
Nr. Cert Data emiterii Adresa lucrare Nr. top/cad Denumire lucrare

1 04.01.2021
Bucuresti, STR. VLAD JUDETUL, nr. 8, bl. V11, sc. 2, 

sector. 3
0

amplasarea unei stații de baza pentru servicii de 

comunicații electronice pe terasa superioară a blocului 

V11, sc.2.

2 04.01.2021
Bucuresti,  CALEA CALARASILOR, nr. 240, bl. 76, sc. 2, 

sector. 3
0

amplasarea unei stații de baza pentru servicii de 

comunicații electronice pe terasa superioară a blocului 

76, sc. 2.

3 04.01.2021
Bucuresti,  ALEEA BARAJUL BICAZ , nr. 11C, bl. M32A, 

sector. 3
0

amplasarea unei stații de baza pentru servicii de 

comunicații electronice pe terasa superioară a blocului 

M32A.

4 07.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 50-54 

lot 2, sector 3
236106

dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

5 07.01.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Solcii LOT 1, nr. 135-

141, sector 3
236267

construire imobil - RH = Ds+P+9E~10Er cu funcțiunea 

de locuințe colective, parcaje auto în incintă, 

amenajare spații verzi, loc de joacă- relaxare, anexe 

tehnice, amenajare incintă, alei pietonale, alei 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

racorduri la drumurile publice, rețele interioare, 

branșamente utilități, împrejmuire teren; Organizare 

de șantier.

6 07.01.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Solcii lotul 2,, nr. nr. 

135-141, , sector 3
236268

construire imobil - RH = Ds+P+9E~10Er cu funcțiunea 

de locuințe colective, parcaje auto în incintă, 

amenajare spații verzi, loc de joacă- relaxare, anexe 

tehnice, amenajare incintă, alei pietonale, alei 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

racorduri la drumurile publice, rețele interioare, 

branșamente utilități, împrejmuire teren; Organizare 

de șantier.

7 11.01.2021
Bucuresti, strada Mesterul Manole, nr. 3, bl. D15, sc. 

2-3, sector. 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

8 11.01.2021
Bucuresti, strada BD MIRCEA VODA, nr. 37, bl. M29, 

sc. 1, sector. 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

9 11.01.2021
Bucuresti, strada BD OCTAVIAN GOGA , nr. 24, bl. 

M62, sc. 3-4, sector. 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

10 11.01.2021
Bucuresti, strada IntrAREA BADENI, nr. 12, bl. G2, 

sector. 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

11 11.01.2021
Bucuresti, strada BD MIRCEA VODA, nr. 37, bl. M29, 

sc. 2, sector 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

12 11.01.2021 Bucuresti,  CaleA DUDESTI, nr. 191, sector. 3 0
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

13 11.01.2021
Bucuresti, strada BD MIRCEA VODA, nr. 37, bl. M29, 

sc. 3, sector. 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

14 11.01.2021
Bucuresti,  CaleA CALARASILOR, nr. 165, bl. 38, sc. 3, 

sector. 3
0

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

15 11.01.2021 Bucuresti, strada INTRAREA BADENI, sector 3 0

reamenajare și reconfigurare alei pietonale aferente 

Intrării Bădeni, împrejmuire parțială și organizare de 

execuție

16 11.01.2021 Bucuresti, STR. TRAIAN, nr. 2, bl. F1, sc. 2, sector 3 0

construire stație de baza pentru servicii de comunicații 

electronice pe terasa superioară a blocului F1, sc.2, cu 

păstrarea avizelor eliberate în baza C.U. nr. 1317 din 

05.06.2018
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17 11.01.2021
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE, nr. 30, bl. Z4, 

sector 3
0

construire stație de baza pentru servicii de comunicații 

electronice pe terasa superioară a blocului Z4, cu 

păstrarea avizelor eliberate în baza C.U. nr. 1312 din 

05.06.2018

18 12.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 48-

54, sector 3
237254 dezmembrare imobil/teren și operațiuni notariale.

19 12.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 56-60, 

sector. 3
237259 dezmembrare imobil/teren și operațiuni notariale.

20 12.01.2021 Bucuresti,  Drumul GURA GARLITEI, nr. 32, sector. 3 214836 Informare și operațiuni notariale.

21 12.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 155C, sector. 

3
202732

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu RHpropus 

= P+2E-3Eretras, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei  auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi și organizare de execuție 

lucrări

22 12.01.2021
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 23, bl. V10, 

sector 3
0

amplasare statie de baza pentru servicii de comunicatii 

electronice pe terasa superioara a blocului V10 si 

organizare de executie lucrari

23 12.01.2021
Bucuresti, strada CODRII NEAMTULUI, nr. 13, bl. 1, 

sc. 1+2, sector 3
0

amplasare statie de baza pentru servicii de comunicatii 

electronice pe terasa superioara a blocului 1, sc. 1+2

24 12.01.2021
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 440, bl. V12, 

sector 3
0

amplasare statie de baza pentru servicii de comunicatii 

electronice pe terasa superioara a blocului V12 si 

organizare de executie

25 12.01.2021 Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 172-176, lot 1, sector 3 208729 informare si operatiuni notariale

26 12.01.2021
Bucuresti, strada PLUTONIER ION NEDELCU, nr. 11, 

sector 3
206025

dezmembrarea terenului rezultand 8 loturi si 

operatiuni notariale

27 12.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CRIVAȚULUI, nr. 44, 

sector. 3
203517 Informare și operațiuni notariale.

28 12.01.2021
Bucuresti, strada DR. LUNCA PRUTULUI, nr. 44, C5, 

sector 3
203660

29 12.01.2021
Bucuresti, strada Aleea Solidaritatii, nr. 1B, bl. M31C, 

sector 3
0

amplasare statie de baza pentru servicii de comunicatii 

electronice pe teasa superioara a blocului M31C si 

organizare de executie lucrari

30 12.01.2021 Bucuresti, STR. EVEREST, nr. 8, sector 3 233706

consolidare, recompartimentare, amenajare scară 

pentru acces în pod, modificare formă acoperiș, 

reabilitare termică, lucrări ce se vor realiza la nivelul 

construcției C1 având Rh – Parter și organizare de 

șantier

31 12.01.2021
Bucuresti, strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 3, bl. 

S14, sc. 1, ap. 39, sector 3
220211-C1-U28

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.39

32 13.01.2021 Bucuresti,  Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. 2, sector. 3 0
creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.

33 13.01.2021 Bucuresti,  Aleea Buhusi , nr. 1, bl. 4, sc. 3, sector. 3 0
creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.

34 13.01.2021
Bucuresti, strada DR. LUNCA PRUTULUI, nr. 44, C3, 

sector 3
203660

35 13.01.2021 Bucuresti,  Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. 4, sector. 3 0
creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.

36 13.01.2021 Bucuresti,  Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. 1, sector. 3 0
creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.



37 13.01.2021 Bucuresti,  Aleea Ilioara, nr. 16, bl. M32, sector. 3 0
creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.

38 13.01.2021 Bucuresti,  Calea Dudesti, nr. 191, sector. 3 0
creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.

39 13.01.2021
Bucuresti,  Aleea Barajul Cucuteni, nr. 8, bl. M7A, 

sector. 3
0

creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări

40 13.01.2021
Bucuresti, strada Florin Ciungan, nr. 9, bl. 64, sc. A, 

sector. 3
0

creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.

41 13.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL BALTA DOAMNEI, nr. 5-23, 

sector. 3
236272

P.U.D. - construire ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE – 

birouri și depozitare mic-gros, cu RHsolicitat =   S+P+3E-

4Eretras / P+1E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

42 13.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA SATEASCA, nr. 76, 

sector 3
207911

construire IMOBIL LOCUINȚE ÎNȘIRUITE – 3 UNITĂȚI cu 

RHsolicitat=P+1E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție

43 13.01.2021
Bucuresti, strada ODOBESTI, nr. 2B, bl. N3B, sc. A, et. 

2, ap. 12, sector. 3
219003-C1-U16

modificări interioare și închiderea balcoanelor la 

apartamentul nr. 12, etaj 2, bloc N3B

44 13.01.2021
Bucuresti, STR. ZIZIN, nr. 11, bl. V40, sc. 1, et. P, ap. 

3, sector. 3
220924-C1-U7

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 3, 

situat la parterul blocului V40 și schimbarea de 

funcțiune din locuință în cabinet stomatologic

45 13.01.2021
Bucuresti, strada EROU GHEORGHE PANA, nr. 23A, 

sector. 3
232823

construire imobil locuință individuală, Rh solicitat = 

Sp+P+1E, amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, 

amenajări accese auto și pietonale, racorduri la 

drumurile publice, spații verzi, iluminat, împrejmuire și 

organizare de șantier

46 13.01.2021
Bucuresti, strada INTRAREA VISEUL DE SUS, nr. 12, 

sector. 3
228238

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ cu 

RH=P+1E, împrejmuire, racorduri și organizare    de 

execuție

47 13.01.2021
Bucuresti,  AL. LUNCA BRADULUI, nr. 2, bl. H5, sc. 2, 

et. 2, ap. 11, sector. 3
219536-C1-U16

modificări interioare/exterioare, închidre balcon la 

apartamentul nr. 11, etaj 2, bloc H5

48 13.01.2021
Bucuresti, strada DRM LUNCA TARNAVEI, nr. 11D, 

sector. 3
214986,

construire LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT = 

P+1E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/aleiauto și pietonale, racord la drumul public, 

parcări, spații verzi și organizare  de execuție lucrări

49 13.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 103-107, 

sector. 3
202420

construire LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ – RHsolicitat= 

Sp+P+1E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren  și 

organizare de execuție lucrări.

50 13.01.2021 Bucuresti, STR. FAGETULUI, nr. 107, sector 3 235917-C1-U26

translatarea locurilor de parcare din cadrul demisolului 

pe terenul având nr. cadastral 237112, schimbarea de 

destinație a demisolului din parcare în spațiu 

comercial și spațiu tehnic și realizarea de modificari 

interioare în cadrul demisolului.

51 14.01.2021 Bucuresti, strada TARCAULUI, nr. 4, sector. 3 223561

desființarea construcțiilor – C1 – atelier auto (cu acte), 

C2 – corp adiacent atelier (cu acte), C3 – birouri (cu 

acte) și C4 – magazie (cu acte) și organizare de 

execuție lucrări.



