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

1 04.01.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 117-119, 

sector 3
217482

se solicită construire spălătorie auto manuală tip 

Jetwash și amenajări aferente în incinta stației de 

distribuție carburanți existentă MOL THEODOR 

PALLADY și organizare de execuție. Solicitarea se va 

analiza în baza elaborării, avizării și aprobării unui plan 

urbanistic zonal (P.U.Z.) conform prevederilor legale.

2 04.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 56-

62, sector 3
224652 informare si operatiuni notariale

3 04.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 23-

25, bl. CORP A, sc. C4, sector 3
242017 bransament gaze

4 04.01.2022 Bucuresti, strada PTA ALBA IULIA ( SPATE), sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto

5 04.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 23-

25, bl. CORP A, sc. C2, sector 3
242017 bransament gaze

6 04.01.2022 Bucuresti, strada PTA ALBA IULIA - SPATE, sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto

7 04.01.2022
Bucuresti, AL. CIUCEA, nr. 5, bl. L19, sc. 5, et. 3, ap. 

175, sector. 3
219424-C1-U150

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 175 

de la etajul 3 din imobilul situat pe Strada Ciucea nr. 5, 

bl. L19.

8 04.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 120-

122, sector 3
207673 informare si operatiuni notariale

9 04.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 21-

25, sector 3
200537 informare si operatiuni notariale

10 05.01.2022 Bucuresti, strada APOSTOL MARGARIT, sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto

11 05.01.2022 Bucuresti, INTR. HORNULUI, sector 3 fn amplasare stații de reîncarcare electrică auto

12 05.01.2022 Bucuresti, AL. LACRAMIOAREI, sector 3 fn amplasare stații de reîncarcare electrică auto

13 05.01.2022 Bucuresti, strada AL VLAHUTA, sector 3 fn amplasare stații de reîncarcare electrică auto

14 05.01.2022 Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU- SPATE, sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto

15 05.01.2022 Bucuresti, strada ROTUNDA, sector 3 fn amplasare stații de reîncarcare electrică auto

16 05.01.2022 Bucuresti, STR. FIRIDEI, sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto

17 05.01.2022 Bucuresti, strada MAXIMILIAN POPPER, sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto

18 05.01.2022 Bucuresti, strada SPINESTI, sector 3 FN amplasare stații de reîncarcare electrică auto
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19 06.01.2022
Bucuresti, strada INTRAREA ANIVERSARII, nr. 20, 

sector 3
216640

modificare de temă în timpul execuției a lucrărilor 

autorizate cu A.C. nr. 434/23.04.2018, prin 

repoziționare construcție, modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade, 

transformare mansardă în etaj, rezultând un imobil cu 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU 

RHPROPUS = P+1E, construcție anexă și organizare de 

execuție lucrări

20 06.01.2022
Bucuresti, strada GRADINARILOR 15-17 SI 

BRANDUSELOR 11A SI 13, sector. 3
235604

Construirea unui IMOBIL de LOCUINȚE COLECTIVE cu 

PARTER COMERCIAL, având un RHPROPUS=S+P+2+3-

4ER, construcții anexe, rețele interioare, accesuri auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

21 06.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA VECHE, nr. 435-

443, sector 3
208329 Împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

22 06.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

Lot 1, sector 3
242166 dezmembrare teren și operațiuni notariale.

23 06.01.2022 Bucuresti, strada BD OCTAVIAN GOGA, sector. 3 241654

intrare in legalitate pentru lucrări de Reamenajare 

zonă – artere de circulație carosabile/pietonale, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcare, spații verzi și organizare de execuție 

lucrări

24 06.01.2022 Bucuresti, strada LEMNISORULUI, nr. 15, sector 3 208723

construire IMOBIL FUNCȚIUNE MANUFACTURIERĂ - 

LABORATOR COFETĂRIE cu RHpropus = PARTER, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren                         și 

organizare de execuție lucrări.

25 06.01.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 11, sector 3 232155

consolidare, supraetajare, modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcțiile existente - corpurile C1, C2 și C3 cu 

RHEXISTENT = P, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA 

DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS = 

P+1E+M/2ERETRAS, circulații/accesuri auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

26 06.01.2022
Bucuresti, strada SERG. CUIBARU ION , nr. 36, sector. 

3
208726

desființarea construcției C2 – locuință cu RH=parter și 

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.

27 07.01.2022 Bucuresti, strada INTR PATRULEI, nr. 4, sector 3 225000

consolidare, extindere, transformare mansardă în etaj, 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade la construcția existentă - corp C1, 

rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=Ds+P+1E și organizare 

de execuție lucrări.

28 07.01.2022
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 177, lot 1, 

sector. 3
242070

ETAPA 5 - construire 4 locuințe unifamiliale înșiruite, 

cu R.H.propus = P+1E+M, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumurile/aleile de acces, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.



29 10.01.2022 Bucuresti, strada BABENI, nr. 31, sector. 3 232886

Desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, recompartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă - corp C1 cu RHEXISTENT=P, rezultând un 

imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială cu 

RHPROPUS=S+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.

30 10.01.2022 Bucuresti, strada DOLIEI, nr. 30, sector 3 240324 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE

31 10.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

lot 1, sector 3
242171 dezmembrare teren și operațiuni notariale.

32 10.01.2022 Bucuresti, STR. DELTEI, nr. 29, sector 3 240619

desființare construcții existente corpuri C1 și C2 și 

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS = P+1E+M/2ERETRAS, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

33 10.01.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Solcii, nr. 89D, lot 1, 

sector 3
201463 informare si operatiuni notariale

34 10.01.2022

Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 151 și 

Drumul Gura Putnei nr. 149D (lot 10 – pentru 

amenajare parcaj auto la sol);, nr. 151, 149D LOT 10, 

sector 3

206595 206596

construire imobil cu RHsolicitat = P+2E+M, cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare  parcaje 

auto în incinta NC 206596 (lot 10), accese auto și 

pietonale, racordare la drumurile publice, alei auto și 

pietonale în incintă, spații verzi, amenajare incintă, 

împrejmuire teren, rețele interioare, branșamente 

utilități și organizarea execuției lucrărilor;

35 10.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI , nr. 45B, 

sector 3
232549 bransament gaze si extindere conducta distributie

36 10.01.2022
Bucuresti, STR. POPESCU ALEXANDRU, nr. 11B, 

sector 3
225820 bransament gaze

37 10.01.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 208541 constituire servitute de trecere

38 10.01.2022
Bucuresti, strada POPA STOICA FARCAS, nr. 3, sector 

3
235621 informare si operatiuni notariale

39 10.01.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36 I, sector 3 229917 bransament gaze

40 10.01.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36j, sector 3 210919 bransament gaze

41 10.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA TARNAVEI, nr. 5-

7, sector 3
229712

dezmembrarea terenului in 17 loturi si operatiuni 

notariale

42 11.01.2022 Bucuresti, strada NICOLAE PASCU, nr. 81, sector. 3 240135

Desființarea integrală a corpurilor C1 (Construcții 

industriale și edilitare - Hală mecanică fină, anexe 

laboratoare P+2  cu o suprafață de 4303,90 mp.), C5 

(Construcții anexă - baracă metalică cu Su=133.00 mp.) 

și C6 (Construcții industriale și edilitare – Platformă 

betonată cu Su=4892,80 mp.), organizare de execuție 

lucrări și construirea unui ANSAMBLU MIXT –  cu 

funcțiunea de LOCUINȚE COLECTIVE ȘI 

COMERȚ/SERVICII având un RHPROPUS= S+P+11E și 

organizare de execuție lucrări;

43 12.01.2022 Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 27B, sector 3 230569
dezmembrarea terenului in 12 loturi si operatiuni 

notariale



44 12.01.2022 Bucuresti, INTR. INDUSTRIILOR, nr. 2N, sector 3 223407 desfiintare corp C9 - Rh=P+2E și organizare de executie

45 12.01.2022
Bucuresti, strada BD BUREBISTA, nr. 2, bl. D14, sc. 3, 

et. P, sector. 3
218666-C1-U9

Amplasare copertina la terasa aferenta spatiului 

comercial.

46 12.01.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 48-50, 

LOT 2 , sector. 3
208879

Construire ansamblu de locuințe colective având un 

RHPROPUS=S+P+2E+M, împrejmuire teren, 

branșamente utilități și organizare de execuție lucrări.

47 12.01.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA VLADESEI, nr. 29, sector. 

3
203285

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu 

RHSOLICITAT=S+P+2E+M, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

48 12.01.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 127-133, 

sector 3
210089-C1

extinderea etajului parțial existent peste zona de 

depozitare, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă corp C1, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE HALĂ CU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI 

BIROURI cu RHPROPUS=P+1E și organizare de 

execuție.

49 12.01.2022
Bucuresti, strada BARBU LAZAREANU NR 2 SI 

NICOLAE PASCU NR 51-53, sector 3
241741

dezmembrarea terenului in 44 de loturi si operatiuni 

notariale

50 12.01.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 22F, lot 2, sector 3 241941

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS = P+1E, piscină, puț 

forat, bazin vidanjabil, bazin de retenție ape pluviale, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

51 12.01.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 21-25 (lot 

6), sector. 3
200539

elaborarea documentației pentru obținerea avizului de 

oportunitate în vederea întocmirii P.U.Z.

52 12.01.2022 Bucuresti, strada INTRAREA TARCAU, nr. 13, sector 3 223704

amplasare container prefabricat pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile în incinta Lidl Intrarea Tarcău 

nr.913 și organizare de șantier

53 12.01.2022
Bucuresti, strada BD. THEODOR PALLADY, nr. 30, 

sector 3
225758

amplasare container prefabricat pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile în incinta Lidl Theodor Pallady 

nr.204 și organizare de șantier

54 12.01.2022 Bucuresti,  AL MADARASI, nr. 2, et. 1, ap. 9, sector. 3 227232-C1-U9 închiderea balcoanelor aferente apartamentului nr. 9.

55 12.01.2022 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 19, sector 3 200223

amplasare container prefabricat pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile în incinta Lidl Liviu Rebreanu 

nr.158 și organizare de șantier

56 13.01.2022
Bucuresti, STR. TRAIAN, nr. 2, bl. F1, et. 9, ap. 22, 

sector 3
204245-C1-U49

intrare în legalitate pentru lucrările executate fără 

autorizație de construire conform Notei de Constatare 

Seria D.G.P.L.-S.D.C. nr. 0004483/15.10.2019 și 

finalizare lucrări de închidere a terasei   în suprafață de 

31,50 mp. și organizare de execuție lucrări.

57 13.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 113-

115, lot 1, sector 3
200437

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ 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 lucrări.

58 13.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 112-

114 SI 116-118, sector 3
214572, 210675 comasare si operatiuni notariale

59 13.01.2022
Bucuresti, strada SOS GARII CATELU , nr. 1M, sector 

3
200018 alimentare cu energie electrica



60 13.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 

32C, sector 3
223417 bransament electric

61 14.01.2022 Bucuresti 218876-C1-U25
realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr. 19

62 14.01.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA BISERICII, nr. 2-12, LOT 

1, sector. 3
227831

construire a DOUĂ IMOBILE DE LOCUINȚE 

INDIVIDUALE UNIFAMILIALE cu RHSOLICITAT=P+2E, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

63 14.01.2022 Bucuresti, STR. VARASTI, nr. 19, sector. 3 209783
intrarea în legalitate pentru lucrările executate fără 

autorizație de construire.

