr. 11-13
PUZ str. Alexandru Constantinescu, nr. 11-13, sector 1, Bucureşti
S.c. D D DESIGN STUDIO S.R.L.
MIREAEMIL

Amplasamentul se află În zona construită protejată nr. 73 - parcelarea Domenii. conform PUZ zone
.construite protejate. aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, completat cu regulamentul aferent de ..Definire a
regimului tehnic al constructiilor SUDuse autorizării în zcne protejate şi în zonele de orotectie ale monumentelor

. istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al Municipiului Bucuresti" - etapa 1'2005 aprobat
prin H.C.G.M.B. nr. 34/2009. Clădirea existentă pe amplasament este înscrisă în categoria nr. 4. fiind clădire fără grad

Documentaţia conţine piese scrise: cerere de emitere a avizului, certificat de urbanism, acte de proprietate,
memoriu tehnic; piese desenate - plan cadastral 1:1000, 1:500, PUZ, ilustrare de temă.

Documentaţia propune desfiinţarea construcţiilor existente pe amplasament (clădire de locuit şi garaje) şi
construirea unui imobil cu funcţiunea locuinţe, birouri şi servicii, având regimul de înălţime S+P+ 3E-4Er, rezultând
parametrii urbanistici POT max = 48% şi CUTmax = 2,2;

\:

în urma ana lizării documentaţiei se acordă:

AVIZ FAVORABIL
pentru documentaţia prezentată

J

CONSILIER ş(,TPERlOR.~ir-
arh. Serg-rut'tlCHlAN



•MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢiA MEDIULUI

•

•

-------------------.~_..•---......-.~--~.~~----------
AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI

Nr.2834/224/17.07.2009

DECIZIA
ETAPEIDEINCADRARE

a Planului Urbanistic Zonal - Locuinte si functiuni complementare locuirii - Str.
Alexandru Constantinescu nr. 11-13, sect.1, Bucuresti

Ca urmare a noti ficari i adresate de MIREA EMIL cu sediul in Str. Alexandru
Constantinescu nr. 13, sect.l, Bucuresti inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti cu nr.
2834/16.06.2009, .

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

Mediului si a O.U.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 H.G.R. nr. 1076/2004 (art. 13), P.U.Z. -
Locuinte si functiuni complementare locuirii - Str. Alexandru Constantinescu
nr. 11-11. ~p~t.L BlW'H"P'"ti nu n~~(>sjt~ pv~l,,~r~ rl~ medill lIr~~n~rl S2 f!p SJlf)n~

procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct de
vedere urbanistic a unei suprafete totale de 600 m:! (conform Certificat de urbanism
nr. 813/101/C/l0045/06.04.2007 emis de Primaria Sectorului 1).

Obiectivul propus de prezentul PUZ se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin 2-vizele tehnice de specialitate emise de institutiile
competente, conform legii.

Alimentarea cu apa potL~~ib : se va face din reteaua publica de alimentare cu
apa.

Canalizarea menajer2: 3.;::,eleuzate menajere vor fi evacuate in reteaua
oraseneasca.

Canalizarea plL:viala: aDe!e pluviale vor fi evacuate in reteaua oraseneasca.

!,leea Lacul MoriI. nr 1.
sec,crul 6 eoo 0608"- 1 Bucures,i

,!"1\NW.arpmb.ro
:::'-mall' office@ar~mD G2

Tel 021430.55.72.021430.65.77
;:ax 021 430 66.7~



';u!1r:::lJat8ele spatii ver?:] va fi asigurata in procent de 20% pe sol SI 10% prin
amenajarea de terase inierbate.

Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.

Motivele care au stat la baza luarii deciziei au fost urmatoarele:
- planul urbanjstic zonal analizat nu are efecte semnificative asupra

mediului;
- opiniile exprimate, pe baza criteriilor relevante prevazute in anexa nr.I

la H.G. nr. 1076/2004, de membrii Comitetului Special Constituit in cadrul sedintei
din data de 25.06.2009;

- lipsa comentariilor din partea publicului ca urmare a celor 3 anunturi
publice_privind ini~ierea procesului de elaborare a PUZ-ului.

Elaboratorul si be!1eficiarul documentatiei de urbanism raspund pentn1

exactitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse m documentatia dtt
urbanism ce a stat la baza emi terii prezentei.

DIRECTOR COORDO:-\ATOR,
Chim. Simo~~_~~~aela Saceanu

i:,~~~~r:l~
·~...<C..:-~;-..~"·;t ~_ J

SEF SERVICIU AUTORIZARE SI
·CONTROLUL CONFORMARII,

/)n~o~a Costaehe
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COMISIA DE COORDONARE
Nr. 843627/1 0.07.2009

AVIZUL COMISIEI DE COORDONARE
,_\L.\n~)!:,_[~.\lL:-~L\L.Ui):l,'En ~\I\\l

Din P.V. nr. 25/10.07.2009 al sedinţei

Comisiei de Coordonare a P.M.B.

Nr. 17. MlREA EMIL cu sediul/domiciliul în Bucuresti, Str. Alexandru
, Constantinescu nr. 13, prezintă spre avizare documentaţia ?e precoordonare a
;'-·.u,L:. - uJ.uJ. ,,3Tr\...ALCAn.~~uRUCOI-J')--';'-rtl~T1NESCu l·;h. ii - i3 S-eC7C;" J.

BUCURESTI", împreună cu avizele scrise ale întreprinderilor edilitare. În conformitate
cu Dispoziţia Primarului General nr. 782/03.06.2009, se avizează favorabil din punct
de vedere al reţelelor edilitare planul de precoordonare. menţionat mai sus cu condiţiile:

- se vor respecta condiţiile impuse prin avizele anexa la documentaţie;

- se va respecta planul de precoordonare anexat avizului.

'.
PREŞEDINTE -'-COMIS,IE,

..••..;.. :-

: ... -

SECRETAR - COMISIE,-

ing, ee. DRUMEN CO

'ARHITECT ŞEF AL

MUNICIPIULUIr BUCUREŞTI
r.l-Tr-ryp r.qr-!'p 'it ŢP /1 C'r1 ),,'--- .2, '. .

'v'vtl.L..
REPREZENTANT

DUAT-C~rISIE ,
ing. ANDREI Z~ARESCU
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