52 14.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 43, 

sector 3
232434

consolidare și supraetajare construcție corp C1 cu 

RHexistent=Pînalt+1Eparțial, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNE MIXTĂ – DEPOZITARE ȘI SERVICII cu 

RHpropus=Pînalt+1Eparțial+2Eparțial și organizare de 

execuție

53 14.01.2021
Bucuresti, strada Intrarea Muncii, nr. 4A, bl. c, sector 

3
0 creșterea eficientei energetice

54 14.01.2021 Bucuresti, Str. Voronet, nr. 7, bl. D5, sector 3 0 creșterea eficientei energetice

55 14.01.2021
Bucuresti, strada Sos. Mihai Bravu, nr. 296, bl. 7, 

sector 3
0 creșterea eficientei energetice

56 14.01.2021
Bucuresti, strada Bd. camil Ressu, nr. 53, bl. H14, 

sector 3
0 creșterea eficientei energetice

57 14.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 159-

163, sector 3
209166

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE SERVICII – 

spălătorie auto 5 porturi și SPAȚIU TEHNIC cu 

RHpropus=P/Pînalt, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi și organizare de 

execuție

58 14.01.2021
Bucuresti, strada Strada Danubiu, nr. 11, bl. 6H, 

sector 3
0 creșterea eficientei energetice

59 14.01.2021 Bucuresti, strada INTRAREA BARSEI, sector. 3 0

reamenajare și reconfigurare alei pietonale aferente 

Intrării Bârsei, împrejmuire parțială și organizare de 

execuție

60 14.01.2021
Bucuresti, strada Mesterul Manole, nr. 3, bl. D15, sc. 

1, sector 3
0 creșterea eficientei energetice

61 14.01.2021 Bucuresti, Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sector 3 0 creșterea eficientei energetice

62 14.01.2021 Bucuresti, strada Rarau, nr. 1, bl. V68, sector 3 0 creșterea eficientei energetice

63 14.01.2021 Bucuresti, strada Brătării, nr. 51-59,79 238615

desființare construcție existentă și construire IMOBIL 

LOCUINȚE COLECTIVE cu RHSOLICITAT = DS+P+11E, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

64 14.01.2021
Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 227, bl. A7, ap. 14, 

sector. 3
221866-C1-U1

se solicită cosolidare și supraetajare cu modificari 

interioare, exterioare aferente apartamentului nr. 14, 

parter, bloc A7, pentru funcțiune locuință, 

RHpropus=P+1E+M.

65 14.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA VLADESEI, nr. 29, 

sector 3
203285

construire imobil Rh - Ds+P+3E cu functiunea de 

locuinte colective, parcaje auto in incinta, amenajare 

spatii verzi, loc de joaca, anexe tehnicem amenajare 

incinta, alei pietonale, alei carosabile, amenajari 

accese auto si pietonalem racorduri la drumurile 

publice, retele interioare, bransamente utilitati, 

imprejmuire teren si organizare de santier.



66 14.01.2021
Bucuresti, strada SOLD ANGHEL GHETU, nr. 3, sector 

3
200634

construire ansambli de 3 imobile cu Rh solicitat 

P+2E+3Er cu functiunea de locuinte colective, parcaje 

auto in incinta, constructii anexe, accese/alei si 

pietonale, racorduri la drumul publiic , spatii verzi, loc 

de joaca pentru copii, ziduri antifonice sau constructii 

cu acelasi rol, bransamente si retele interioarem 

platforme pubelem imprejmuire teren si organizare de 

executie lucrari

67 18.01.2021 Bucuresti, strada Gradinarilor , nr. 9, sector 3 227672

construire imobil alipit, RH = S+P+2E~3Er. cu 

funcțiunea de locuințe colective mici, amenajare 

parcaje auto în incintă, construcții anexe, accese/alei 

auto și pietonale, racorduri la drumul public (după caz) 

spații verzi, rețele interioare, platformă pubele, 

împrejmuire și organizare execuție lucrări;

68 18.01.2021
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 40L, bl. lot 2, 

sector. 3
239130

Realizare construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord                          la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

69 21.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNVCA ILVEI, nr. 47, 

sector 3
229859 informare si operatiuni notariale

70 21.01.2021 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 222000-C1-U28
dezmembrarea spatiului de depozitare in 3 unitati 

individuale

71 21.01.2021
Bucuresti, strada DRM GURA PUTNEI, nr. 101-107, 

sector 3
224691

72 21.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 102-110 LOT 

5, sector. 3
235884

Construire imobil - locuințe colective având 

RHPROPUS = P+2E+3Er, amenajare rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări și spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

73 25.01.2021
Bucuresti, strada Drumul Lunca Veche , nr. 335-343, 

sector 3
207634

construire cabină poartă cu Sc. 25,0mp și anexă parter 

cu Sc. = 140,0mp, sistematizare și amenajare teren 

pentru loc de joacă și odihnă, amenajare și realizare 

parcaj auto la sol pentru vizitatori, branșamente, 

împrejmuire, organizare de șantier; POT propus = 

1,83% și CUT propus = 0,018mp. ADC/mp.teren;

74 25.01.2021 Bucuresti, strada Intrarea Baba Nova, nr. 16, sector 3 201582

consolidare, extindere, supraetajare, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare și remodelare 

fațade la construcția existentă – corp C1 locuință 

RHexistent=Sparțial+P, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHpropus=S+P+1E-2Eretras, refacere împrejmuire și 

organizare de execuție

75 25.01.2021 Bucuresti, strada GRADINARILOR , nr. 30, sector. 3 213640
desființarea construcției – C1 – locuință parter și 

organizare de execuție lucrări.

76 25.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 158, 

sector 3
238622

dezmembrarea terenului rezultand 2 loturi si 

operatiuni notariale

77 26.01.2021
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50 lot 2CC, 

sector 3
201103

Desființare corp C16 – stație de conexiuni - și 

organizare de execuție lucrări.

78 26.01.2021
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. , parcela S1C4 , 

sector 3
222708

Desființare construcții industriale corpuri de la C1 

până la C13 și de la C15 până la C57 (cu păstrarea 

corpului C14) și organizare de execuție lucrări.

79 26.01.2021 Bucuresti 200335

Desființare corp C1 – compus din corpurile C15 – 

S.c.=306,18mp, C28 – S.c.=30,55mp, C41 – 

S.c.=87,73mp, C42 – S.c.=51,79mp - și organizare de 

execuție lucrări.



80 26.01.2021 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50, sector. 3 222725

Desființare corp C1 – construcții în suprafață totală 

construită la sol de 1309,39 mp - și organizare de 

execuție lucrări

81 26.01.2021 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50, sector. 3 200338

Desființarea corpurilor C1-C11 (conform extras de 

carte funciară) echivalentul construcțiilor C20, C23, 

C33, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53 (conform 

anexă centralizator situație clădiri din actul de 

proprietate) construcții în suprafață totală de 1309,39 

mp - și organizare de execuție lucrări.

82 26.01.2021 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 219, sector. 3 204597

Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de 

construcții prin recompartimentări interioare, 

modificări exterioare la nivelul fațadelor, lucrări 

aferente clădirii aflate în curs de execuție - IMOBIL 

FUNCȚIUNE MIXTĂ – locuire, servicii și comerț, 

autorizată cu A.C. nr. 655/2019, rezultând astfel un 

R.H. = Ds+P+Mezanin/+6E/+10E+Etehnic, eliminare 

corp de parcare multietajată și redistribuire locuri de 

parcare și organizare de execuție lucrări.

83 26.01.2021
Bucuresti, strada Profe Moise Nicoara, nr. 9-11, 

sector 3
205125 informare si operatiuni notariale

84 26.01.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36I, sector 3 226231

85 26.01.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Calitei, nr. 101, lot 

3/2, sector 3
225768 informare si operatiuni notariale

86 26.01.2021
Bucuresti, strada Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 45, 

sector 3
207693 Informare și operațiuni notariale.

87 26.01.2021 Bucuresti, Str. Popa Nan, nr. 145 218278

modificare de temă în timpul execuției lucrărilor de 

construcții și schimbarea soluțiilor tehnice din proiect   

pe parcursul execuției – “ lucrări autorizate de 

consolidare, extindere și supraetajare locuință parter” - 

prin mărirea suprafeței subsolului, modificări 

interioare, exterioare, realizare terasă circulabilă, 

modificarea înălțimii maxime și comasarea celor două 

ap. rezultând o singură unitate locativă- locuință 

S+P+1E+2Eretras.

88 26.01.2021 Bucuresti, strada Pericle Papahagi , nr. 20, sector. 3 200308

Desființare construcții - corpuri C1 (sopron -171 mp 

din acte-171,06 mp din măsuratorile cadastrale), C2 

(vestiar - 60 mp din acte- 172,79 mp din măsurătorile 

cadastrale), C3 (tribună-173 mp din acte, 59,75 mp din 

măsurătorile cadastrale) și organizare de execuție 

lucrări.

89 26.01.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 26-

28, sector 3
209066

90 26.01.2021
Bucuresti, strada INTRAREA SECTORULUI, nr. 16, bl. 

B1, et. P, ap. 13, sector. 3
219363-C1-U6

se solicită realizarea lucrărilor de consolidare, 

supraetajare cu modificări interioare                       și 

exterioare aferente apartamentului nr. 13, parter, bloc 

B1, rezultând regim de înălțime P+2E.

91 26.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 62-68 LOT 3, 

sector. 3
232431

92 26.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 70-72, sector. 

3
236381



93 27.01.2021
Bucuresti, strada PLUTONIER NEDELCU ION, nr. 41, 

sector 3
235603

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHpropus=Sparțial+P+1E, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

refacere împrejmuire și organizare de execuție

94 27.01.2021 Bucuresti, STR. TICUS, nr. 1A, sector 3 212053

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHpropus=Sparțial+P+1E, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire, anexă garaj și organizare de execuție

95 27.01.2021
Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 56-58, LOT 1 și LOT 

2, et. p, ap. 7, sector 3
235630 construire terasă acoperită și închisă cu RH=P

96 27.01.2021 Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU, nr. 62E, sector 3 206393

refacere imobil la stadiul inițial autorizat cu A.C. nr. 

08/09.01.2015 prin consolidare, punere în siguranță și 

supraetajare, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare volumetrică, reconfigurare și 

remodelare fațade, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNE MIXTĂ – COMERȚ ȘI SERVICII cu 

RHpropus=Ds+P+1Eretras și organizare de execuție

97 27.01.2021 Bucuresti, STR. SFANTA VINERI, nr. 55 SI 61, sector 3 210318 comasarea a 3 terenuri si operatiuni notariale

98 27.01.2021 Bucuresti,  SOS GARII CATELU, nr. 164, sector. 3 211015

99 27.01.2021 Bucuresti, STR. LUCIENI, nr. 21, sector. 3 226620

100 27.01.2021

Bucuresti, strada Drumul Gura Făgetului (fost 

Drumul Gura Făgetului nr. 24, lot 2 și Drumul Gura 

Putnei 21-23, lot 4),, nr. 24, sector 3

236335

construire 2 imobile – C1 alcătuit din 10 (zece) unități 

locative înșiruite, și C2 alcătuit din 3 (trei) unități 

locative înșiruite, ambele cu RH = P+2E cu funcțiunea 

de locuințe unifamiliale, amenajare parcaje auto în 

incintă, amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, 

amenajări accese auto și pietonale, spații verzi, 

racorduri la drumurile publice, rețele interioare, 

platformă pubele/containere, împrejmuire teren, 

organizare de șantier;

101 27.01.2021

Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 52-54 (NC 

217789, NC 215023, NC 215022), nr. 56-58 (NC 

200245, NC 214867), , nr. 52-54 si 56-58, sector 3

NC 217789, NC 

215023, NC 

215022, NC 

200245, NC 

214867

operațiuni notariale alipire terenuri: NC 217789, NC 

215023, NC 215022, NC 200245, NC 214867;construire 

imobil cu RHpropus= S+Pînalt+5E-6Er,7Er cu 

funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale la 

parter +parcaje auto, amenajare parcaje auto în 

incintă, amenajare incintă, alei pietonale și carosabile, 

realizare drumuri propuse la Sud și Est pe terenuri 

private, amenajări accese auto și pietonale, spații 

verzi, racorduri la drumurile publice, rețele interioare, 

platformă pubele/containere, loc de recreere, 

împrejmuire teren, organizare de șantier;

102 27.01.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 40-42, 

sector. 3
238596

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE – RHsolicitat 

= P+2E-3Er-4Er, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.