64 17.01.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 48, sector. 

3
212201

construire ANSAMBLU LOCUINȚE ÎNȘIRUITE CUPLATE 

(6 corpuri), cu RH = 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.

65 17.01.2022
Bucuresti, strada BD ENERGETICIENILOR, nr. 8, 

sector 3
206923 racord electric

66 18.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 53-59 

LOT 3/2, sector 3
237544 bransament gaze

67 18.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 53-59 

LOT1/1, sector 3
237566 bransament gaze

68 18.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 53-59 

LOT 4/2, sector 3
237520 bransament gaze

69 18.01.2022 Bucuresti, strada MIRCEA BADESCU, nr. 29, sector. 3 233743

Consolidare, extindere, recompartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, transformare pod 

în mansardă la construcția existentă - corp C1 cu 

RHEXISTENT=S+P+1E, rezultând un imobil cu 

funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=S+P+1E+M, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/ alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție

70 18.01.2022
Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 235, bl. 1, et. PARTER, 

ap. SP COM, sector. 3
218661-C1-U10

modificări interioare, modernizare fațade și organizare 

de execuție lucrări pentru spațiul comercial situat la 

parterul blocului 1.

71 18.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA FAGETULUI ( 

DRUMUL GURA PUTNEI 125-131), nr. 108, sector 3
226965 bransament gaze

72 18.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL MALU CU FLORI, nr. 8-10, 

sector 3
241939 Bransament gaze

73 18.01.2022 Bucuresti, strada Ion Minulescu, nr. 111, sector 3 218748 informare si operatiuni notariale

74 19.01.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 99-101, sector 3 241607 dezmembrarea terenului in 5 loturi

75 19.01.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 237664 dezmembrarea terenului in 3 loturi

76 19.01.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 241602
dezmembarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

77 21.01.2022
Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. 70, bl. J4, sc. 1, et. 6, 

ap. 23, sector 3
218018-C1-U99

intrarea în legalitate pentru lucrările menționate în 

Nota de Constatare SDC 1862/2019 Seria DGPL-SDC 

nr. 0004185/29.08.2019 – închiderea balcoanelor 

aferente apartamentului nr. 23.



78 25.01.2022
Bucuresti, strada Aleea Tandala (fost 11-13), nr. 11, 

sector 3
201472

Desființare parțială a zonei cu scară (spate) Sc. = 

16,90mp, construirea unui corp nou în zona desființată 

în continuarea clădirii existente, cu Sc. = 90,90mp și 

RH = P+4E, remodelare acces S+P+1E, desființarea 

parțială a mansardei spre stradă către interiorul ei pe 

o distanță de 3,00m, extinderea ei pe conturul pe 

latura scurtă până la lim. clădirii, transformarea 

mansardei în etaj retras, rezultând un etaj 5Er și 

supraetajarea cu un nivel parțial 6Er pe conturul 

etajului 5Er, modificări interioare-exterioare, 

modificari fațade, realizare balcoane/terase. În urma 

lucrărilor propuse imobilul va avea un RH = S+P+4E-

(5Er-6Er) duplex și funcțiunea la subsol de (spații 

tehnice, depozitare, adăpost ALA), birouri la parter, și 

locuințe colective la etaje; amenajare/ suplimentare 

nr. locuri de parcaje auto, realizare accese la drumul 

public, racorduri, semnalistică rutieră spații verzi, 

organizarea execuției lucrărilor;

79 25.01.2022
Bucuresti, strada BD. ENERGETICIENILOR, nr. 13-15, 

sector 3
229676

Desființare construcții existente C1, C2, C3, C4, C5, C7, 

C8, C9, C11 și organizare de execuție.

80 26.01.2022 Bucuresti, STR. BARCAROLEI, nr. 27A, sector 3 214874

consolidare, transformare mansardă în etaj, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare și remodelare 

fațade, adăugare subsol parțial la construcția existentă 

- corp C1, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS = Sp+P+1E, 

refacere împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

81 26.01.2022 Bucuresti, STR. MURESANA, nr. 18, sector. 3 204034

Construire imobil cu funcțiunea de CABINET 

STOMATOLOGIC și funcțiuni conexe, cu 

RHPROPUS=P+1E+2ERETRAS, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, utilități 

și organizare de execuție.

82 26.01.2022
Bucuresti, strada Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 12, 

sector 3
212953 dezmembrare teren in 2 loturi si operatiuni notariale

83 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 17-17A-

17B, lot 3, sector 3
230961 informare si operatiuni notariale

84 27.01.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 

LOT1, sc. 1, et. P, ap. P4, sector 3
232166 imprejmuirea terenului

85 27.01.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, sc. 2, 

et. P, ap. 1, sector 3
232159 imprejmuirea terenului

86 27.01.2022 Bucuresti, strada MIRCEA BADESCU, nr. 29, sector. 3 233743

Consolidare, extindere, mansardare, 

recompartimentări interioare, reconfigurare și 

remodelare fațade la construcția existentă - corp C1 cu 

RHEXISTENT=S+P+1E, rezultând un imobil cu 

funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=S+P+1E+M, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/ alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție.

87 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 81-83, 

sector 3
229828 bransament gaze

88 27.01.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 

LOT1, sc. 1, et. P, ap. P9, sector 3
228196-C1-U92 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.P9



89 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 85-89, 

sector 3
206196 bransament gaze

90 27.01.2022 Bucuresti, strada VOIOSIEI, nr. 27, sector 3 239070 bransament apa si racord canalizare

91 27.01.2022 Bucuresti, strada ALEEA MIZIL, nr. 64, sector 3 224285 extindere conducta gaze si bransament gaze

92 27.01.2022
Bucuresti, strada GHEORGHE DEM TEODORESCU, nr. 

58, sector. 3
204937

desființarea parțială a corpului C1, modernizare, 

modificări interioare și exterioare, extinderea acestuia 

pe latura posterioară a terenului și schimbarea de 

funcțiune din locuință în spații tehnice/depozitare   și 

construire imobil - locuință unifamilială în regim 

cuplat, cu Rh = P+2E, refacere împrejmuire teren și 

organizare de șantier.

93 27.01.2022
Bucuresti, strada BD RAMNICU SARAT, nr. 18A, 

sector 3
209733 informare si operatiuni notariale

94 27.01.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 45D, sector. 3 232211

supraetajarea cu un nivel a imobilului – locuințe 

colective, RH=Ds+P+3E-4Er, modificări interioare                  

și exterioare, reconfigurare și remodelare fațade, 

precum și alte lucrări descrise aferete imobilului, aflat 

în curs de execuție autorizat cu A.C. nr.491/2021, 

amenajare/suplimentare locuri de parcare în incintă, 

amenajare accesuri auto (după caz), amenajare 

incintă, spații verzi, organizare de șantier.organizare 

de șantier. Regim final Ds+P+3E+4Er-5Er.

95 27.01.2022 Bucuresti, Str. Octavian, nr. 33, sector. 3 237767

desființare parțială corp C1 și construire IMOBIL 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT = 

S+P+2E+M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, refacere împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

96 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MARE, nr. 49-51, 

sector 3
203386 informare si operatiuni notariale

97 27.01.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, sc. 1, 

et. P, ap. P2, sector 3
228196-C1-U96 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.P2

98 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MARE, nr. 45-47, 

sector 3
203385 informare si operatiuni notariale

99 27.01.2022
Bucuresti, strada Str. Foișorului nr. 102, (fost nr. 100 

și nr. 102);, nr. 102, sector 3
241713

desființare construcții existente - corpuri 

C1,C2,C3,C4,C5; construire imobil parțial alipit cu RH 

solicitat = P+2E~Mp cu funcțiunea de locuințe 

colective; construire  

anexe tehnice, rampe auto, accese auto și pietonale, 

racordare la drumurile publice, drumuri auto și alei în 

incintă, parcaje auto, spații verzi, amenajare incintă, 

rețele interioare, branșamente interioare, împrejmuire 

teren și organizarea execuției lucrărilor;

100 27.01.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 

LOT1, sc. 1, et. P, ap. P1, sector 3
228196-C1-U95 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.P1

101 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 160, 

LOT 2, sector 3
236020 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE

102 27.01.2022
Bucuresti, strada LIVIU REVREANU, nr. 60-64, bl. 

LOT1, sc. 1, et. P, ap. P10, sector 3
228196-C1-U93 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.P10

103 27.01.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY , nr. 30C, bl. T3, et. 

6, ap. 67, sector 3
219323-C1-U285

intrarea în legalitate pentru închiderea terasei 

aferentă apartamentului nr.67, lucrări descrise în Nota 

de Constatare DGPLS – SDC 000758/25.02.2021



104 27.01.2022 Bucuresti 220345-C1-U14
reamenajarea interioara a spatiului situat la parter 

avand functiunea de agentie bancara

105 27.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 67-87 

lot 1, sector 3
231120

dezmembrarea terenului rezultand 39 loturi si 

operatiuni notariale

106 28.01.2022
Bucuresti, strada DR GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242354

dezmembrarea terenului rezultând 3 loturi și 

operațiuni notariale

107 28.01.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242357

dezmembrarea terenului rezultând 3 loturi și 

operațiuni notariale.

108 28.01.2022
Bucuresti, strada ALEEA MANASTIREA AGAPIA, nr. 4-

14, sector 3
222885

dezmembrare teren in doua loturi si operatiuni 

notariale

109 28.01.2022
Bucuresti, strada Ramnicu Valcea, nr. 10, 12A, 12B, 

sector 3
235215

amplasare container prefabricat pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile în incinta Lidl din Str. Râmnicu 

Vâlcea, nr. 10, 12A, 12B și organizare de șantier

110 28.01.2022 Bucuresti, strada MALVA, nr. 6B,8-8A, sector. 3 238986

Desființare construcție existentă – corp C1 (P+1E); 

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ – prestări 

servicii, birouri și locuințe colective, cu RHsolicitat = 

D+P+2E-3Eretras/M, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

111 28.01.2022 Bucuresti, STR. PENES CURCANUL, nr. 9, sector. 3 226561

Desființare construcții existente – corpuri C2 și C3, 

consolidare, recompartimentare, reamenajare, 

extindere și supraetajare construcție existentă – corp 

C1 (parter), rezultând astfel un imobil locuință 

unifamilială cu RHsolicitat = P+1E-2Eretras, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

112 28.01.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 64-66, 

sector 3
239113

racord electric, amplasare post de transformare, 

instalatie joasa tensiune

113 03.02.2022 Bucuresti, strada Gura calitei, nr. 123-127, sector. 3 224622 informare și operațiuni notariale.