103 28.01.2021
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 250, bl. trup B9, 

sector. 3
213784

Construire ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU 

SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, cu RHsolicitat = 

2S+P+5E-6/11Eretrase, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

104 29.01.2021
Bucuresti, strada ALEEA CODRII NEAMTULUI, nr. 5R, 

sector 3
214221

dezmembrarea terenului in 11 loturi si operatiuni 

notariale

105 29.01.2021 Bucuresti, strada 235206

106 01.02.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 3-11, sector. 

3
211262

Construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu 

RHPROPUS = S+P+4E+5ER, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

107 02.02.2021 Bucuresti, strada LUNCA PRUTULUI, nr. 61, sector. 3 202227
construire locuință individuală cu RHSOLICITAT= P+1E, 

îmrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

108 02.02.2021 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 111, sector 3 218748 informare si operatiuni notariale

109 02.02.2021
Bucuresti, strada BD. UNIRII , nr. 75, bl. H1, sc. 1, 

sector. 3
0 desființare stație de telefonie mobilă Vodafone

110 02.02.2021

Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței nr. 50-54, lotul 

nr. 1 {fost Drumul Gura Caliței nr. 50-54, lotul nr. 1 

lot (1, 56-58,60-64,68,68-76)/2 Lot 2 - NC 236106},, 

nr. 50-54 LOT 1, sector 3

239244

construire imobil cu RHpropus = Ds+P+1E-Ds+P+11E cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto în incintă, rampe auto, amenajare incintă, alei 

pietonale și carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, spații verzi, 

loc de joacă pentru copii, rețele interioare, platformă 

pubele/containere, împrejmuire teren, organizare de 

execuție lucrări;

111 02.02.2021

Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței nr. 50-54, lotul 

nr. 2 {fost Drumul Gura Caliței nr. 50-54, lotul nr. 1 

lot (1, 56-58,60-64,68,68-76)/2 Lot 2 - NC 236106},, 

nr. 50-54 LOT 2, sector 3

239243

construire imobil cu RHpropus = Ds+P+1E-Ds+P+10E cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto în incintă, rampe auto, amenajare incintă, alei 

pietonale și carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, spații verzi, 

loc de joacă pentru copii, rețele interioare, platformă 

pubele/containere, împrejmuire teren, organizare de 

execuție lucrări;

112 02.02.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA SATEASCA, nr. 67-69, bl. 

LOT 4, sector. 3
206439 dezmembrare teren și operațiuni notariale.

113 02.02.2021
Bucuresti, strada STRADA BRĂȚĂRII, nr. NR. 172-176, 

LOT 2/1, sector 3
212107

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ – SPAȚIU 

COMERCIAL DE MICI DIMENSIUNI ȘI SPAȚII 

ADMINISTRARE cu RHpropus=P+2E, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi și organizare de execuție

114 02.02.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței nr. 158, lotul 

nr. 1,, nr. 158, sector 3
239148

construire 2 imobile cu RHpropus = Ds+P+3E cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto în incintă, rampe auto, amenajare incintă, alei 

pietonale și carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, spații verzi, 

loc de joacă pentru copii, rețele interioare, platformă 

pubele/ containere, împrejmuire teren, organizare de 

execuție lucrări;



115 02.02.2021 Bucuresti, strada GURA SIRIULUI, nr. 26, sector 3 204751

construirea unui ansamblu compus din 6 IMOBILE CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE cuplate 

două câte două, cu RHpropus=P+1E, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție

116 02.02.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei, nr. 145, sector 

3
232047

dezmembrarea terenului in 34 loturi si operatiuni 

notariale

117 02.02.2021 Bucuresti, STR. VOINICULUI, nr. 9, ap. 1, sector 3 218365 Informare și operațiuni notariale.

118 02.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 79-83, 

sector 3
234903

dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

119 02.02.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței nr. 158, lotul 

nr. 2,, nr. 158, sector 3
239149

construire 2 imobile cu RHpropus = Ds+P+3E cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto în incintă, rampe auto, amenajare incintă, alei 

pietonale și carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, spații verzi, 

loc de joacă pentru copii, rețele interioare, platformă 

pubele/ containere, împrejmuire teren, organizare de 

execuție lucrări;

120 02.02.2021
Bucuresti, strada BD RAMNICU SARAT, nr. 18, sector 

3
210683

dezmembrarea terenului rezultand 5 loturi si 

operatiuni notariale

121 02.02.2021
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 56E, 

sector. 3
200798

Desființare integrală corp C1 – Corp Medico social 

D+P+1E cu Sc. = 528,00 mp., corp C3 – spațiu 

depozitare P cu Sc. = 8,00 mp., corp C4 – 

anexă/magazie P (fără acte) cu Sc. = 36,00 mp.  si corp 

C8 – anexă/foișor (fără acte) cu Sc. = 25,00 mp. și 

organizare de execuție lucrări

122 02.02.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36I, sector 3 224767

123 02.02.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36U, sector 3 231878

124 02.02.2021 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 97, sector 3
232191 si 

232190

125 03.02.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36N, sector 3 205329

126 03.02.2021 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50, sector. 3 200335
dezmembrare terenului cu nr. cadastral 200335 în 3 

loturi.

127 03.02.2021 Bucuresti, strada Sinesti, nr. 11 225421

desființare parțială, extindere, consolidare, 

reconfigurare și supraetajare locuință unifamilială corp 

C1- regim final P+1E și organizare de șantier

128 03.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 44, 

sector 3
231637

129 03.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SOLCII, nr. 36-40, 

tarla 338/3, parcela 5, sector 3
200142 informare si operatiuni notariale

130 03.02.2021 Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 26, sector 3 225784 informare si operatiuni notariale

131 03.02.2021 Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 87H, sector 3 224720

132 04.02.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 1E, sector. 3 235313 Informare și operațiuni notariale.

133 04.02.2021 Bucuresti, strada Agricultorilor, nr. 144, sector. 3
217469,. 217469-

C3



134 04.02.2021
Bucuresti, STR. DRISTORULUI, nr. 112, bl. 13, sc. b, 

et. P, ap. 47, sector. 3
2221224-C1-U48

modificări interioare, construire balcon la parterul 

blocului, executat în aliniament cu balcoanele de la 

etajele superioare, cu acces din interiorul 

apartamentului

135 04.02.2021
Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 438, bl. V13, sc. 1, 

et. P, ap. 3, sector. 3
221771-C1-U29

modificări interioare, construire 2 balcoane la parterul 

blocului, executat în aliniament cu balcoanele de la 

etajele superioare, cu accese din interiorul 

apartamentului

136 04.02.2021 Bucuresti,  BRANISTE VALERIU, STR., nr. 29, sector. 3 237560

Desființare integrală construcție existentă – corp C2; 

desființare parțială și consolidare construcție existentă 

– corp C1, realizare construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumurile 

publice, parcări, loc de joacă, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

137 05.02.2021 Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 87M, sector 3 207814

138 05.02.2021 Bucuresti, strada FETESTI, nr. 46E-48, sector 3 234894

Construire statie ITP Rh- P+1, construire spalatorie 

auto in regim self-service Rh - Parter, constructii 

anexe, retele interioare, accesuri/alei auto si 

pietonale, racord la drumul public, parcari, spatii verzi, 

imprejmuire si organizare de executie

139 05.02.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36O, sector 3 231880

140 05.02.2021 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 209, sector 3 223984

Consolidare, supraetajare, modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă corp C1, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE cu 

RHsolicitat=S/Ds+P+2E-3Eretras-4Eretras-5Eretras și 

organizare de execuție

141 05.02.2021

Bucuresti, strada Drumul Balta Albina nr. 9, (fost nr. 

7-9, fost B-dul. Theodor Pallady nr. 63 lotul 1/1/2), , 

nr. 9, sector 3

227659

construire sală de sport cu RH propus = 

Pînalt+1Eînalt+2Er-3Er cu funcțiunea de săli de sport 

pentru antrenament la parter, sală principală pentru 

sport la etajul 1E, spații administrative – birouri la 

etajele 2Er-3Er, construire anexe; construire anexe, 

(accese auto și pietonale, racordare la drumurile 

publice – după caz), drumuri auto și alei în incintă, 

parcaje auto la sol, spații verzi, amenajare incintă, 

rețele interioare, branșamente interioare și 

organizarea execuției lucrărilor;

142 05.02.2021
Bucuresti,  Drumul GURA GARLITEI, nr. 55-59, bl. 

tarlaua 338/6, parcela 7, sector. 3
231125

Construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu RHsolicitat 

= P+6E+Etehnic, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

143 08.02.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 47-53, lot 1 

(fost nr. 47-49, nr. 51-53),, nr. 47-53, sector 3
214429

construire imobil cu RH = Ds(parțial tip curte 

engleză)+P+2E~3Er cu funcțiunea de locuințe 

colective, amenajare parcaje auto în incintă, rampă 

auto, amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, 

amenajări accese auto și pietonale, spații verzi, 

racorduri la drumurile publice, rețele interioare, 

platformă pubele/containere, împrejmuire teren, 

organizare de șantier;



144 08.02.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței , nr. 160 LOT 1, 

sector 3
232306

construire 2 (două) unități locative cuplate, RH = 

P+1E+M/2E cu funcțiunea de locuințe unifamiliale, 

amenajare parcaje auto la sol, amenajare incintă, alei 

pietonale, carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, spații verzi, racorduri la drumurile publice, 

branșamente utilități, rețele interioare, platformă 

pubele/containere, împrejmuire teren, organizare de 

șantier;