114 03.02.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 

831G+833+833B, sector 3
213614 informare si operatiuni notariale

115 03.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 45K, 

sector 3
222168 informare si operatiuni notariale

116 03.02.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY, nr. 287, sector 3 214708
dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

117 03.02.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY, nr. 287, sector 3 215153 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

118 03.02.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY, nr. 287, sector 3 214709
dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

119 03.02.2022
Bucuresti, strada STRA DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 

45K, sector 3
222168

IMPREJMUIREA TERENULUI SI ORGANIZARE DE 

EXECUTIE

120 03.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA RATES, nr. 53-59, 

tarla 208, parcela 1240/6
241748 informare si operatiuni notariale

121 03.02.2022 Bucuresti, strada ALEEA PERISORU, sector 3 FN
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

parcare 6321 – Loc 20 și 21

122 03.02.2022 Bucuresti, strada CORNUL CAPREI, sector. 3 0
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

parcare 141_3 – Loc 80,81,82 și 83.

123 03.02.2022 Bucuresti, strada ALEEA BARAJUL BICAZ, sector 3 FN
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

paracre 790 – Loc 1 și 2

124 03.02.2022 Bucuresti, strada ROTUNDA, sector. 3 0
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

parcare 988 – Loc 25 și 26.



125 03.02.2022 Bucuresti, strada ODOBESTI, sector. 3 0
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

parcare 2223 – Loc 82 și 83.

126 03.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 148-

152, LOT 19A, sector 3
207387 informare si operatiuni notariale

127 03.02.2022 Bucuresti, strada IOSIF ALBU, sector 3 FN
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

parcare 3090 – Loc 26 și 27

128 03.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 

71G, ap. 1, sector 3
227023

amplasare poarta/bariera mobila si organizare de 

executie

129 03.02.2022 Bucuresti, strada NERVA TRAIAN, sector 3 FN
amplasare stații de reîncarcare electrică auto – cod 

parcare 53_4 – Loc 1 și 2

130 04.02.2022 Bucuresti, strada Marului, nr. 89-91, sector 3 223879 bransament electric

131 04.02.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 9, bl. 50, sc. 3, 

et. 3, ap. 101, sector 3
- neintabulat

intrarea în legalitate pentru lucrările menționate în 

Procesul-verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor nr. 0000031/10.03.2021 – modificări 

interioare în cadrul apartamentului 101.

132 04.02.2022
Bucuresti, strada PLUT. NEDELCU ION, nr. 7, bl. 3A, 

sc. 1, et. 6, ap. 40, sector. 3
219398-C1-U23

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 40, 

situat la etajul 6 în blocului 3A,       scara 1, din Strada 

Plut. Nedelcu Ion nr. 7.

133 04.02.2022
Bucuresti, strada Theodor Pallady nr. 52P, tarla 280, 

parcela 1218-1219
203797 informare si operatiuni notariale

134 04.02.2022
Bucuresti, strada BD UNIRII , nr. K2, bl. TR 1, et. 

S+P+MEZANIN, sector 3
219885-C1-U7

schimbarea de detinatie a spatiului in clinica medicala 

si realizarea de modificari interioare si exterioare

135 07.02.2022 Bucuresti, strada MALUL SPART, nr. 80A, sector. 3 206424, 230779 Comasarea a doua terenuri și operatiuni notariale.

136 08.02.2022
Bucuresti, strada DRM GURA VLADESEI, nr. 13B, bl. 

1, ap. 1, sector 3
235798-C1-U1

inchidere terasa existenta aflata la nivelul parterului, 

sub balconul etajului superior

137 08.02.2022 Bucuresti, strada PANAIT CERNA, nr. 3F, sector. 3 207558

Autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea finalizării 

unui IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu RHautorizat 

= S+P+4E+5Eretras, autorizat inițial cu A.C. nr. 

1053/2009 și A.C. nr. 150/2014, modificări interioare, 

cu menținerea ampasamentului și a volumetriei 

autorizate inițial, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

138 09.02.2022 Bucuresti, strada MALUL CU FLORI, nr. 21, sector. 3 203672

Desființare corp C2 – garaj și construire imobil cu 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

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

accesuri/ alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, bazin 

vidanjabil și organizare de execuție.

139 09.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 139, sector. 3 242255

construire 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE CUPLATE, cu RH 

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

interioare,accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

140 09.02.2022
Bucuresti, strada Bd 1 Decembrie 1918, nr. 10, bl. 

M28, sc. 2, et. 1, ap. 28, sector. 3
220303-C1-U49

modificări interioare în cadrul apartamentului 28, bl. 

M28, sc.2, imobil situat  în Bd. 1 Decembrie 1918 

nr.10.

141 09.02.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 30C, bl. T3, et. 

3, ap. 68, sector 3
219323-C1-U256

intrarea în legalitate pentru închiderea terasei 

aferentă apartamentului nr.38, lucrări descrise în Nota 

de Constatare DGPLS – SDC 000665/01.03.2021 

(negatie)



142 09.02.2022
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 111-121, sector 

3
235153

construirea unor clădiri cu funcțiunea de depozite CFR 

și spațiu administrativ, Rh – parter înalt și organizare 

de șantier

143 09.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 54-58, 

sector 3
239337 alimentare cu energie electrica

144 14.02.2022 Bucuresti, STR. INVINGATORILOR, nr. 4-6, sector. 3 238372
Construire GARAJ având RHPROPUS=P, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

145 14.02.2022
Bucuresti, strada CULTUL PATRIEI, nr. 9 si 9A, sector. 

3
209341 209339

Amplasare bariere acces aferente parcajelor auto, 

reamenajare/repozitionarea locurilor de parcare 

autorizate initial si organizare de executie lucrari

146 14.02.2022
Bucuresti, strada GURA CALITEI, nr. 23-29, lot 1, 

sector 3
225715 informare si operatiuni notariale

147 14.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 59-

63 SI 65-67, sector 3
240358

extindere conducta gaze naturale si bransament gaze 

naturale

148 14.02.2022
Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 227, bl. A5, et. P, 

ap. 6, sector. 3
218989-C1-U9

intrare în legalitate- lucrări realizate fără autorizație de 

construire- consolidare, 

reamenajare/recompartimentare/modificări interioare-

exterioare, extindere și supraetajare a apartamentului 

nr. 6, bl. A5, din Șoseaua Mihai Bravu nr. 227

149 14.02.2022
Bucuresti, strada BD OCTAVIAN GOGA, nr. 21, bl. 

M103, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 3
220912-C1-U54 modificari interioare in cadrul apartamentului nr. 12

150 14.02.2022 Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 35-37, sector 3 232185 bransament gaze naturale

151 14.02.2022
Bucuresti, strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 11, bl. 

D16, sc. 1, et. 8, ap. 34, sector 3
218453-C1-U182

intrarea in legalitate pentru lucrarile mentionate in 

Procesul-Verbal de constatare si sanctionare a 

contraventiilor nr. 0000055/23.04.2021 - modificari 

interioare in cadrul apartamentului 34.

152 14.02.2022 Bucuresti 236157

amplasare container prefabricat pentru colectarea 

deșeurilor reciclabile în incinta               Lidl 290, 

modificarea fațadei spațiului comercial și organizare 

de șantier

153 14.02.2022 Bucuresti,  SOS GARII CATELU, nr. 96A, sector. 3 205151 informare si operatiuni notariale

154 14.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 140-146, lot 

3, sector. 3
242066

construire IMOBIL DE LOCUINȚE CU PARȚIU SPECIAL 

cu RHSOLICITAT = P+2E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

155 14.02.2022 Bucuresti, STR. CAZANGIILOR, nr. 3, sector. 3 225437

Desființare parțială, consolidare, extindere, 

recompartimentări interioare, reconfigurare și 

remodelare fațade la construcția existentă - corp C1- 

locuință, cu RH=P și supraetajare parțială rezultând o 

locuință cu RHPROPUS=P+1EPARȚIAL, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/ alei auto și 

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

împrejmuire teren și organizare de execuție.

156 14.02.2022 Bucuresti, strada SOLD RADU TINA, nr. 3, sector. 3 240978

desființarea construcțiilor existente C1 – locuință cu 

RH=parter, C2 – anexă – cu RH=parter și construire 

IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RH=P+1E+M, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.



157 14.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 133-137, sector. 3 210968

Construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT= P+1E, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/ alei auto și 

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

utilități, împrejmuire teren și organizare de execuție.

158 14.02.2022
Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 162-170, parcela 7, 

sector 3
214256

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS = P+1E, puț forat, fosă 

septică ecologică, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, racorduri/branșamente utilități, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

159 14.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 140-146, 

sector. 3
242065

construire IMOBIL DE LOCUINȚE CU PARȚIU SPECIAL 

cu RHSOLICITAT = P+2E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

160 14.02.2022 Bucuresti, strada BASARABIA , nr. 169-171 242231
acordare servitute de trecere in favoarea lotului cu NC 

230672

161 14.02.2022 Bucuresti, strada INTRAREA BABA NOVAC, nr. 18 231147

Desființare integrală construcție existentă - corp C2, 

desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă – corp C1, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=P+1E+M, împrejmuire teren și organizare 

de execuție lucrări

162 14.02.2022 Bucuresti, strada BASARABIA , nr. 169-171 242184
acordare servitute de trecere in favoarea lotului cu NC 

230672

163 14.02.2022 Bucuresti, strada 228606

Consolidare, recompartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, funcționalizare 

pod-mansardat la construcția existentă - corp C1 cu 

RHEXISTENT=S+P+Pod-Mansardat, rezultând un imobil 

cu funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=S+P+M, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/ alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție.

164 14.02.2022 Bucuresti, strada NICOLAE ROSU, nr. 24, sector. 3
216583-C1-U18, 

216583-C1-U21

Supraetajare lot 11 (parțial) și lot 12 (integral) la 

construcția existentă cu funcțiunea de spații 

comerciale cu RH=P, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNE MIXTĂ – SPAȚII COMERCIALE ȘI UNITATE 

LOCATIVĂ cu RH=P+1E și organizare de execuție.

165 14.02.2022
Bucuresti, strada COZLA, nr. 4, bl. A9, ap. 13, sector. 

3
218564-C1-U26

Modificări interioare în cadrul apartamentul nr. 13, 

prin modificarea unor compartimentări    

nestructurale.

166 14.02.2022 Bucuresti, strada BABA NOVAC, nr. 9-11, sector. 3 205599

modificări interioare și exterioare, remodelare fațade - 

reamenajare magazin "PENNY MARKET" în incinta  

spațiul comercial din cadrul construcției existente cu 

RH S+P+1Eparțial situat în strada Baba Novac nr.9-11

167 14.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 140-146, 

sector. 3
242064

construire IMOBIL DE LOCUINȚE CU PARTIU SPECIAL 

cu RHSOLICITAT = P+2E+3Er, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.



168 14.02.2022 Bucuresti, strada BRAILITA, nr. 66-68, sector. 3 235720

desființare corp C2, consolidare, extindere și 

mansardare corp C3, desființare parțială corp C1  și 

construire corp nou cu Rh= P+1E cu funcțiune 

comerț/servicii și organizare a execuției lucrărilor.

169 15.02.2022
Bucuresti, STR. INVINGATORILOR, nr. 29, bl. STELLA, 

et. 9, ap. 9.6., sector. 3
200775-C2-U248

modificări interioare și închidere terasă în cadrul 

apartamentului 9.6, bl. Stella, et.9, imobil situat în Str. 

Învingătorilor  nr. 29.

170 15.02.2022

Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 21-23, lotul 

nr. 1 - NC 236150 și (lotul nr. 2  cu NC 236151 alipit 

cu lotul nr. 6 cu NC 229857, rezultând NC 236266 – 

drum de acces);, nr. 21-23, sector 3

236150

construire 2 (două) imobile C1 și C2 ambele cu RH = 

P+2E~3Er-4Er cu funcțiunea de locuințe colective, 

amenajare parcaje auto în incintă, construire drum de 

acces pe NC 236266, 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;

171 15.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, sector 3 240341, 241939 comasare si operatiuni notariale

172 15.02.2022
Bucuresti, strada MARIUS EMANOIL BUTEICA, nr. 30, 

sector 3
207699

desfiintare imprejumuire spre strada si organizare de 

executie

173 15.02.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64 lot 2, 

sector 3
228196-C1-U87 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.1

174 15.02.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64 lot 3, 

sector 3
232160 imprejmuirea terenului

175 15.02.2022
Bucuresti, strada BD UNIRII , nr. 61, bl. F3, sc. 4, et. 

1, ap. 111, sector 321
217293-C1-U116

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.111

176 15.02.2022
Bucuresti, strada CAMIL RESSU, nr. 9, bl. 58, sc. 3, 

ap. 90, sector. 3
221852-C1-U125

Modificări interioare prin recompartimentări 

interioare, modificări exterioare prin realizarea unui 

acces din exterior și schimbare de destinație a 

apartamentului nr. 90 din locuință în cabinet 

stomatologic.

177 15.02.2022 Bucuresti, strada Postasului, nr. 13, lot 1, sector 3 228631

autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea edificării 

unui IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH = P+1E, conform Notei de 

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

001504/31.05.2021 și organizare de execuție.

178 15.02.2022
Bucuresti, strada B-dul. Basarabia nr. 250, , nr. 250, 

sector 3
233719

construire imobil cu RH = parter cu funcțiunea de mic 

spațiu comercial cuplat, reamenajare parcaje auto în 

incintă, amenajare incintă, alei pietonale, alei  

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

racorduri la drumul public, spații verzi, platformă 

pubele/containere, refacere împrejmuire, organizare 

de șantier; 

- menținerea avizelor obținute în baza  C.U. Nr. 

934/03.06.2019 dacă se încadrează în termenul de 

valabilitate și în soluția tehnică pentru care au fost 

solicitate.

179 15.02.2022
Bucuresti, strada PTA ALBA IULIA , nr. 6, bl. I5, sc. tr II 

si III, et. parter, sector. 3
220240-C1-U50

Amplasare copertina la terasa aferenta spatiului 

comercial.

180 15.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL MALU CU FLORI, nr. 31, sector. 

3
236006

Construire 2 locuințe cuplate (C1 și C2) cu 

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

accesuri/ alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, utilități 

și organizare de execuție.



181 15.02.2022
Bucuresti, strada Str./ Drumul Gura Putnei nr. 47-53 

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

construire 2 (două) imobile compuse fiecare din 3 

(trei) locuințe unifamiliale înșiruite cu RHpropus = 

P+1E+pod amenajare  parcaje auto în incintă, accese 

auto și pietonale, racordare la drumurile publice, alei 

auto și pietonale în incintă, spații verzi, amenajare 

incintă, împrejmuire teren, rețele interioare, 

branșamente utilități și organizarea execuției 

lucrărilor;

182 16.02.2022

Bucuresti, strada Drumul Malu Mierii nr. 89 (fost 

Drumul Malu Mierii nr. 89-95, lotul 2);, nr. 89, sector 

3

214948

construire locuință unifamilială cuplată cu RHpropus = 

Sp+P+2E, amenajare  parcaje auto în incintă, anexă 

gospodărească, accese auto și pietonale, racordare la 

drumurile publice, alei auto și pietonale în incintă, 

spații verzi, amenajare incintă, împrejmuire teren, 

rețele interioare, branșamente utilități și organizarea 

execuției lucrărilor;

183 16.02.2022

Bucuresti, strada Str./ Drumul Malu Mierii nr. 91 

(fost Drumul Malu Mierii nr. 89-95, lotul 1);, nr. 91, 

sector 3

214949

construire locuință unifamilială cuplată cu RHpropus = 

Sp+P+2E, amenajare  parcaje auto în incintă, anexă 

gospodărească, accese auto și pietonale, racordare la 

drumurile publice, alei auto și pietonale în incintă, 

spații verzi, amenajare incintă, împrejmuire teren, 

rețele interioare, branșamente utilități și organizarea 

execuției lucrărilor;

184 16.02.2022

Bucuresti, strada B-dul. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 

329A (fosta str. Vasile Bagu nr. 57);, nr. 329A, sector 

3

233373

construire imobil cu RH = P+1E~2Er cu funcțiunea de 

locuință unifamilială,  amenajare locuri de parcare în 

incintă și creare drumuri auto de incintă, rampă auto, 

amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, 

amenajări accese auto și pietonale, spații verzi, 

racorduri la drumurile publice/private, branșamente 

utilități, rețele interioare, loc de joacă, platformă 

pubele/containere, împrejmuire teren, organizare de 

șantier;

185 17.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 43B, 43C, 41-

45, sector. 3
241751

Desființare construcții existente corp C1, corp C2, corp 

C3 și construire două corpuri alipite cu funcțiuni mixte 

– hală depozitare și birouri, cu RHPROPUS=P, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei 

pietonale, amenajare parcare, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție.

186 18.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242356

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

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

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

187 18.02.2022
Bucuresti, strada DR GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242355

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

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

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

188 18.02.2022
Bucuresti, strada DR GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242358

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

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

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

189 18.02.2022
Bucuresti, strada DR GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242359

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er, construcții anexe, rețele 

interioare,accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.



190 21.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 73, 

sector 3
207335 bransament gaze

191 21.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector 3
242470

comasare terenuri, în vederea efectuării operațiunilor 

notariale

192 21.02.2022 Bucuresti, strada FOISORULUI, nr. 129, sector 3 224945
dezmembrarea terenului rezultand 5 loturi si 

operatiuni notariale

193 21.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 112-

114 SI 116-118, sector 3
242367

dezmembrarea terenului in 2 loturi si operatiuni 

notariale

194 21.02.2022 Bucuresti, strada Theodor Pallady , nr. 49A, sector. 3 211529

Consolidare, modificări interioare/exterioare și 

supraetajarea corpului C1 – Pavilion administrativ cu 

RHEXISTENT=S+P+2E+Terasă (cu Sc. = 1622,00 mp.) 

devenind un IMOBIL cu funcțiunea de SERVICII, 

DEPOZITARE COMERCIALĂ ȘI BIROURI cu un 

RHPROPUS=S+P+2E+3Er (conform planului anexă sc. 

1:500), anexe tehnice, rețele interioare, accesuri auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

195 21.02.2022
Bucuresti, strada DRM GURA PUTNEI, nr. 118-124 , 

sc. A, sector 3
210909 bransament gaze

196 21.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 123, bl. corp B 208206 Bransament gaze

197 21.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 123 208206 bransament gaze

198 21.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 123 208206 Bransament gaze

199 21.02.2022
Bucuresti, strada Drumul Lunca Cetății nr. 475 (fost 

Bd. Theodor Pallady nr. 54-56);, nr. 475, sector 3
210926

Modificare de temă pentru continuarea și finalizarea 

clădirii autorizată cu A.C. Nr. 231/22.02.2008 cu 

funcțiunea de anexă tehnico-socială cu RH = Ds+P+4E: 

consolidare, modificări interioare-exterioare- fațade și 

supraetajare 1Er tehnic, construire gospodărie de apă 

pentru securitatea la incendiu, zid antifoc H = 4,50m, 

amenajare parcaje auto în incintă, amenajare incintă, 

rețele exterioare, accesuri auto și pietonale, racorduri 

la drumurile publice și de servitute, spații verzi, 

platformă pubele/containere, împrejmuire teren și 

organizarea execuției lucrărilor;  RHpropus = 

Ds+P+4E~1Er.tehnic - funcțiunea de anexă tehnico-

socială (mică producție nepoluantă, depozitare, birouri 

- funcțiuni avizate prin P.U.Z. aprobat prin HCGMB nr. 

247/27.09.2007 și avizate prin A.C.);

200 22.02.2022
Bucuresti, strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 11A, 

sector. 3
212119

Construirea unei anexe (capelă, birou, etc.) aferente 

Bisericii Ortodoxe cu Hramul Adormirea Maicii 

Domnului și Sf. Mare Mc. Mercurie având 

RH=Ds+P+1E, desființare parțială imprejmuire 

existentă pentru amplasarea construcției, refacere 

împrejmuire, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi 

și organizare de execuție lucrări.



201 22.02.2022 Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. 37, sector. 3 214072

modificări interioare și exterioare, înlocuire scări 

rulante, înlocuire uși acces/modificare modalitate 

acces în clădire și organizare de execuție lucrări la 

imobilul existent Corp C1 – Tribunalul București, având 

un RHEXISTENT=2S+P+5E, cu Sc.=3721,00 mp. și 

Sdc.=33102,00 mp.

202 22.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 117-123, bl. 

lot 1/1/2, sector. 3
237869

construire ANSAMBLU 3 LOCUINȚE UNIFAMILIALE 

CUPLATE– RHsolicitat= P+1E+M, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren  și organizare de execuție lucrări

203 22.02.2022
Bucuresti, strada SERGENT PETRACHE FLOREA, nr. 

33M, sector. 3
231991

Consolidare, supraetajare parțială (în dreptul 

apartamentului nr. 1, identificat cu N.C. 231991-C1-

U1), modificări interioare și exterioare, reconfigurare 

și remodelare fațade la construcția existentă – corp C1 

cu RHEXISTENT=S+P+1E, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNE DE LOCUINȚĂ cu RHPROPUS=S+P+1E-

2EPARȚIAL și organizare de execuție.

204 23.02.2022
Bucuresti, strada Al. Mănăstirea Agapia nr. 4-14,  Lot 

2;, nr. 4-14, sector 3
242463

construire imobil cu RHsolicitat = 

Ds+P+2E~Et.(M)retras, cu funcțiunea de locuințe 

colective, amenajare  parcaje auto în incintă, accese 

auto și pietonale, rampă auto, racordare la drumurile 

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

amenajare incintă, împrejmuire teren, rețele 

interioare, branșamente utilități și organizarea 

execuției lucrărilor;

205 23.02.2022 Bucuresti,  Aleea Taifunului, nr. 27-29, sector. 3 237258

supraetajarea cu un nivel a imobilului – locuințe 

colective cu RH=P+3E+4Er, aflat în curs de execuție 

conform AC nr.244/2021, modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade, lucrări 

amenajare incintă, spații verzi, organizare  de șantier. 

Regim final P+3E+4Er-5Er.

206 24.02.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 248A, sector 3 200452 informare si operatiuni interioare

207 24.02.2022
Bucuresti, strada BD TH. PALLADY, nr. 287 lot 2, 

sector 3
214726 informare si operatiuni notariale

208 24.02.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287 lot 1, 

sector 3
214769 informare si operatiuni notariale

209 24.02.2022
Bucuresti, strada SOLDAT TUDOR ION, nr. 13, sector. 