145 08.02.2021 Bucuresti, Str. Popa Nan, nr. 182, sector 3 236398

consolidare, modificări interioare, refuncționalizare 

pod, reconfigurare și remodelare fațade                      la 

construcția existentă – corp C1 locuință cu RH=P și 

consolidare, modificări interioare, reconfigurare și 

remodelare fațade la construcția existentă – corp C2 

anexă cu RH=P, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA 

DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHpropus=Sp+P+M și 

organizare de execuție

146 08.02.2021 Bucuresti, strada DISCULUI, nr. 12, sector 3 208001

supraetajarea locuinței Rhexistent – parter, 

consolidare, modificare volumetrie fațade, 

compartimentări, rezultând Rh - P+M/1Er, amenajare 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de șantier

147 08.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 

39, sector 3
238177

dezmembrarea terenului in 19 loturi si operatiuni 

notariale

148 08.02.2021 Bucuresti, Str. Tufanica, nr. 4, sector 3 232227

desființare construcție existentă C1 și construire 

IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

cu RHpropus=P+1E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, parcări, 

spații verzi, refacere împrejmuire și organizare de 

execuție

149 08.02.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA PRIPORULUI, nr. 102, 

LOT 5, sector. 3
203568 împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

150 08.02.2021 Bucuresti, strada Vitioara, nr. 2, sector 3 236333

construire imobil cu RHpropus = P+2E~3Er  cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto în incintă, amenajare incintă, alei pietonale și 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

racorduri la drumurile publice, spații verzi, rețele 

interioare, platformă pubele/containere, împrejmuire 

teren, organizare de execuție lucrări;

151 08.02.2021 Bucuresti, strada Aleea Mizil, nr. 50E, sector 3 208749

finalizare imobil cuplat la calcan cu RH = P+1E+M cu 

funcțiunea de locuință unifamilială, aflat în curs de 

execuție, autorizat prin A.C. Nr. 385/11.04.2006 și A.C. 

Nr. 1007/07.09.2009, modificare a temei de proiectare 

prin lucrări de: reconfigurare a casei scării, 

recompartimentări interioare-exterioare, 

repoziționare ferestre, mărirea zonei de parter, 

realizarea unui balcon la mansardă organizare de 

șantier;

152 08.02.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 148-152, 

sector. 3
207393

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=P+1E, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

153 08.02.2021
Bucuresti, strada GHEORGHE DEM TEODORESCU, nr. 

22A, sector. 3
223364

desființarea construcțiilor – C1 – construcție locuință 

P+1E cu acte, C2 – construcție anexă parter cu acte, C3 

- construcție anexă parter cu acte, C4 - construcție 

anexă parter cu acte și organizare de execuție lucrări.



154 09.02.2021 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 66A, sector 3 232830

dezmembrarea terenului rezultand 736 loturi, 

constituire servitute de trecere pe lotul 735 si 

operatiuni notariale

155 09.02.2021
Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU, nr. 29, bl. N2, sc. 

1, et. P, ap. 1, sector 3
219843-C1-U16

realizarea de modificări interioare, a unui acces direct 

din exterior și schimbarea de destinație a 

apartamentului nr.1 din locuință în cabinet 

stomatologic

156 09.02.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 80A, LOT 3, sector 3 213809

Construire imobil cu funcțiunea de locuință 

unifamilială cu RHpropus=Spartial+P+1E, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție

157 10.02.2021 Bucuresti, strada MALVA, nr. 3-5, et. M, sector. 3 232045

transformarea podului în spațiu locuibil - apartament 

unifamilial, cu menținerea volumetriei existente a 

imobilului, modificări interioare și exterioare, 

recompartimentări interioare.

158 11.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 102-

110, LOT 7, sector 3
201633

Construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+2E, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție

159 12.02.2021 Bucuresti, strada Mihai BRAVU, nr. 428, sector. 3 213340

modernizare laboratoare - Colegiul Tehnic Mihai Bravu 

- sistem dual prin realizarea lucrărilor de desfințare 

anexă parter, extindere construcție existentă( P+2E) cu 

un corp nou având RHPROPUS= Dsparțial+P+3E, 

construire anexe (gospodărie apă îngropată și cameră 

hidranți  și organizare  de execuție lucrării.

160 16.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 33-37 

SI 39-41, sector 3
207321 207329

161 16.02.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 43-

51A, sector 3

237533 238427 

237547

comasarea a 3 terenuri si dezmembrarea terenului 

rezultat in 144 de loturi si operatiuni notariale

162 16.02.2021 Bucuresti, STR. BURNITEI, nr. 62A, sector. 3 229354

amenajare parcare auto pentru imobilele în curs de 

autorizare ce se vor edifica pe loturile cu nr. cadastrale 

200150, 203610 și organizare de execuție lucrări.

163 16.02.2021 Bucuresti, strada BD. TH. PALLADY, nr. 47, sector. 3 224815 Informare și operațiuni notariale.

164 17.02.2021 Bucuresti,  ALEEA TORNADEI, nr. 12-16, sector. 3 203610

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE – 

RHSOLICITAT = P+2E-3Eretras, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

165 17.02.2021 Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 3-5, sector 3 233724
dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

166 17.02.2021
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 831, tarla 274, 

parcela 26 , sector 3
202762 informare si operatiuni notariale

167 17.02.2021
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 33A, 

sector 3
225746

amplasarea unui container pentru sortarea deșeurilor 

reciclabile și menajere,                    Rh- parter

168 17.02.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 34-36, 

LOT1, sector. 3
224355 Informare și operațiuni notariale.

169 17.02.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 132-136, 

sector. 3
226287 Informare și operațiuni notariale.



170 17.02.2021
Bucuresti, strada THEODOR PALLADY, nr. 250, 

sector. 3
213081

modernizare laboratoare – Liceul Teoretic Theodor 

Pallady (fost Grup Școlar Industrial nr. 19 – RATB) - 

sistem dual prin realizarea lucrărilor de extindere, 

consolidare, remodelare fațade, reconfigurare  și 

supraetajare construcție existentă - corp C5 (P+1E), 

rezultând un imobil cu RH= P+2E,  și organizare  de 

execuție lucrării

171 17.02.2021 Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 42B, sector 3 229743

172 23.02.2021 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 177, sector. 3 206668

173 23.02.2021 Bucuresti, strada INTR LIANEI, nr. 2, sector. 3 203022

desființare integrală a Corpului C1 – Locuință P 

(Sc.=36,00 mp.) și Construire IMOBIL LOCUINȚE 

COLECTIVE cu RHPROPUS = S+P+2E+3ER, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

174 25.02.2021
Bucuresti, strada Matei Basarab, nr. 191, et. P, ap. 1 

și 2, sector 3

NC 202503-C1-

U57 NC 202503-

C1-U58

lucrări de schimbare de funcțiune a spațiilor din cadrul 

parterului cu NC 202503-C1-U57 și NC 202503-C1-U58 

în spații comerciale, birouri, servicii, cu afectarea 

parțială a părților/spațiilor comune ale imobilului 

(extindere pe parter tip consolă în decrosul 

balcoanelor de la et. unu, teren, modificări: fațade, 

interioare-exterioare); și relocarea a 6 locuri de 

parcare situate la parter + suplimentarea locurilor; 

R.M.H. menținut = RH = 2S+P+6E, H menținut = 

21,35m față de CTA - funcțiunea principală de locuințe 

menținută și propunere la parter de spații comerciale, 

birouri, servicii;

175 25.02.2021
Bucuresti, strada Pictor Theodor Pallady , nr. 50, 

sector 3
202798

construire imobil cu RH propus = S+P+6E~7Er, cu 

funcțiunea de locuințe colective, parcaje auto în 

incintă, construire anexe, loc de joacă, accese auto și 

pietonale, racordare la drumurile publice, drumuri 

auto și alei în incintă, spații verzi, amenajare incintă, 

împrejmuire teren rețele interioare, branșamente 

utilități, și organizarea execuției lucrărilor;

176 25.02.2021
Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. LOT 6/2/, sector. 

3
200650

desființarea construcției – C1 – Sediu Administrativ RH 

= 2S+P+2E și organizare de execuție lucrări.

177 26.02.2021
Bucuresti, strada GRADINARILOR, nr. 34, bl. B, et. S, 

sector 3
235569-C1-U40

realizarea unei compartimentari interioare in cadrul 

spatiului avand destinatia de locuri de parcare (3 locuri 

de parcare)

178 26.02.2021
Bucuresti, strada ALEEA CODRII NEAMTULUI, nr. 3i, 

sector 3
222439

179 26.02.2021 Bucuresti, strada VERDETEI, nr. 8, sector 3 205712 informare si operatiuni notariale

180 01.03.2021
Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. 62, bl. K5, sc. 2, et. 3, 

ap. 37, sector. 3
220723-C1-U48

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 37, 

situat la etajul 3 în blocului K5,             scara 2, din B-

dul Unirii nr. 62.

181 01.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 159, 

sector 3
200947

182 01.03.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 1E , sector 3 235313



183 01.03.2021
Bucuresti, strada CALEA CALARASILOR, nr. 291, bl. 

68, sc. 3, et. P, ap. 69, sector 3
220894-c1-u27

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului la nivelul apartamentului nr.69, executat în 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din exterior și schimbarea de destinație a 

apartamentului din locuință în spațiu comercial.

184 01.03.2021 Bucuresti, STR. VALEA MIEILOR, nr. 32, sector. 3 211911

modificare forma acoperis in vederea asigurarii 

scurgerii corespunzatoare a apelor pluviale, lucrari 

propuse la nivelul corpurilor C1-locuinta, C2, C3-anexe 

si organizare de santier

185 01.03.2021
Bucuresti, STR. COPACENI, nr. 30-34, et. m, ap. 15 si 

16, sector 3
225438-C1-U21

realizarea de modificări interioare, repoziționare acces 

la apartamentele nr.15 și nr.16 și comasarea acestora 

pentru o singură unitate locativă.

186 01.03.2021
Bucuresti, strada ALEEA ALEXANDRU MORUZZI , nr. 

6, sector 3
211909

consolidare, supraetajare, modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă – corp C1 cu funcțiunea de spațiu 

comercial și RHexistent=P, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE SPAȚIU COMERCIAL, cu 

RHpropus=P+1Eretras și organizare de execuție

187 01.03.2021 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 4, sector 3 229410

188 01.03.2021
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 261-263, sector 

3
228539

dezmembrarea terenului rezultand 59 loturi si 

operatiuni notariale

189 01.03.2021
Bucuresti, strada AL CALISTRAT HOGAS, nr. 33-35, 

sector 3
239277

dezmembrarea terenului in 12 loturi si operatiuni 

notariale

190 01.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 

32E, sector 3
230719

dezmembrarea terenului cu număr cadastral 230719, 

rezultând 20 de loturi, apartamentare și operațiuni 

notariale

191 01.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 36B, 

sector 3
212132

192 01.03.2021 Bucuresti, strada 212763

193 01.03.2021
Bucuresti, strada LT COL PAPAZOGLU DUMITRU, nr. 