3
208809

Construire 2 locuințe cuplate (C1 și C2) cu 

RHPROPUS=P+2E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/ alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, utilități și organizare de 

execuție.

210 24.02.2022
Bucuresti, strada MATEI BASARAB, nr. 85, bl. 

L119BIS, sc. A, et. 8, ap. 32, sector 3
219050-C1

realizarea unei mansarde deasupra apartamentului nr. 

32 și reabilitarea terasei

211 24.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242469

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er/M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.



212 24.02.2022 Bucuresti, strada ZONA C, sector 3 ZONA c

reabilitare, modernizare și sistematizare verticală 

străzi, trotuare și parcări aflate în perimetrul delimitat 

de arterele de circulație Bulevardul Nicolae 

Grigorescu, Șoseaua Dudești-Pantelimon, Strada 

Drumul Între Tarlale, Strada Drumul Gura Racului, 

Strada Victor Brauner, Strada Gura Crivățului, Strada 

Fetești, Aleea Perișoru și Bulevardul Theodor Pallady

213 24.02.2022 Bucuresti, STR. INVINGATORILOR, nr. 30, sector. 3 231369 Apartamentare

214 24.02.2022 Bucuresti, strada ZONA B, sector 3 0

reabilitare, modernizare și sistematizare verticală 

străzi, trotuare și parcări aflate în perimetrul delimitat 

de arterele de circulație Bulevardul Nicolae 

Grigorescu, Șoseaua Dudești-Pantelimon, Strada 

Drumul Între Tarlale, Strada Drumul Gura Racului, 

Strada Victor Brauner, Strada Gura Crivățului, Strada 

Fetești, Aleea Perișoru și Bulevardul Theodor Pallady.

215 24.02.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 112-122, sector. 3 240521

Construire IMOBIL - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=P+1E și SPAȚII COMERCIALE cu 

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

auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

216 24.02.2022
Bucuresti, strada AL TAIFUNULUI, nr. 25, bl. C4, 

sector 3
210982 bransament gaze

217 24.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242468

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er/M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

218 24.02.2022
Bucuresti, strada AL TAIFUNULUI, nr. 25, bl. C2, 

sector 3
210982 bransament gaze

219 24.02.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 138-

146 LOT 3/1, sector 3
224636 imprejmuirea terenului

220 24.02.2022
Bucuresti, strada AL TAIFUNULUI, nr. 25, bl. C1, 

sector 3
210982 bransament gaze

221 24.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242472

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er/M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

222 24.02.2022
Bucuresti, strada AL TAIFUNULUI, nr. 25, bl. C3, 

sector 3
210982 bransament gaze

223 24.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242471

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er/M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări

224 24.02.2022
Bucuresti, strada AL TAIFUNULUI, nr. 25, bl. C6, 

sector 3
210982 bransament gaze

225 24.02.2022
Bucuresti, strada AL TAIFUNULUI, nr. 25, bl. C5, 

sector 3
210982 bransament gaze



226 25.02.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 155C, sector. 

3
202733 constituire drept de servitute de trecere

227 25.02.2022 Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 27B, sector 3 234634 comasarea a 5 terenuri si operatiuni notariale

228 25.02.2022 Bucuresti, STR. REGENERARII, nr. 6, sector 3 202625
construire fast food, împrejmuire teren și organizare 

de execuție lucrări.

229 25.02.2022
Bucuresti, strada GURA CALMATUI, nr. 17-19, sector. 

3
201806

Construire IMOBIL – PAVILION ADMINISTRATIV, 

DEPOZITARE ȘI ANEXE SANITARE având un 

RHPROPUS= PÎNALT, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

230 25.02.2022
Bucuresti, strada GURA CALMATUI, nr. 17-19, sector. 

3
201808

Construire IMOBIL – PAVILION ADMINISTRATIV, 

DEPOZITARE ȘI ANEXE SANITARE având un 

RHPROPUS= PÎNALT, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări

231 28.02.2022
Bucuresti, strada BUHUSI, nr. 6, bl. corp A casa 3, 

sector 3
239347 extindere si bransament gaze

232 28.02.2022
Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 90H lot 5, sector 

3
201034 informare si operatiuni notariale

233 28.02.2022 Bucuresti, strada ZONA D, sector 3 0

reabilitare, modernizare și sistematizare verticală 

străzi, trotuare și parcări aflate în perimetrul delimitat 

de arterele de circulație Strada Fizicienilor, Bulevardul 

Camil Ressu, Bulevardul Theodor Pallady, Strada Aleea 

Perișoru, Strada Fetești, Strada Gura Crivățului, Strada 

Victor Brauner, Strada Drumul Gura Racului, Strada 

Drumul Între Tarlale, Strada Drumul Cetății, Strada 

Viilor, Strada Nicolae Teclu, Splaiul Unirii, Strada 

Releului și Bulevardul Energeticienilor.

234 28.02.2022 Bucuresti, strada ZONA A, sector 3 0

reabilitare, modernizare și sistematizare verticală 

străzi, trotuare și parcări aflate în perimetrul delimitat 

de arterele de circulație Splaiul Unirii, Splaiul 

Independenței, Bulevardul Corneliu Coposu, Calea 

Călărașilor și Șoseaua Mihai Bravu.

235 28.02.2022
Bucuresti, strada SOLD STEFAN CONSTANTIN, nr. 

19B, ap. 18, sector. 3
229223-C1-U35

Extindere apartament și închidere balcoane și 

construire pergolă.

236 01.03.2022 Bucuresti, STR. LUPSANU, nr. 1, sector 3 212647 informare si operatiuni notariale

237 01.03.2022
Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU, nr. 31, bl. N3, sc. 

2, et. 5, ap. 78, sector 3
218630-C1-U59

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.78

238 01.03.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50, sector 3 241694 imprejmuirea partiala a terenului

239 01.03.2022
Bucuresti, strada AL FRUNTAS TUDOR CONSTANTIN, 

nr. 20C, sector 3
226741 Bransament gaze

240 01.03.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 723-725, tarla 

220 parcela 31, sector 3
232975 informare si operatiuni notariale

241 01.03.2022
Bucuresti, strada LT MARES SCARLAT, nr. 25-29, 

sector 3
228427

dezmembrarea terenului rezultand 13 loturi si 

operatiuni notariale

242 01.03.2022
Theodor Pallady 67-69, bl. R5, parter, spatiu 

comercial
220345-C1-U14

modificarea fatadei prin desfacerea si refacerea 

copertinei, termoizolare si tencuire fatada posterioara, 

demontare ATM

243 01.03.2022
Bucuresti, STR. RACARI, nr. 12, bl. 45, sc. 1, et. 3, ap. 

22, sector 3
221781-C1-U29

intrarea în legalitate pentru modificările interioare 

realizate în cadrul apartamentului nr.22, lucrări 

descrise în Nota de Constatare DGPLS – SDC 

000389/19.02.2021



244 01.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 138-146 LOT 

3/2, sector. 3
224637 Realizare puț și bazin etanș vidanjabil.  

245 01.03.2022
Bucuresti, strada EMIL GARLEANU, nr. 12, bl. A1, sc. 

1, et. 4, ap. 18, sector 3
221686-C1-U24

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr. 30

246 01.03.2022
Bucuresti, strada EMIL GARLEANU, nr. 12, bl. A1, sc. 

1, et. 4, ap. 18, sector 3
221686-C1-U49

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.18

247 02.03.2022
Bucuresti, strada Ion Minulescu (fosta Bella Brainer), 

nr. 105, sector 3
205902

desființare construcții existente C1,C2,C3 și organizare 

de  execuție lucrări construire imobil alipit la calcan cu 

RHpropus = 2S+P+2E~3Er-5Er, cu funcțiunea de 

locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, 

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;

248 02.03.2022
Bucuresti, strada Calea Dudești , nr. 151-153, 153A, 

153;, sector 3
241352

desființare construcții existente (cu acte) C1,C3 și C2 

(fără acte); construire imobil cu RH = S+P+2E~3Er cu 

funcțiune mixtă de locuințe colective și spații 

comerciale, 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;

249 02.03.2022 Bucuresti, STR. VALEA SADULUI, nr. 22, sector. 3 212120

Intrare în legalitate pentru lucrări realizate fără 

autorizație de construire conform Notei de Constatare 

seria DGPLS – SDC, nr. 002188 din 12.11.2021 emisă 

de Serviciul Disciplina în Construcții din cadrul Direcției 

Generale de Poliție Locală.

250 02.03.2022 Bucuresti, strada 210883

desființarea integrată a construcțiilor corp C1 – 

construcții anexă P cu Sc.=4,00 mp.,                   corp C4 

– construcții de locuințe P cu Sc.=31,00 mp. și 

organizare de execuție lucrări.

251 02.03.2022
Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU , nr. 56, bl. D1A, 

sc. B, et. 6, ap. 71, sector. 3
219108-C1-U54

Modificări interioare în cadrul apartamentul nr. 71, 

prin modificarea unor compartimentări    

nestructurale.

252 02.03.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 139 lot 1, sector. 3 242373

UTR L1c - Locuințe individuale și colective mici cu 

maxim P+2 niveluri, situate în noile extinderi sau 

enclave neconstruite.

253 02.03.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 139, sector. 3 242256

construire 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE CUPLATE, cu RH 

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

interioare,accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

254 02.03.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 58, 

sector. 3
203829

Modificări exterioare prin realizarea unui acces din 

exterior și modificări interioare prin 

recompartimentări nestructurale la subsolul și parterul 

construcției corp C1.

255 02.03.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 139, sector. 3 242255

construire 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE CUPLATE, cu RH 

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

interioare,accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări

256 02.03.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 1, 

sc. 1, et. P, ap. P7, sector. 3
232162 Împrejmuirea terenului.



257 02.03.2022
Bucuresti, strada INTR TUDORACHE GHEORGHE, nr. 

6, sector. 3
214841

Construire imobil locuință individuală (unifamilială), cu 

RHsolicitat = Sparțial+P+2E,                        rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumurile publice, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

258 02.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 14 , 

lot 1, sector 3
206965

construire IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu 

RHPROPUS = D+P+3E-4ERETRAS, amenajare, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

259 03.03.2022 Bucuresti, strada BD. BASARABIA, nr. 256 241747

construirea unui IMOBIL cu FUNCȚIUNE MIXTĂ – 

BIROURI, DEPOZITARE, SHOWROOM, având un 

RHFINAL=S+Ds+P+3E, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

260 03.03.2022 Bucuresti, strada Gologanului, nr. 22A, sector 3 211470

desființare corp C4; consolidare corpuri C1,C2,C3, 

modificări interioare-exterioare, extindere pe parter, 

supraetajare cu 1E+M pe conturul parterului rezultat, 

RHpropus = P+1E+M – locuință unifamilială parțial 

cuplată având o terasă exterioară acoperită, 

amenajare  parcaje auto în incintă, acces auto și 

pietonal, racordare la drumurile publice, alei auto și 

pietonale în incintă, spații verzi, amenajare incintă, 

împrejmuire teren, rețele interioare, branșamente 

utilități și organizarea execuției lucrărilor;

261 03.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 17;17A SI 

17B, sector. 3
230959

Construire 2 locuințe cuplate (C1 și C2) cu 

RHPROPUS=P+2E, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/ alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, utilități și organizare de 

execuție.

262 07.03.2022
Bucuresti, strada BD OCTAVIAN GOGA, nr. 20, sector 

3
207148 informare si operatiuni notariale

263 07.03.2022 Bucuresti, STR. VLAD JUDETUL, nr. 37, sector 3 223113

desființare construcție existentă corp C2, desființare 

parțială corp C1, consolidare, supraetajare, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare și remodelare 

fațade la construcția existentă corp C1, rezultând un 

IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

cu RHPROPUS=P+1ERETRAS, refacere împrejmuire și 

organizare de execuție.

264 07.03.2022
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 281-283, 

sector 3
226505

elaborare studiu de fezabilitate “stație de epurare – 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “ Dr. 

Victor Babeș”

265 07.03.2022
Bucuresti, STR. FILDESULUI, nr. 8, bl. C2, sc. 2, et. P, 

ap. 7, sector 3
219509-C1-U1

realizarea de modificări interioare și exterioare, 

extinderea apartamentului nr.7 și concesionare teren

266 07.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 42-

44, LOT G, sector 3
240939

construire 2 IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE 

UNIFAMILIALE cuplate, cu RHPROPUS = P+1E+M, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

267 07.03.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 65-67, LOT 5, sector 

3
206718

construire două IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE 

LOCUINȚE UNIFAMILIALE 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 

lucrări.

268 07.03.2022 Bucuresti, STR. VARASTI, nr. 44, sector 3 206855, 234875 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale



269 07.03.2022
Bucuresti, STR. MAMULARI, nr. 3, bl. C1P, ap. SP 

COM, sector 3
218506-C1-U14

realizarea de modificări și amenajări interioare și 

exterioare și realizarea unui etaj intermediar parțial pe 

structură ușoară la nivelul spațiului comercial existent

270 07.03.2022
Bucuresti, strada IULIU BARASCH, nr. 4A (fost nr. 4A, 

6), sector. 3
231166

Construire imobil cu funcțiune mixtă – locuințe cu 

partiu special și spații comerciale                         la 

parter, cu RHsolicitat = 2S+P+5E-6Eretras, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumurile publice, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

271 09.03.2022
Bucuresti, strada INDUSTRIILOR SI BD BASARABIA 

256, nr. 14 LOT 6/2/2, sector. 3
242159

Construire platformă betonată pentru parcare auto la 

sol, accesuri/alei auto și pietonale, amenajări 

interioare, construire anexe, drumuri auto și alei 

pietonale de incintă, racord la drumurile publice, 

amenajare spații verzi interioare, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

272 10.03.2022
Bucuresti, strada DRM GURA CALITEI, nr. 162-180, 

sector 3
206094

construire ansamblu cu functiuni mixte - locuire, 

comert si servicii cu RHpropus=Ds+P+10E, constructii 

anexe, retele interioare, accesuri auto si pietonale, 

racord la drumul public, parcari, spatii verzi, 

imprejmuire teren si organizare de executie lucrari

273 10.03.2022 Bucuresti, strada PAPIU ILARIAN, nr. 43, sector. 3 207013

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

COLECTIVĂ cu spații de birouri la parter, cu 

RHPROPUS=S+P+2E+3ERETRAS, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri auto / pietonale, racordare 

la drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

274 10.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 18 

SI 18 A, sector 3
240337

modificare de temă în timpul executării lucrărilor de 

construcții, prin supraetajare cu un nivel, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare fațade, lucrări 

aferente construcției aflate în curs de execuție – 

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu RHPROPUS=S+P+2E-

3ERETRAS, autorizat prin A.C. nr. 518/08.10.2021, 

rezultând astfel un IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu 

RHPROPUS=S+P+2E-3,4ERETRASE și organizare de 

execuție lucrări.

275 11.03.2022 Bucuresti, STR. TUFANICA, nr. 23, sector. 3 222153

Desființare integrală corpuri C4 – garaj și C5 - magazie 

și desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajarere, compartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, la construcția 

existentă - corp C2 - locuință cu RHEXISTENT= P+1E, 

rezultând un imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+1E, rețele interioare, 

accesuri/ alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi și organizare de execuție.

276 11.03.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 695A, 695B, 

695C, 695D, sector 3

238869, 238870, 

238984, 238983

amplasare post de transformare si alimentare cu 

energie electrica

277 11.03.2022
Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 79, bl. CORP A SI CORP 

B, sector 3
238615 extindere retea gaze si doua bransamente

278 11.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 50-54 , 

bl. TR 1, TR2, TR3, sector 3
235588 extindere conducta gaze si bransament gaze



279 11.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 60-62, 

bl. C1, sector 3
239115 bransament gaze

280 11.03.2022
Bucuresti, strada CONSTANTIN DRAGAN, nr. 35, 

sector. 3
225514

desființarea construcțiilor existente C1 – locuință cu 

RH=parter, C2 – locuință cu RH=parter, C3 – anexă – 

bucătărie cu RH=parter și construire IMOBIL LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=P+1E, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări

281 11.03.2022
Bucuresti, STR. PETRACHE FLOREA, nr. 13 SI 15-17, 

sector 3
242133 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

282 11.03.2022 Bucuresti, strada Splaiul Unirii, nr. 267-269, sector 3 202164 informare si operatiuni notariale

283 11.03.2022
Bucuresti, strada ALEEA EPRUBETEI, nr. 25C LOT 112, 

sector 3
237487-C1-U112

amplasare platfoma pentru depozitarea selectiva a 

deseurilor si organizare de santier

284 11.03.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 9, lot 3, sector. 3 208082 informare si operatiuni notariale

285 11.03.2022
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 169-1721, 

sector 3

242574, 242565, 

242568

comasarea celor 3 terenuri, construire drum și 

constituire servitute de trecere în favoarea lotului cu 

nr.cadastral 230672

286 11.03.2022
Bucuresti, strada AL LACENI, nr. 15, bl. PM85, sc. A, 

et. P, ap. 1, sector 3
221317-C1-U13

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului PM85, la nivelul apartamentului nr.1, executat 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

287 11.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 13B 

(fost 13-19 lot7), sector 3
230999 informare si operatiuni notariale

288 11.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 13-19 

(fost 13-19 lot 1), sector 3
230993 informare si operatiuni notariale

289 11.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 15 

(fost 13-19 lot 6), sector 3
230998 informare si operatiuni notariale

290 11.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI , nr. 13A 

(fost nr. 13-19 lot 8), sector 3
231000 informare si operatiuni notariale

291 11.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 155-157, 

sector. 3
209165 împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

292 11.03.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 1, 

sc. 1, et. P, ap. P8, sector. 3
232161 Împrejmuirea terenului.

293 11.03.2022
Bucuresti, strada TH SPERANTIA, nr. 104, bl. S26, sc. 

3, et. 6, ap. 83, sector. 3
219428-C1-U26

Modificări interioare în cadrul apartamentul nr. 83, 

prin modificarea unor compartimentări    

nestructurale.

294 14.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 60-62, 

bl. C2, sector 3
239115 bransament gaze

295 14.03.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 112, sector. 3 241506 împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

296 14.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 161-

183, sector 3
224530

autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea edificării 

unui IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=Sp+P+1E+M (conform Notei de 

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

001008/07.04.2021), rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție.



297 14.03.2022 Bucuresti, strada SCORTENI, nr. 11, sector 3 205904

desfiintare constructii existente - corpuri C1-C6 si 

construire imobil cu functiune mixta - locuinte cu 

partiu special pentru profesiuni liberale si functiuni 

conexe acestora (spatii publice, servicii, comert), cu 

RHsolicitat=2S+P+6E, constructii anexe, retele 

interioare, accesuri/alei auto si pietonale, racord la 

drumul public, parcari, spatii verzi, imprejmuire teren 

si organizare de executie lucrari

298 14.03.2022 Bucuresti, strada 204819

Consolidare, extindere mansardă pe tot primetrul 

parterului, reconfigurare și remodelare fațade și 

modificări interioare la construcția existentă corp C2 - 

locuință cu RHEXISTENT= P+M, rezultând un imobil cu 

funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS= P+1E, rețele interioare și organizare de 

execuție

299 15.03.2022
Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 14 LOT 6/2/4, 

sector 3
200657 informare si operatiuni notariale

300 15.03.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 3-7, sector. 3 233628 Informare cu privire la construire centru comercial.

301 16.03.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 1A, sector. 3 200801 Informare și operațiuni notariale.

302 16.03.2022 Bucuresti, strada ALEEA MIZIL, nr. 66, sector 3 202075 bransament electric

303 17.03.2022
Bucuresti, strada SOLDAT GHETU ANGHEL, nr. 1, 

sector 3
215088 informare si operatiuni notariale

304 17.03.2022 Bucuresti, strada Logofat Tautu, nr. 64 lot 2, sector 3 208937 informare si operatiuni notariale

305 17.03.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei, nr. 67-87, 

sector 3
217876

construire imobil cu RH = Pliber-parcaj+2E~3Er cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto în incintă, amenajare incintă, alei pietonale și 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

supralărgire drum de acces cu NC 208662 la un profil 

de 7,0m,  spații verzi, racorduri la drumurile publice, 

rețele interioare, platformă pubele/containere, 

împrejmuire teren, organizare de șantier;

306 17.03.2022 Bucuresti 213624

lucrări de creștere a eficienței energetice și 

modernizare – Școala Gimnazială nr. 20 și organizare 

de execuție lucrări.

307 17.03.2022 Bucuresti, strada Turturelelor , nr. 13, sector 3 212959

lucrări de creștere a eficienței energetice și 

modernizare – Școala Specială nr. 5 (corpuri C1 și C2) 

și organizare de execuție lucrări.

308 17.03.2022 Bucuresti, strada Aleea Eprubetei, nr. 7-11, sector 3 202927

construire imobil cu RH solicitat = S+P+3E~4E~5Er cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto la sol/subsol, realizare accese auto și pietonale, 

rampe auto, racordare la drumurile publice, drumuri 

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

amenajare incintă, rețele interioare, branșamente 

interioare, împrejmuire teren și organizarea execuției 

lucrărilor;

309 17.03.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 50E 

(LOT 2) , sector. 3
211112 Informare și operațiuni notariale.

310 17.03.2022
Bucuresti, strada GROTA LACURILOR, nr. 52, sector. 

3
214859

Desființare integrală corp C2 – magazie și corp C3 - 

garaj și construire imobil cu funcțiunea de garaj și 

depozitare cu RHPROPUS=P+1E, rețele interioare și 

organizare de execuție.



311 17.03.2022
Bucuresti, strada AL RAMNICU VILCEA, nr. 1, bl. S17, 

sc. 1, et. P, ap. 1, sector 3
221288-C1-U9

modificări și construirea a două balcoane la parterul 

blocului S17, la nivelul apartamentului nr.1, executate 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului.