1, bl. B5, sc. 1, et. 6, ap. 20, sector. 3
219865-C1-U30

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 20, 

situat la etajul 6 în blocului B5,              scara 1 din Str. 

Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.1.

194 01.03.2021
Bucuresti, strada CAMPIA LIBERTATII, nr. 6, bl. PM52, 

sc. D, sector 3
206335

195 01.03.2021
Bucuresti, strada INTRAREA RUBINULUI, nr. 9, sector. 

3
211125 Informare și operațiuni notariale.

196 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA DOCHIEI, nr. 20-24, 

sector. 3
206243 Împrejmuire teren și organizare de execuție.

197 01.03.2021 Bucuresti, strada SCORTENI, nr. 11, sector 3 205904 informare si operatiuni notariale

198 01.03.2021 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 1J, sector. 3 235872 : Informare și operațiuni notariale.

199 01.03.2021 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 82, sector 3 211413 informare si operatiuni notariale

200 01.03.2021 Bucuresti, strada FIRIDEI, , nr. 6, sector. 3 204813 împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

201 01.03.2021 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 60, sector 3 214239 informare si operatiuni notariale

202 01.03.2021 Bucuresti, strada Vasile Toneanu, nr. 29, sector 3 238142 informare și operațiuni notariale

203 01.03.2021 Bucuresti, strada Sergi Popa Florea, nr. 9, sector 3 205656



204 01.03.2021 Bucuresti, strada GRADINARILOR, nr. 30, sector. 3 213640

Construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu RHsolicitat 

= S+P+2E-3Eretras/M, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări

205 01.03.2021 Bucuresti, STR. SUCCESULUI, nr. 24, sector. 3 238095 Informare și operațiuni notariale.

206 01.03.2021 Bucuresti,  Drumul GURA PUTNEI, nr. 151E, sector. 3 206592

Autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea edificării 

unui IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu RHsolicitat = 

S+P+2E-3Eretras, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul de 

acces, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

207 01.03.2021 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 105, sector 3 205902 informare si operatiuni notariale

208 01.03.2021
Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 67-93, sector 

3
204503 informare si operatiuni notariale

209 01.03.2021 Bucuresti, STR. BURNITEI, nr. 29-33, lot 4, sector 3 225563 informare si operatiuni notariale

210 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 82-84, bl. lot 

1 și lot 2, sector. 3
236024

Construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ – locuire, 

servicii și comerț, compus din 3 tronsoane, cu 

RHPROPUS = D+P+4E-5/6Eretrase, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

211 01.03.2021 Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 50, sector 3 222928 informare si operatiuni notariale

212 01.03.2021 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 265, sector. 3 228538
Dezmembrarea terenului rezultând 68 loturi și 

operațiuni notariale

213 01.03.2021 Bucuresti,  DRUMUL MALU ROSU, nr. 55, sector. 3 223890

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHsolicitat=P+1E, refacere 

împrejmuire și organizare de execuție

214 01.03.2021
Bucuresti, strada Calea Calarasi  (fost nr. 289), nr. 

293, sector 3
202951 informare si operatiuni notariale

215 01.03.2021
Bucuresti, strada SERGENT MAJ. BONEA MARIN, nr. 

25, sector 3
203165

consolidare, supraetajare, modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă – corp C1, rezultând un IMOBIL 

CU FUNCȚIUNE MIXTĂ – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI 

COMERȚ cu RHpropus=P+1E+M/2Eretras și organizare 

de execuție

216 01.03.2021
Bucuresti, strada bdul Nicolae Grigorescu, nr. 12, 

sector. 3
212952

modernizare laboratoare – Colegiul Tehnic "Anghel 

Saligny" - sistem dual prin realizarea lucrărilor de 

desfințare corp C6 (ateliere) și construire corp nou 

având RHPROPUS= P+2E, construire anexă (gospodărie 

apă subterană) și organizare de execuție lucrării.

217 01.03.2021 Bucuresti, strada ILIOARA, nr. 28, sector. 3 236154

desființare construcții existente – corpuri C1 și C2 și 

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE 

COLECTIVE cu RHPROPUS=S+P+2E-3ERETRAS, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi și organizare de execuție

218 01.03.2021 Bucuresti, strada MOTILOR, nr. 12, sector. 3 214655



219 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 25-

43,45,45A,45B,45C,45D,45E, sector. 3
232210

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE - RHpropus = 

Ds+P+3E+4Er, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

220 01.03.2021
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 30C, bl. T0, et. 

3, ap. 18, sector. 3
213187-C1-U40.

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 18, 

situat la etajul 3 în blocului T0              din B-dul Pallady 

Theodor nr. 30C.

221 01.03.2021
Bucuresti, STR. MAGATTI ALEXANDRU, nr. 46, sector 

3
228104

desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificări interioare și reconfigurare                     

și remodelare fațade la construcțiile existente – 

corpuri C1 și C2 cu RHEXISTENT=P, rezultând un  

IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

cu RHSOLICITAT=P+1E-2ERETRAS, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări,  spații verzi și 

organizare de execuție

222 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 118-120;122-

124, sector. 3
210909

223 01.03.2021 Bucuresti, strada DELTEI, nr. 9, sector. 3 204880

Consolidare, extindere, realizarea de modificări 

interioare și supraetajarea construcției C3 (anexă) 

având Rh existent - parter rezultând o locuință 

unifamilială cu Rh propus - P+1E și organizare de 

șantier

224 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA CORBULUI, nr. 49-59 

LOT 12, sector. 3
229529

construire LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT = 

S+P+1E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/aleiauto și pietonale, racord la drumul public, 

parcări, spații verzi și organizare de execuție lucrări.

225 01.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 160, 

sector 3
210440

continuarea lucrarilor autorizate cf AC 35/18.01.2017 - 

locuinta unifamiliala Sp+P+M, imprejumire si 

amenajare teren

226 01.03.2021
Bucuresti, strada SOLD GRIGORE IANCU, nr. 24-24A, 

sector 3
237743

desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcțiile 

existente – corpuri C1 și C2, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHpropus=P+1E și organizare de execuție

227 01.03.2021
Bucuresti, strada SOLDAT MARIN NICOLAE, nr. 37, 

sector 3
223997

DESFIINTARE CORP C2-ANEXA PARTER, CONSOLIDARE, 

EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE 

EXISTENTA -CORP C1 (LOCUINTA PARTER) SI 

ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI. REGIM DE 

INALTIME SI FUNCTIUNE PROPUSA -LOCUINTA 

UNIFAMILIALA P+1E

228 01.03.2021
Bucuresti, strada INTRAREA TUDOR GHEORGHE, nr. 

6, sector 3
214841

construire LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHpropus=Ds+P+2E+M, accesuri auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.



229 01.03.2021
Bucuresti, strada Calea Vitan nr. 291, nr. 291, sector 

3
202800

construire ansamblu imobiliar cu funcțiuni mixte: 

locuințe colective, birouri, servicii și comerț, RH= 2S+P; 

RH= 2S+P+6E; RH= 2S+P+9E~10Er; RH= 2S+P+11E; RH= 

2S+P+4E-5Er – corp individual;   Hmax. = 42,65m, 

amenajare parcaje auto în incintă, spații verzi, 

amenajări incintă, anexe tehnice, alei pietonale și  

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

racorduri la drumurile publice, rețele interioare, 

branșamente utilități, împrejmuire teren, organizare 

de șantier (în incinta terenului);

230 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 160 LOT 2, 

sector. 3
232307

Construire două unități locative cuplate cu funcțiunea 

de locuințe unifamiliale cu 

RHpropus=P+1E+M/2Eretras, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție

231 01.03.2021 Bucuresti, strada CICOAREI, nr. 50, sector 3 205377

constr loc indiv constructii anexe, retele interioare, 

accesuri auto si pietonale, racord la drum public, spatii 

verziiduala P+1E+2Er tehnic,

232 01.03.2021 Bucuresti, strada VOINEASA, nr. 46-48, sector. 3 236040

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu RHpropus 

= Ds+P+2E-3Eretras, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei  auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi și organizare de 

execuție lucrări.

233 01.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 25-

43,45,45A,45B,45C,45D,45E, sector 3
232211

construire imobil loc colective Ds+P+3E+4Er, 

constructii anexe, retele interioare, accesuri auto si 

pietonale, racord la drumul public, parcari, spatii verzi

234 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 115 si 109-

115, sector. 3
236364

235 01.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 102-

110 lot 22, sector 3
215348

construire LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ - RH solicitat = 

parter, construcții anexe, rețele interioare, accesuri / 

alei auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, imprejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

236 01.03.2021 Bucuresti, strada Basarabia, nr. 256, sector 3 239361

construire ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, 

compus din 2 corpuri, cu RHsolicitat = P+11E, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

237 01.03.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței Nr. 85-87, lotul 

2;, nr. 85-87, sector 3
238476

construire 2 (două) unități locative cuplate, RH = 

P+1E+M/2E cu funcțiunea de locuințe unifamiliale, 

amenajare parcaje auto la sol, amenajare incintă, alei 

pietonale, carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, spații verzi, racorduri la drumurile 

publice/private, branșamente utilități, rețele 

interioare, platformă pubele/containere, împrejmuire 

teren, organizare de șantier;

238 01.03.2021 Bucuresti 205198



239 01.03.2021
Bucuresti, strada INDUSTRIILOR lotul 6/2/7 – parcela 

1,, nr. 14, sector 3
200665

Dezmembrare/dezlipire terenuri – operațiuni 

notariale; 

Construire 2 (două) imobile cu RH propus = P+11E - 

funcțiunea de locuințe colective,  amenajare parcaje 

auto la sol, amenajare incintă, spații tehnice, alei 

pietonale, carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale; spații verzi, racorduri la drumurile publice, 

rețele interioare, împrejmuire teren, organizare de 

șantier;

240 01.03.2021 Bucuresti, strada BD TH. PALLADY, nr. 50, sector. 3 211376

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ – locuire, 

servicii și comerț                                                        cu 

RHSOLICITAT=2S+P+5E+6Er,7Er~8Er-9Er, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

241 01.03.2021
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 525-527, 

sector 3
204132

242 01.03.2021 Bucuresti, strada TARNITA, nr. 11, sector 3 225553

243 01.03.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Gârliței nr. 47-53,, nr. 

47-53, sector 3
213886,

construire imobil cu RH solicitat = S+P+5E cu 

funcțiunea de locuințe colective, parcaje auto în 

incintă, construcții anexe, accese/alei auto și 

pietonale, racorduri la drumul public, spații verzi, 

branșamente și rețele interioare, platforme pubele, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări;

244 01.03.2021
Bucuresti, strada Șoseaua Gării Cățelu, lot 2,, nr. 501, 

sector 3
233373

construire spații pentru administrare și întreținere 3 

corpuri izolate pe lot: C1 - clădire pentru spații 

administrative RH = parter înalt, C2 construcție 

pavilionară parcare pentru autovehicule/utilitare RH = 

parter înalt, C3 – atelier întreținere 

autovehicule/utilitare RH = parter înalt, amenajare 

parcaje la sol, amenajare incintă, alei pietonale, 

carosabile, amenajări  accese auto și pietonale, spații 

verzi, rețele interioare, organizare de șantier;

245 01.03.2021
Bucuresti, strada FOISORULUI, nr. 108-112 (fost nr. 