312 17.03.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY , nr. 287, 

sector 3
215154 constituire servitute de trecere si operatiuni notariale

313 17.03.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 857-861, sector 

3
208116 construire statie de carburanti

314 18.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL  GURA CALITEI, nr. 50-54, 

sector 3
235588 alimentare cu energie electrica

315 18.03.2022 Bucuresti, strada MOTILOR , nr. 12, sector. 3 214655

modificare de temă în timpul execuției lucrărilor de 

construcții, reconfigurarea imobilului prin renunțarea 

la etajul 3 retras, modificarea numărului de unități 

locative, modificări interioare și exterioare și 

remodelarea fațadelor, lucrării aferente clădirii aflate 

în curs  de execuției - IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, 

RH = Ds+P+2E-3Er, autorizată cu AC nr.15/10.01.2022, 

rezultând astfel un imobil cu RH PROPUS = Ds+P+2E și 

organizare de execuție lucrări

316 18.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 71-81 LOT 

4, sector. 3
203235 Informare și operațiuni notariale.

317 18.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 71-81 LOT 

3, sector. 3
203234 Informare și operațiuni notariale.

318 18.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SOLCII, nr. 32-34, 

lot 1, sector 3
230536 informare si operatiuni notariale

319 18.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA VLADESEI, nr. 13B, bl. 1, 

sc. 1, et. M, ap. 30, sector. 3
235798-C1-U30 Închidere balcon mansarda.

320 18.03.2022 Bucuresti, STR. ESARFEI, nr. 49, sector 3 237841 informare si operatiuni notariale

321 21.03.2022
Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 6, bl. CASA 8 corp B, 

sector 3
239347 bransament gaze

322 21.03.2022
Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 6, bl. CASA 10 corp  B, 

sector 3
239347 bransament gaze

323 21.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3
240519

constituire drept de servitute de trecere pe terenul cu 

nr. cadastral 240519 în favoarea imobilelor cu 

numerele cadastrale 209687, 226670, 226671, 226743 

și 226744

324 21.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 87, 

sector 3
231121

dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

325 21.03.2022

Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 151 

(construire imobil), Drumul Gura Putnei nr. 149D (lot 

10 – pentru amenajare parcaj auto la sol), Drumul 

Gura Putnei nr. 149-153 (pt. supralărgirea drumului 

de acces cu NC 208042);, nr. 151, sector 3

206595

construire imobil cu RHpropus = P+2E+M, cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare  parcaje 

auto în incinta NC 206596 (lot 10), supralărgirea 

drumului de acces NC 208042 (la un profil de 12m), 

accese auto și pietonale, racordare la drumurile 

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

amenajare incintă, împrejmuire teren, rețele 

interioare, branșamente utilități și organizarea 

execuției lucrărilor;

326 21.03.2022
Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 6, bl. CASA 6 corp B, 

sector 3
239347 bransament gaze

327 21.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector 3
242635

dezmembrarea terenului in 2 loturi si operatiuni 

notariale



328 21.03.2022 Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 6, bl. CASA 2, sector 3 239347 bransament gaze

329 21.03.2022
Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 6, bl. CASA 4, corp B, 

sector 3
239347 bransament gaze

330 21.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA BISERICII, nr. 28, 

sector 3
222321 bransament electric

331 21.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA  PUTNEI, nr. 45C, 

sector 3
232548 bransament electric

332 21.03.2022
Bucuresti, strada AL RAMNICU VALCEA, nr. 1, bl. S17, 

sc. A, et. P, ap. 3, sector 3
221288-C1-U16

modificări și construirea a două balcoane la parterul 

blocului S17, la nivelul apartamentului nr.3, executate 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

333 21.03.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 71-81 LOT 

5, sector. 3
203236 Informare și operațiuni notariale.

334 21.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA SATEASCA, nr. 78 

LOT 2, sector 3
242640 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

335 21.03.2022
Bucuresti, strada CALEA CALARASILOR, nr. 307, bl. 

68, sc. 2, et. 2, ap. 43, sector 3
220894-C1-U50

schimbarea tâmplăriei exterioare și realizarea de 

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 43

336 21.03.2022

Bucuresti, strada Str. Peneș Curcanul nr. 13, nr.13E, 

nr.17(fost nr. 13), nr.17A și Șos. Mihai Bravu nr. 512 

lot.A;, nr. 13,13E,17,17A,512 lot A, sector 3

217987, 208151, 

208149, 208146, 

200835, 200833, 

200253

Alipire terenuri – operațiuni notariale (rezultând un 

teren cu Steren din măsurători = 17.338,00mp); DTAD - 

NC 200835-C1; Promovare, aprobare  documentație 

de urbanism P.U.Z. pentru reglementarea funcțiunii și 

indicatorilor urbanistici (POT, CUT, RH, H) ai parcelei 

rezultate în urma alipirii terenurilor, amenajare 

parcaje auto în incintă, rampe auto, spații verzi, 

amenajări incintă, alei pietonale, carosabile, amenajări 

accese auto și pietonale, racorduri la drumurile 

publice, rețele interioare, împrejmuire teren, 

organizare de șantier;

337 21.03.2022 Bucuresti, strada INTRAREA TITAN, nr. 3, sector 3
231972, 231972-

C1

Imobilul situat în intravilan, compus din construcțiile 

corp C1-locuință în suprafață de 127,92 mp din acte 

(126 mp din măsurătorile cadastrale), având nr. 

cadastral 231972-C1, corp C2- anexă garaj în suprafață 

de 20 mp mp, având nr. cadastral 231972-C2 și corp 

C3-anexă magazie în suprafață de 6 mp, cu nr. 

cadastral 231972-C3 și împreună cu dreptul de 

proprietate asupra terenului aflat sub construcție  în 

suprafață de 171,39 mp (din totalul de 553 mp din 

acte (568 mp din măsurătorile cadastrale)), este 

coproprietatea în indiviziune a soților PĂTRAȘCU 

IONUȚ și PĂTRAȘCU ANA-MARIA, conform 

Contractului de Vânzare - Cumpărare 

nr.1490/20.09.2018 autentificat de către N.P. STAN 

MIRELA, și a extrasului de Carte Funciară pentru 

informare nr.231972, emis de ANCPI în baza cererii  

nr.111662/29.10.2021.  

Pentru terenul în suprafață de 381.61 mp proprietatea 

Municipiului București si dat în administrarea Primăriei 

Sectorului 3 prin SC TITAN AL SA ( conform adresei 

nr.1574728/16912 din 18.02.2018), soții Pătrașcu 

dețin Contractul de Închiriere nr.003632 din 

10.04.2018. 

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este 

cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu 

se află în PUZ - Zone construite protejate, și nu se se 

află în zona de protecție a unor monumentelor istorice 

izolate.



338 21.03.2022
Bucuresti, strada Bd-ul. 1 Decembrie 1918 nr. 36, nr. 

36, sector 3
202448

Modificare de temă -  lucrări de modificări interioare-

exterioare, realizare etaj tehnic retras, pentru  imobilul 

aflat în curs de execuție autorizat în baza A.C. Nr. 

251/27.02.2018, A.C. Nr. 91/ 04.02.2021, A.C. Nr. 624/ 

28.12.2021; RHrezultat =  Sp+S+P+10E~11E 

duplex+Et.retras tehnic cu funcțiunea de locuințe 

colective; organizare de execuție lucrări, împrejmuire 

parțială teren, L = 164,05m.l.;

339 21.03.2022 Bucuresti, Str. Nucului, nr. 11, sector 3 240545

consolidare, extindere pe parter, supraetajare 4 

(patru) etaje pe conturul nou rezultat al parterului, 

modificări interioare-exterioare; RH solicitat = P+4E cu 

funcțiunea de locuințe colective; realizare accese auto 

și pietonale, racordare la drumurile publice, drumuri 

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

amenajare incintă, rețele interioare, branșamente 

interioare, împrejmuire teren și organizarea execuției 

lucrărilor;

340 21.03.2022
Bucuresti, strada SOLDAT ALEXANDRU MAGATTI, nr. 

46, sector. 3
228104 refacere împrejmuire teren și organizare de execuție.

341 22.03.2022 Bucuresti, strada BABA NOVAC, nr. 9-11, sector. 3 205599-C1-U11

Modificări exterioare prin modernizare, reconfigurare, 

remodelare fațade și modificări interioare prin 

recompartimentări nestructurale la subsolul, parterul 

și etajul spațiului comercial din str. Baba Novac, nr. 9-

11.

342 23.03.2022 Bucuresti, strada Grădinarilor, nr. 30, sector 3 213640

desființare construcție existentă C1; construire imobil 

cu RH propus = S+P+2E~Er(M) cu funcțiunea de 

locuințe colective, 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;

343 24.03.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 147, sector 3 207922 imprejmuirea terenului

344 24.03.2022 Bucuresti, strada Bd. Th. Pallady, nr. 51B, sector 3 236270 realizare puț forat și organizare de execuție lucrări.

345 25.03.2022
Bucuresti,  SOS GARII CATELU, nr. 222 (LOT 1), 

sector. 3
225029 Informare și operațiuni notariale.

346 25.03.2022
Bucuresti, strada SOLD STEFAN CONSTANTIN, nr. 27 

LOT 1 SI LOT 2.1, sector. 3
217550 comasarea a 2 terenuri și operațiuni notariale.

347 25.03.2022 Bucuresti, STR. TURTURELELOR, nr. 21, sector 3 223583 informare si operatiuni notariale

348 25.03.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 841, sector 3 201469 informare si operatiuni notariale

349 25.03.2022
Bucuresti, strada LUNCA VECHE, nr. 381-385, sector 

3
228706 informare si operatiuni notariale

350 25.03.2022 Bucuresti, STR. VOINICULUI, nr. 9, sector 3 218365 desfiintare constructie C1 si organizare de santier

351 25.03.2022
Bucuresti, strada DRM GURA SIRIULUI, nr. 96-102, 

sector 3
235984

dezmembrarea terenului in 113 loturi si operatiuni 

notariale

352 25.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA FAGETULUI, nr. 91, 

sector 3
226705 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

353 25.03.2022 Bucuresti, strada CALEA VITAN, nr. 271, sector 3 203368
dezmembrarea terenului in 13 loturi si operatiuni 

notariale

354 25.03.2022 Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 95A, sector 3 200037 desfiintarea corpului C1 si operatiuni notariale

355 25.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 112-

116, sector 3
240614 informare si operatiuni notariale

356 25.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 123-

127, sector 3
224622 informare si operatiuni notariale

357 25.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 160E SI 

160 F, sector 3

232306 si 

232307
bransament electric



358 25.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 18-

18A, sector 3
240337 bransament gaze

359 25.03.2022 Bucuresti, strada BD DECEBAL, nr. 1, bl. H2, sector. 3 217658-C1-U71
Amplasare copertina la terasa aferenta spatiului 

comercial.

360 25.03.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 101, sector. 3 225768

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE MICI cu 

RHSOLICITAT = S+P+2E+M, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări

361 25.03.2022
Bucuresti, strada PTA ALBA IULIA, nr. 6, bl. I5, ap. SP 

COM, sector. 3
220240-C1-U50

Amplasare copertină pe structură metalică, modificări 

și amenajări interioare, modificări exterioare prin 

desfacere parapet de sub ferestre, remodelare și 

reconfigurare fațade la spațiul comercial din Piața Alba 

Iulia, nr. 6. 