108, 110-112), , sector. 3
229177

modificare de temă pe parcursul execuției  lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 454/ 27.06.2019, A.C. Nr. 

680/23.09.2020 pentru: lucrări de modificări interioare 

la nivelul subsolurilor și reconfigurare apartamente în 

interiorul acestora (fără modificarea numărului de 

apartamente autorizat), remodelare fațade (modificări 

de materiale, texturi, culori fațade, etc.), modificare 

organizare de șantier; R.M.H. autorizat un imobil 

copus din 2 corpuri alipite: A1/A2 - RH= 

2Sp+P+9E~10Er și B1/B2 -  RH=S+P+9E ~10Er cu 

funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale la 

et. 1E;

246 01.03.2021
Bucuresti, strada B-dul. Pictor Theodor Pallady , nr. 

51, sector 3
239082

construire imobil compus din 2 (două) corpuri parțial 

alipite: Corp A cu RHpropus = S+P+2E și Corp B cu 

RHpropus =  S+P+1E, ambele cu funcțiunea de spații 

comerciale / showroom și funcțiuni conexe, având 

subsolul tip dală comună cu funcțiunea de parcaj auto 

în subteran



247 01.03.2021
Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 100-110, sector. 

3
205570

construire 2 imobile cu RHpropus = P+2E~3Er cu 

funcțiunea de locuințe colective, parcaje auto în 

incintă, construcții anexe, accese/alei auto și 

pietonale, racorduri la drumul public, spații verzi, loc 

de joacă pt. copii, branșamente și rețele interioare, 

platforme pubele, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări;

248 01.03.2021
Bucuresti, strada Str. Nerva Traian , nr. 4B,4C,4E, 

sector 3
203328

construire imobil cu RH solicitat = 2S+P+Mz+15E cu 

funcțiunea de locuințe colective cu spații 

comerciale/servicii la parter și mezanin, branșamente 

utilități, rețele interioare;

249 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA VISAGULUI, nr. 42-60, 

sector. 3
234756

autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea edificării 

unui IMOBIL – CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ CU LOCURI 

CAZARE ȘI SALA DE MESE PENTRU PERSONAL /anexe 

și organizare de execuție lucrări

250 01.03.2021
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 250, bl. parcela 

6, sector. 3
222194

intrarea în legalitate / autorizarea lucrărilor de 

construcții executate fără autorizație de construire sau 

cu nerespectarea acesteia, cu încadrarea în 

reglementările de urbanism aprobate, rezultând un 

IMOBIL – HALĂ DEPOZITARE cu un                                      

RHFINAL= PÎNALT și organizare de execuție lucrări

251 01.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 90-94,lot 20 , 

sector. 3
207071

Construire IMOBIL - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=P+1E, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

252 01.03.2021 Bucuresti, strada PARULUI, nr. 20, sector. 3 206625

Modificare de temă pentru imobilul autorizat prin A.C. 

371/2007 și A.C. 902/2015, extindere, supraetajare și 

schimbare de funcțiune, devenind astfel un IMOBIL 

LOCUINȚE COLECTIVE MICI având RHPROPUS = 

S+P+2E+3ER, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri auto și pietonale, racord la drumul public, 

parcări, spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

253 01.03.2021 Bucuresti,  ALEEA MIZIL, nr. 62-66 lot7, sector. 3 202075

Construire imobil locuință unifamilială cu 

RHPROPUS=S+P+1E+Pod, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren, racorduri/branșamente utilități și 

organizare de execuție lucrări.

254 01.03.2021 Bucuresti, strada MAGNETULUI, nr. 2, sector. 3 221945

Construire IMOBIL – LOCUINȚE COLECTIVE având un 

regim de înălțime de P+2E+3ER, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

255 01.03.2021
Bucuresti, strada CAMPIA LIBERTATII, nr. 68, sector. 

3
214997

Desființarea integrală a corpului C1 – Biserică și casa 

parohială (Sc.=209,00 mp.), construire Biserică având 

RH=S+PÎNALT (cu menținerea funcțiunii existente) 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi și 

organizare de execuție lucrări.

256 02.03.2021 Bucuresti 225150



257 05.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 77-

85, bl. C2, sector 3
229241

258 08.03.2021 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 167, sector 3 230762

259 08.03.2021 Bucuresti, strada THEODOR PALLADY, nr. 51, sector 3 214868

amplasare stație telefonie fixă emisie-recepție în 

sistem GSM pentru telefonie mobilă pe terasa 

imobilului existent – corp C1, cu păstrarea/utilizarea 

avizelor obținute în baza C.U. nr. 721 din 29.03.2018

260 08.03.2021
Bucuresti, strada ION AGARBICEANU, nr. 3-11, sector 

3
236730

261 11.03.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 42-

44 LOT 1 LOT2
233490

dezmembrarea terenului in 6 loturi si operatiuni 

notariale

262 11.03.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 117-123, 

sector. 3
228618

construire LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ – RHsolicitat= 

P+1E, construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren  și organizare de 

execuție lucrări

263 11.03.2021 Bucuresti, strada BD TH. PALLADY, nr. 30, sector. 3 225104

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU 

COMERCIAL LA PARTER - RHpropus = Ds+P+4E, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

264 12.03.2021
Bucuresti, strada B-dul Energeticienilor, nr. 13-15, 

sector 3
222433

organizare de execuție pentru realizarea lucrărilor de 

reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului 

București – Obiectivul 2: Magistrala II Sud – CS1 (CET) 

– CS5’ Bobocica,  Sector 3, autorizate cu A.C. nr. 

234/1726187 din 21.05.2019 emisă de P.M.B.

265 12.03.2021 Bucuresti, strada Aleea Fizicienilor , nr. 1, sector 3 200057

Propunere Corp A: modificări interioare-exterioare, 

închidere perimetrală terasă acoperită situată la 

demisol, închidere perimetrală terasă acoperită situată 

la parter, schimbarea destinației spațiului tehnic situat 

la demisol în spațiu administrativ, schimbarea 

destinației spațiului administrativ de la demisol și 

parter în spațiu comercial;RH existent = 

2S+Ds+P+9E~10E-11Er (Et.duplex parțial);Propunere 

Corp B: modificări interioare-exterioare, extinderea 

etajului tehnic (et. 11) pe conturul etajului 10E și 

transformarea întregului etaj tehnic (rezultat) în etaj 

cu funcțiunea de locuințe colective; RHpropus= 

2S+P+11E;

266 12.03.2021
Bucuresti, strada Intr. Tarcău , nr. 7-9, et. M, ap. 24, 

sector 3
232199-C1-U50

construire pe terasa apartamentului nr. 24 a unei 

pergole parțiale tip umbrar și  

organizare de șantier;

267 12.03.2021 Bucuresti, strada ARISTIDE PASCAL, nr. 23, sector. 3
235399-C1, 

235399-C2

consolidare, reconfigurare, modificări interioare și 

exterioare, remodelare fațade                        și 

transformarea podului în mansardă la construcția C1 

formată din 2 apartamente                        refacerea 

împrejmuirii către strada și organizare de execuție 

lucrări. Regim de înălțime  și funcțiune propusă - 

locuință unifamilială formată din 2 apartamente cu Rh 

final P+M.



268 16.03.2021 Bucuresti, strada TARNITA, nr. 11, sector 3 225553

desființare construcție corp C2 și desființare parțială, 

consolidare, extindere, supraetajare, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare și remodelare 

fațade la construcțiile existente – corpuri C1, C3 și C4, 

rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+1E, refacere 

împrejmuire și organizare de execuție

269 18.03.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței nr. 79-83, lot 1, 

nr. 79-83, sector 3
239340

lotul 3 cu NC 239342 propus pentru cedare către 

domeniului pubilc pentru realizarea profilului stradal al 

Drumului Gura Caliței; lotul 2 cu NC 239341 

propunere: accese auto și pietonale, post trafo, spații 

verzi;lotul 1 cu NC 239340 construire ansamblu 

imobiliar compus din 3 (trei) imobile având subsolul 

tip dală comună: bloc C1 și bloc C2 – RH= Sdală 

comună+P+9E~10Er-11Er cu funcțiunea de locuințe 

colective cu spații comerciale / servicii la parter; bloc 

C3 – RH = Sdală comună+Pcu supantă+7E~8Er~9Er cu 

funcțiunea de locuințe colective cu parcare auto la 

subsol și supantă la parter + corp de legătură S+Pcu 

supantă, rampe auto, loc de joacă, construcții anexe, 

rețele interioare, echipamente edilitare, amenajare 

parcaje auto la sol/subsol, spații verzi, amenajări 

incintă, alei pietonale, pasaje pietonale, carosabile, 

amenajări accese auto și pietonale, racorduri la 

drumurile publice, împrejmuire teren, organizare de 

șantier;

270 18.03.2021
Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. 75, bl. H1, et. P, 

sector. 3

217684-C1-U30, 

217684-C1-U33, 

217684-C1-U29, 

217684-C1-U32, 

217684-C1-U36,

modificări interioare și exterioare, modernizarea 

fațadei prin amplasarea unor ATM-uri, modificare 

acces, realizare rampă de acces și organizare de 

execuție lucrări pentru spațiul comercial, tronson                     

1 și 4, cu funcțiune de agenție bancară situat la 

parterul blocului H1.

271 23.03.2021 Bucuresti, strada MARIN NICOLAE, nr. 31, sector 3 inexistent

272 23.03.2021 Bucuresti, STR. MARIN NICOLAE, nr. 29, sector. 3 FN

refacere IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=P+M la stadiul inițial, în regim de 

urgență, prin consolidare, punere în siguranță și 

organizare de execuție

273 24.03.2021
Bucuresti, strada SOLDAT MARIN NICOLAE, nr. 29, 

sector 3
0

refacere IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=P+M la stadiul inițial, în regim de 

urgență, prin consolidare, punere în siguranță și 

organizare de execuție

274 24.03.2021 Bucuresti, STR. CAZANESTI, nr. 30, sector. 3 0

refacere IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=P la stadiul inițial în regim de 

urgență, prin consolidare și punere în siguranță și 

organizare de execuție.

275 24.03.2021 Bucuresti, STR. CAZANESTI, nr. 30, sector 3 0

refacere IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=Parter la stadiul inițial în regim 

de urgență, prin consolidare și punere în siguranță și 

organizare de execuție.

276 25.03.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 49 lot 1, sector 3 231998



277 26.03.2021 Bucuresti, strada PLT. NEDELCU ION, nr. 55, sector. 3 201882

Desființarea construcțiilor existente corp C2 - anexă, 

C3 - anexă, C4 - anexă și realizarea lucrărilor de 

consolidare și supraetajare construcție existentă C1, 

rezultând un imobil cu funcțiunea de locuință 

unifamilială – RHpropus=D+P+1E, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

278 29.03.2021
Bucuresti, strada CALEA VITAN, nr. 203, bl. 42, sc. 1, 

et. P, ap. 1, sector 3
219914-C1-U7

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului la nivelul apartamentului nr.1, executat în 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

279 29.03.2021 Bucuresti, strada MARULUI , nr. 112-122, sector 3 231501
dezmembrarea terenului in 2 loturi si operatiuni 

notariale

280 31.03.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 48-50 (fost 

nr. 48-50 fost lot 1, lot 2),, nr. 48-50, sector 3
235233

modificare te temă pe parcursul execuției lucărilor 

pentru: lucrări de modificari interioare-exterioare, 

supraetajare cu 1E (peste etajul 6E autorizat) 

schimbare de funcțiune din showroom situat la parter 

în parcaj auto, la imobilul cu RHautorizat = Ds+P+6E, 

amenajare/suplimentare locuri de parcaje în incintă, 

amenajare incintă, spații verzi, organizare de șantier; 

RHpropus = Ds+P+7E alcătuit din 2 tronsoane 

(Tr.1+Tr.2)- cu funcțiunea de locuințe colective;

281 05.04.2021 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 207, sector. 3 209057 Informare și operațiuni notariale

282 09.04.2021 Bucuresti 227536

Adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor 

publice în faza de ”Studiu de fezabilitate” pentru 

obiectivul ”Cartierul pentru Justiție”; Obținere aviz 

prealabil de oprtunitate pentru întocmirea 

documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal;

283 09.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 4-32 

LOT 1, sector 3
233270 constituire drum de servitute si operatiuni notariale

284 09.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 4-32, 

sector 3
234310 constituire drum de servitute si operatiuni notariale

285 09.04.2021
Bucuresti, strada Soldat Ghețu Anghel nr. 3,, nr. 3, 

sector 3
200634

construire ansamblu de 3 imobile cu RH propus = 

P+2E~3Er cu funcțiunea de locuințe de serviciu, 

parcaje auto în incintă, construcții anexe, accese/alei 

auto și pietonale, racorduri la drumul public, spații 

verzi, loc de joacă pt. copii, branșamente și rețele 

interioare, platforme pubele, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări;

286 13.04.2021 Bucuresti, strada Foișorului, nr. 129, sector 3 224945

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

pentru: lucrări de modificari interioare-exterioare, 

transformare mansardă în etaj retras, supraetajare cu 

1Eretras (peste etajul 3Er propus, autorizat ca 

mansardă), schimbare de funcțiune parter parțial în 

spațiu comercial cu Scd. max. = 250mp, la imobilul cu 

RHautorizat = P+2E+M, reamenajare/ suplimentare 

locuri de parcaje auto inclusiv pe NC 232772, 

amenajare incintă, spații verzi, organizare de șantier; 

RHpropus = P+2E~3Er-4Er - cu funcțiunea de locuințe 

colective și spațiu comercial la parter;



287 13.04.2021 Bucuresti, strada GHE PETRASCU, nr. 67B, sector. 3 202379

modificare de temă în timpul execuției lucrărilor de 

construire la imobilul autorizat cu AC                              

nr. 347/2019 și AC nr. 838/2020 prin lucrări de 

modificări interioare și exterioare, închidere terasă 

parter - pergolă beton cu tâmplărie 

retractabilă/modulară și amenajare grădină verde și 

zonă de recreere pe terasă, realizare gradenă între 

parter și demisol și lucrări și măsuri necesare pentru 

asigurarea securității la incendiu.

288 13.04.2021
Bucuresti, strada GHEORGHE PETRASCU, nr. 67A, 

sector. 3
210228

consolidare, desființări parțiale, reconfigurare, 

remodelare fațade, recompartimentări, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare căi pietonale de 

acces, transformare pod în terasă circulabilă, 

schimbarea/completarea funcțiunii existente în 

funcțiune de învățământ universitar și cabinete/clinică 

stomatologie și lucrări și măsuri necesare pentru 

asigurarea securității la incendiu la cladirea existentă 

corp C1 și organizare de execuție lucrări.

289 13.04.2021 Bucuresti, strada MIHAI BRAVU, nr. 299, sector 3 231161

Desființare parțială și reconstrucție turlă corp C1 la 

stadiul inițial în regim de urgență și organizare de 

șantier

290 14.04.2021 Bucuresti,  AleEA PERISORU, nr. 14, bl. N4B, sector. 3 ---
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări.

291 14.04.2021 Bucuresti, strada ---
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI și 

organizare de execuție lucrări

292 20.04.2021 Bucuresti 212947

293 20.04.2021 Bucuresti 212947

294 20.04.2021 Bucuresti, strada Șos. Industriilor, nr. 46, sector 3 214893

montare scară exterioară metalică pentru corp C1 și 

conformare clădire în vederea obținerii autorizației de 

securitate la incendiu și organizare de execuție

295 20.04.2021 Bucuresti, strada 212947

296 21.04.2021 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 88, sector 3 205865

construire imobil Rh propus - S+P+2E cu functiunea de 

locuinta individuala construcție garaj, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, realizare împrejmuire și 

organizare de execuție

297 21.04.2021 Bucuresti, strada Ghetu Anghel , nr. 90D, sector 3 231940

edificare SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SPĂLĂTORIE 

AUTO SELF SERVICE - 3 POSTURI              ȘI ANEXE - 

CAMERA TEHNICĂ/ BOXĂ, cu regim de înălțime parter, 

amenajare incintă, platforme și organizare de șantier.

298 21.04.2021
Bucuresti, strada MĂRULUI, nr. NR. 80-86, LOT 2/2, 

LOT 2/1/2 și LOT 2/4, sector 3
236674

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=P+1E+M/2Eretras, garaj cu 

RH=P, construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție

299 21.04.2021
Bucuresti,  CALEA CĂLĂRAȘILOR , nr. 165, bl. 38, sc. 

1, sector. 3
0

creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări.



300 21.04.2021
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, bl. 3AB, 

sector. 3
0

amplasare stație de bază pentru servicii de comunicații 

electronice pe terasa superioară a blocului 3AB, nr. 

287 și organizare execuție lucrări.

301 22.04.2021
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 34-38, 

sector. 3
202816 dezmembrare teren în 34 loturi și operațiuni notariale.

302 23.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45,41P,41K, sector 3
226669 comasarea a 7 terenuri si operatiuni notariale

303 23.04.2021 Bucuresti, strada VALSANESTI, STR., nr. 1J, sector 3 210309

intrare în legalitate pentru lucrările executate fără 

autorizație de construire (două hale) conform Notei de 

Constatare Seria D.G.P.L.-S.D.C. nr. 

0003844/09.07.2019 și organizare de execuție

304 23.04.2021 Bucuresti, Str. Firidei, nr. 3, bl. H19, sc. 5, sector. 3 FN

305 26.04.2021
Bucuresti, strada Aurel Botea, nr. 1B, bl. D22, sc. 1-2, 

sector 3
0

creșterea eficienței energetice a blocului și organizare 

de execuție lucrări

306 26.04.2021 Bucuresti, strada Gradinarilor, nr. 23 și 23A, sector 3 236555

construire imobil RH propus = 2S+P+2E~3Er. cu 

funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale cu 

Scd.max. = 250mp, amenajare  parcaje auto în incintă, 

accese auto și pietonale, racordare la drumurile 

publice, drumuri auto și alei în incintă, spații verzi, 

amenajare incintă, împrejmuire teren, rețele 

interioare, branșamente utilități și organizarea 

execuției lucrărilor;

307 27.04.2021 Bucuresti, strada ROTUNDA, nr. 6A, sector. 3 203830-C1

amplasare stație de bază pentru servicii de comunicații 

electronice pe terasa superioară a corpului C1- 

Centrală telefonică automată Titan III situat în Str. 

Rotundă nr.6A și organizare execuție lucrări.

308 27.04.2021
Bucuresti, strada INTAREA BARSEI, nr. 10, bl. G5, sc. 

1, sector. 3
0

amplasare stație de bază pentru servicii de comunicații 

electronice pe terasa superioară a blocului G5, din 

Intrarea Bîrsei nr. 10 și organizare execuție lucrări.

309 27.04.2021
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, et. parter, 

sector 3
222000-C1-U17

dezmembrarea spațiului de depozitare în două unități 

individuale

310 27.04.2021
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1J, 

sector 3
238143

modificări interioare, reconfigurare și remodelare 

fațade la construcția existentă identificată cu număr 

cadastral 238143-C1-U1, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNE MIXTĂ – HALĂ INDUSTRIALĂ ȘI SERVICII cu 

RH=P+Mz și organizare de execuție

311 27.04.2021 Bucuresti, STR. NUCULUI, nr. 52 SI 54, sector 3 238259 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

312 27.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA SATEASCA, nr. 66E-

66A, sector 3
211001 Informare și operațiuni notariale

313 27.04.2021
Bucuresti,  ALEEA JIENEASCA, nr. 5, bl. 34, sc. 2, et. P, 

ap. 17, sector. 3
219560-C1-U42

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului 34, scara 2, cu acces direct din interiorul 

apartamentului nr. 17, executat în aliniament cu 

balcoanele de la etajele superioare.

314 27.04.2021 Bucuresti 218507-C1-U21
inchiderea balconului aferent apartamentului nr.56 cu 

tamplarie PVC si geam termopan

315 27.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 108A, 

sector 3
215339 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

316 27.04.2021 Bucuresti 221609-C1-U69
construirea unui balcon la nivelul apartamentului nr.2, 

blocul nr. 1 si realizare acces

317 27.04.2021
Bucuresti, strada BD TH. PALLADY, nr. 46(fost nr.164-

166) , sector. 3
203884 Informare și operațiuni notariale.



318 27.04.2021 Bucuresti, strada GHE PETRASCU, nr. 67, sector. 3 205751

desființare corp C2 și C3 și realizare SPITAL CLINIC 

UNIVERSITAR cu RH=2S/S+P+2-3ER+8E+Et.th. prin 

lucrări consolidare, extindere (noi corpuri), 

reconfigurare, remodelare fațade, recompartimentări, 

modificări interioare și exterioare, schimbare 

funcțiune existentă, realizare parcare subterană și 

supraterană la cladirea existentă corp C1, amenajare 

incintă, alei auto și pietonale, spații verzi și refacere 

împrejmuire și spații conexe funcțiunii propuse (anexe, 

stație oxigen etc) și organizare de execuție lucrări. 

Solicitarea de construire se va analiza în baza 

elaborării, avizării și aprobării unui Plan Urbanistic 

Zonal (P.U.Z.) conform prevederilor legale.

319 27.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 36-38 

LOT 2, sector 3
236619

realizare puț forat, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări

320 27.04.2021
Bucuresti, strada CONSTANTIN DRAGAN, nr. 31, 

sector 3
209425

Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de 

construcții prin supraetajare - transformare Pod în 

Mansardă, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade și învelitoare, 

lucrări aferente clădirii aflate în curs de execuție - 

Imobil Locuință Individuală - P+E, autorizată cu A.C. nr. 

510/2017, rezultând astfel un Imobil Locuință 

Individuală - P+E+M și organizare de execuție lucrări

321 27.04.2021
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU, nr. 

157A, sector 3
200046

Se solicita lucrari de construire a unui imobil cu 

functiuni mixte alimentatie publica, servicii si birouri. 

Solicitarea se va analiza in baza elaborarii, avizarii si 

aprobarii unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) conform 

prevederilor legale

322 27.04.2021 Bucuresti, strada PAPIU ILARIAN, nr. 37, sector 3 206785

modificare de temain timpul executarii lucrarilor de 

constructii prin transformare mansarda in Etaj 3 

retras, modificari interioare si exterioare, 

reconfigurare si remodelare fatade, lucrari aferente 

cladirii aflate in curs de executie - Imobil Locuinta 

Colectiva - D+P+2E+M, autorizata cu A.C. nr. 118/2018, 

rezultand astfel un Imobil Locuinta Colectiva cu RH 

propus = D+P+2E+3Eretras si organizare de executie 

lucrari

323 28.04.2021 Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 255, sector. 3 213420

Supraetajarea cu un nivel a construcției existente – 

FUNCȚIUNE MIXTĂ S+P+3E+4ER. și organizare de 

execuție lucrări. Regim final de înălțime S+P+3E+4ER-

5ER

324 28.04.2021
Bucuresti, strada MOTILOR, nr. 13A, bl. B, sc. 1, et. 

10, ap. 78, sector 3
220813-C1-U171

inchiderea balconului si realizarea de modificari 

interioare in cadrul apartamentului nr. 78

325 28.04.2021 Bucuresti, strada INT RUBINULUI, nr. 2, sector. 3 210872 Informare și operațiuni notariale.

326 28.04.2021 Bucuresti, STR. CONFEDERATIEI, nr. 37A, sector. 3 232876
desființarea construcțiilor – C1 – construcție locuință P 

cu acte și organizare de execuție lucrări.

327 28.04.2021
Bucuresti, strada SOLDAT C-TIN STEFAN, nr. 29, 

sector 3
205274

328 28.04.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 41-43, sector. 3 239251

329 28.04.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 100-102, sector 3 236597



330 28.04.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 96-98, sector 3 237116; 237117

331 28.04.2021
Bucuresti, strada INTRAREA SECTORULUI, nr. 10, bl. 

C2, et. P, ap. 5, sector. 3
220446-C1-U15

consolidare, modificari interioare si exterioare, 

remodelare fatade si supraetajare a corpului C1- 

locuinta parter si organizare de executie rezultând 

regim de înălțime P+1E.

332 28.04.2021 Bucuresti, STR. RELEULUI, nr. 2B, sector. 3 223515

lucrări de retehnologizare C.A.F. (cazan apă fierbinte) 

nr. 5 și nr. 6; consolidare, reparare și modernizare 

clădire aferentă C.A.F.; lucrări de amenajare/modificări 

interioare la nivelul spațiului/corpului existent și 

organizare de execuție lucrări.

333 28.04.2021 Bucuresti, strada INTRAREA JARISTEI, nr. 7, sector 3 214747

Continuarea lucrarilor autorizate cu A.C. nr. 445/2015 

si modificare de tema prin reconfigurarea 

amplasamentului, modificari interioare si 

exterioare,reconfigurare si remodelare fatade, 

schimbarea solutiilor tehnice la IMOBILUL P+2E, 

rezultand astfel un IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE 

SERVICE AUTO (cu max. 5 posturi de lucru) cu 

RHpropus=P+E si organizare de executie lucrari

334 28.04.2021
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 491-495, 

sector 3
229563

335 28.04.2021 Bucuresti 219918-C1-U35
realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr. 46

336 28.04.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 14, sector. 3 224228 comasare terenuri și operațiuni notariale

337 28.04.2021
Bucuresti,  SOS DUDESTI-PANTELIMON, nr. 99A, 

sector. 3
212653 Informare și operațiuni notariale.

338 28.04.2021 Bucuresti, STR. VLAD DRACUL, nr. 29, sector 3 207216
dezmembrarea terenului in 11 loturi si operatiuni 

notariale

339 28.04.2021 Bucuresti, STR. DEPOZITULUI, nr. 95, sector. 3 209872 Informare și operațiuni notariale.

340 28.04.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei, nr. 102-108, 

LOT 5, sector 3
223045 Informare și operațiuni notariale

341 28.04.2021 Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 31, sector. 3 201979 Informare și operațiuni notariale.

342 28.04.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 55-57, sector. 

3
233254

împrejmuirea terenului din Drumul Gura Putnei nr. 55-

57, lot 2/2/1 (lot 6)                            și organizare de 

execuție lucrări.

343 28.04.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 55-57, lot 7, 

sector. 3
233255

Drumul Gura Putnei nr. 55-57, lot 2/2/1 (lot 6) și 

organizare de execuție lucrări.

344 28.04.2021
Bucuresti,  DRUMUL MALUL MIERII, nr. 48-52, 

sector. 3
207467

Informare teren în vederea efectuării operaţiunilor 

notariale.

345 28.04.2021 Bucuresti, STR. TICUS, nr. 3C, sector. 3 207240
Informare imobil în vederea efectuării operaţiunilor 

notariale.

346 28.04.2021 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 293, sector. 3 227734
Informare teren în vederea efectuării operaţiunilor 

notariale.

347 28.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 45-

47, tarla 338/2, parcela 6, sector 3

nu este 

numerotat 

cadastral

informare si operatiuni notariale

348 28.04.2021 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 293, sector. 3 227735
:  Informare teren în vederea efectuării operaţiunilor 

notariale.



349 28.04.2021 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 41-41, lot 1, sector 3 239272 informare si operatiuni notariale

350 28.04.2021
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 153-157, bl. 

lot 1A, sector. 3
215670 Informare si operatiuni notariale.

351 28.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA VECHE, nr. 3-25, 

sector 3
233280 informare si operatiuni notariale

352 28.04.2021 Bucuresti, strada CALEA VITAN, nr. 214, sector 3 204662 informare si operatiuni notariale

353 28.04.2021 Bucuresti, strada VULTURI, nr. 52, sector 3 201920 informare si operatiuni notariale

354 28.04.2021 Bucuresti, strada INTR MUNCII, nr. 23, lot 1, sector 3 232131 informare si operatiuni notariale

355 28.04.2021 Bucuresti, strada Marului, nr. 89-91, sector 3 223879

construire imobil cu funcțiunea de locuință 

unifamilială cu RHpropus P+1E; parcaje auto în incintă, 

accese/alei auto și pietonale, loc pentru spațiu 

manevră auto/întoarcere, racorduri la drumul de 

acces, spații verzi, post trafo, platformă pubele gunoi, 

împrejmuire, rețele interioare, racorduri şi 

branşamente la reţelele publice, și organizare de 

execuție lucrări,

356 28.04.2021 Bucuresti, strada VOIOSIEI, nr. 27, sector 3 239070

357 28.04.2021 Bucuresti, strada AL MIZIL, nr. 38, sector 3 204801 informare si operatiuni notariale

358 29.04.2021 Bucuresti, strada Tarcăului nr. 4, nr. 4, sector 3 223561

construire imobil cu RH solicitat = Ds+P+9E+10Eduplex 

cu funcțiuni mixte de locuințe colective cu partiu 

special, birouri, spații comerciale; construire anexe 

tehnice, parcaje auto în incintă, accese auto și 

pietonale, racordare la drumurile publice, drumuri 

auto și alei în incintă, spații verzi, amenajare incintă, 

rețele interioare, branșamente interioare, împrejmuire 

teren și organizarea execuției lucrărilor;

359 29.04.2021
Bucuresti, strada Mărului , nr. 45, 45A, 47 – lot nr. 

10;, sector 3
226449

construire imobil cu funcțiunea de locuință 

unifamilială cu RHpropus P+1E; parcaje auto în incintă, 

accese/alei auto și pietonale, racorduri la drumul de 

acces, spații verzi, platformă pubele gunoi, 

împrejmuire, rețele interioare, racorduri şi 

branşamente la reţelele publice, și organizare de 

execuție lucrări;

360 29.04.2021
Bucuresti, strada Sodat Ghetu Anghel, nr. 100-104, 

sector. 3
206193

construire LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT = 

P+1E, construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi                    și organizare  de execuție lucrări

361 29.04.2021
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței , nr. 102-110 

LOT 22, sector 3
215348

construire imobil cu RH = P+1E cu funcțiunea de 

locuință unifamilială, amenajare parcaje auto la 

sol/garaj auto, amenajare incintă, alei pietonale, 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, spații 

verzi, racorduri la drumul privat de acces, 

branșamente utilități, rețele interioare, platformă 

pubele/containere, împrejmuire teren, organizare de 

șantier;



362 29.04.2021
Bucuresti, strada Intrarea Cezar Bolliac nr. 3 ( fost nr. 

47c);, nr. 3, sector 3
205826

Solicitarea din memoriul de arhitectură: supraetajare 

corp C1 cu 2 niveluri peste conturul parterului; 

Propunere avizată C1: consolidare, modificări 

interioare exterioare, supraetajare un nivel peste 

conturul celor 3 camere situate la parter, RHpropus =  

P+1E+pod cu funcțiunea de locuință individuală; 

împrejmuire, spații verzi, rețele interioare, racorduri şi 

branşamente la reţelele publice și organizare de 

execuție lucrări;

363 29.04.2021
Bucuresti, strada LUCRETIU PATRASCANU, nr. 10, 

sector 3
212696

consolidarea, dotarea, reabilitarea, realizarea de 

recompartimentari interioare, modificari exterioare la 

nivelul constructiei cu NC 212696-C1 având functiunea 

de sediu administrativ

364 29.04.2021 Bucuresti, strada CLAILOR, nr. 6, sector 3 225099 informare si operatiuni notariale

365 29.04.2021 Bucuresti, strada TINUTULUI, nr. 4-18, sector 3 222492

366 29.04.2021
Bucuresti, strada DRM GURA PUTNEI, nr. 47-53, 

sector 3
2144430 informare si operatiuni notariale

367 29.04.2021
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 90-94, 

sector 3
211760 informare si operatiuni notariale

368 29.04.2021
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 307, sector 

3
238025 informare si operatiuni notariale