362 28.03.2022 Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 428, sector. 3 213340

Modificari interioare și exterioare in cadrul corpului C5 

al Colegiului Tehnic Mihai Bravu în vederea obtinerii 

autorizatiei de securitate la incendiu.

363 29.03.2022 Bucuresti, strada DISCULUI, nr. 11, sector. 3 225604

Construire IMOBIL - LOCUINȚĂ DE SERVICIU cu 

RHPROPUS=S+P+2E, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

364 29.03.2022
Bucuresti, strada TRILULUI, nr. 74-76, et. 3r, ap. 7, 

sector. 3
241903-C1-U15

Modificări interioare prin recompartimentări 

nestructurale și închidere parțial terasă (cu perete 

cortină) aferentă apartamentului nr. 7.

365 29.03.2022
Bucuresti, strada TRILULUI, nr. 74-76, et. 3r, ap. 8, 

sector. 3
241903-C1-U16

Modificări interioare prin recompartimentări 

nestructurale și închidere parțial terasă (cu perete 

cortină) aferentă apartamentului nr. 8.

366 29.03.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 5, sector. 3 241897

Desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajarere, compartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcțiile 

existente - corp C1 și corp C2 cu RH(C1/C2)EXISTENT= 

Parter, rezultând un imobil cu funcțiunea de 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS= 

S+P+1E+2ERETRAS, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/ alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție.

367 29.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 97-99, 

sector 3

241682, 241704, 

241700, 241706, 

241702, 241745, 

241667, 202933

comasarea a 8 terenuri si operatiuni notariale

368 29.03.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 69, sector 3 203686
dezmembarea terenului in 6 lotruri si operatiuni 

notariale

369 29.03.2022 Bucuresti, strada Delea Noua, nr. 38, sector 3 211480
modificari interioare in vederea obtinerii autorizatiei 

de securitate la incendiu si organizare de santier

370 29.03.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SALCII, nr. 15, bl. 

LOT 2, sector 3
208518

promovare PUD - construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA 

DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT=P+M, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.



371 30.03.2022 Bucuresti, strada PLT NEDELCU ION, nr. 2, sector 3 203491

desființare parțială, consolidare, supraetajare, 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade la construcția existentă - corp C1 cu 

RHEXISTENT = P, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT cu RHPROPUS = 

P+1E+2EPARȚIAL+M/3ERETRAS, precum și modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare și remodelare 

fațade la construcția existentă – corp C2 cu 

RHEXISTENT ȘI MENȚINUT = P+1E; rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

372 30.03.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector 3 223134
desființare construcții existente - corpurile C1, C2, C3, 

C4 și organizare de execuție lucrări.

373 30.03.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA , nr. 256, sector 3 240974
desființare construcții existente - corpurile C13, C15, 

C19 și organizare de execuție lucrări.

374 30.03.2022 Bucuresti, STR. VALEA SADULUI, nr. 32, sector 3 228186

desființare parțială, consolidare, supraetajare, 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade, la construcțiile existente corp C1 și 

C2, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS = P+1E, 

refacere împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

375 30.03.2022 Bucuresti,  Popescu Eufrosina,Str.3, nr. 37, sector. 3 209677

Consolidare, recompartimentare, modificări 

interioare/exterioare, extindere și supraetajare a 

corpurilor existente C2, C3 și C4, rezultând un IMOBIL 

– LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, având un 

RHFINAL=S+P+1E, recompartimentări, modificări 

interioare/exterioare, modificări fațade la corpul 

existent C1 cu Sc.=44,00 mp. (pe amprenta existentă a 

imobilului), accesuri auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

376 31.03.2022 Bucuresti, strada CHEZASIEI, nr. 37, sector. 3 214701

autorizarea lucrărilor de construcții executate fără 

autorizație de construire (intrarea în legalitate) pentru 

corpul C2 având un RH=P+1E+pod și organizare de 

execuție lucrări

377 01.04.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 287, 

sector. 3
214571

Construire ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE – 

comerț, birouri, locuințe colective de serviciu, cu RH 

propus =2S+P+8E/2S+P+10E-11/12E DUPLEX, 

amenajare de spații pentru parcaje auto, anexe 

tehnice, infrastructură, amenajări peisagere, 

împrejmuire teren și organizare de șantier.

378 04.04.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Ariesului, nr. 65-67, 

sector 3
239243

Modificare de temă -  lucrări de modificări interioare-

exterioare, extindere etaj tehnic autorizat cu 

Sdc.tot.C1+C2 = 88,00mp, pe conturul etajului curent 

7Er-10Er al corpurilor C1,C2, transformarea etajului 

tehnic retras în locuințe colective, pentru  imobilul 

aflat în curs de execuție autorizat în baza A.C. Nr. 

425/31.08.2021; RHrezultat =  Ds+P-Ds+P+4E-5Er-9Er-

10Er duplex alcătuit din C1,C2 cu funcțiunea de 

locuințe colective; D.T.O.E;



379 04.04.2022 Bucuresti, strada BD TH. PALLADY, nr. 57, sector 3 240359

amenajare zonă aprovizionare marfă în clădire 

existentă, recompartimentare interioară, modificare 

fațadă nord, relocare signalistică fațadă nord, 

reamplasare scară metalică exterioară pentru ieșire de 

urgență, relocare locuri de parcare în incintă, rețele 

instalații în incintă și organizare de șantier.

380 04.04.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 54, bl. D, sector 3 225088 bransament gaze

381 04.04.2022 Bucuresti, strada BD. TH. PALLADY, nr. 57, sector. 3 240359
reamenajare interioară zonă depozitare marfă în 

clădire existentă – Corp C1 și organizare de execuție.

382 04.04.2022 Bucuresti,  Str. Sf. Vineri , nr. 54, sector. 3 221939 împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

383 04.04.2022 Bucuresti, strada GURA PUTNEI, nr. 132, sector. 3 207601 informare și operațiuni notariale

384 04.04.2022
Bucuresti, strada Bdul. Theodor Pallady lot II, nr. 47, 

sector 3
206841

1) construire hală metalică alipită de corp A (alcătuit 

din 3 tronsoane)  cu RH solicitat = parter; 2) 

supraînălțare acoperiș tronson 1 – corp A cu 1,00m; 3) 

corp B – lucrări de modificări interioare-exterioare, 

supraetajare un nivel, RH solicitat = P+1E cu 

funcțiunea de birouri,   amenajare parcaje auto în 

incintă, amenajare incintă, racorduri la drumurile 

publice, rețele interioare, alei pietonale, carosabile, 

spații verzi, împrejmuire, organizare de șantier;

385 04.04.2022 Bucuresti, strada Mărului, nr. 41-43, sector 3 242174

construire  imobil cu RHpropus = P+2E~(Mp)/Er(M)  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;

386 04.04.2022
Bucuresti, strada COZLA, nr. 10, bl. A11, sc. 3, et. 2, 

ap. 26, sector 3
218987-C1-U28 modificari interioare in cadrul apartamentului nr. 26

387 04.04.2022
Bucuresti, strada MESTERUL MANOLE, nr. 3, bl. D15, 

sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 3
219134-C1-U13

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.8

388 04.04.2022
Bucuresti, strada LOGOFAT TAUTU,STR., nr. 64, 

sector 3
208937 informare si operatiuni notariale

389 04.04.2022 Bucuresti 219565-C1-U306
realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr. 255

390 04.04.2022
Bucuresti, strada BABA NOVAC, nr. 22, bl. 24C, 

sector 3
0 desfiintare statie de telefonie mobila

391 04.04.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA SATEASCA, nr. 71-73, 

sector 3
206440

dezmembrarea terenului in 2 loturi si operatiuni 

notariale

392 05.04.2022
Bucuresti, strada SOS DUDESTI-PANTELIMON, nr. 2-

40, sector 3
230899

amplasare container (benzinărie transportabilă), 

copertină și organizare de execuție lucrări.

393 05.04.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 5A, sector 3 227851

desființare integrală construcții existente corpuri C1 și 

C2, desființare parțială construcție existentă corp C3 și 

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ  cu RHPROPUS = SPARȚIAL+P+1E+M, 

refacere împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

394 05.04.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, LOT 2, 

sector 3
241578 Informare și operațiuni notariale.



395 05.04.2022 Bucuresti, strada Iosif Albu, nr. 81, sc. 1, sector 3 231409 bransament gaze

396 05.04.2022
Bucuresti, strada Iosif Albu, STR., nr. 81, sc. 2, sector 

3
231409 Bransament gaze

397 05.04.2022 Bucuresti, strada B DUL BASARABIA, nr. 256 200371

Consolidare, modificări interioare prin 

recompartimentări nestructurale și modificări 

exterioare prin reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă corp C1 cu funcțiunea de hală 

depozitare cu RHEXISTENT/MENȚINUT=PÎNALT, lucrări 

de montaj rezerve de apă (protecție la incendiu) și 

organizare de execuție. 

398 05.04.2022
Bucuresti,  ALEEA  CALISTRAT HOGAS , nr. 37, sector. 

3
222327

Desființare integrală corp C2 – birou + spațiu comercial 

și consolidare, extindere, modificări interioare, 

reconfigurare și modernizare fațade, supraetajare la 

imobilului existent - corp C1 - locuință cu 

RHEXISTENT=S/D+P+1E, rezultând un IMOBIL DE 

LOCUINȚE COLECTIVE cu RHPROPUS= 

S/D+P+2E+3ERETRAS, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, refacere împrejmuire teren și organizare 

de execuție.    

399 05.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA SOLCII, nr. 104-110, 

sector. 3
202207

Construire 3 locuințe unifamiliale individuale având un 

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

și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

400 05.04.2022
Bucuresti, strada PLUTONIER ION NEDELCU, nr. 56, 

sector. 3
223361

reconformare volumetrică prin consolidare, extindere, 

remodelare fațade, modificări interioare/ exterioare și 

mansardarea corpului C1, rezultând un imobil – 

locuință unifamilială RHPROPUS = P+M, refacerea 

împrejmuirii terenului și organizare de execuție lucrări.

401 06.04.2022
Bucuresti, strada Bd. 1 Decembrie 1918 (fost Bd. 

Basarabia nr 250), nr. 1D, sector 3
204058

Lucrări de modificări interioare-exterioare, schimbare 

de funcțiune a parterului din locuințe în producție 

nepoluantă și show-room, supraetajare 1E-2Er. cu 

funcțiunea de birouri; RHpropus =  P+1E~2Er. cu 

funcțiunea de producție nepoluantă, show-room, 

birouri, depozitare, reamenajare  parcaje auto în 

incintă, accese auto și pietonale, racordare la 

drumurile publice, alei în incintă, spații verzi, 

amenajare incintă și organizarea execuției lucrărilor;

402 07.04.2022 Bucuresti, strada COL IOSIF ALBU, nr. 65, sector 3 206705

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE – locuire, 

comerț, servicii, cu RHSOLICITAT = P+2E+M, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

403 07.04.2022
Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, lot 4, sector 

3
215155 informare si operatiuni notariale

404 07.04.2022
Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, lot 1, sector 

3
232445 informare si operatiuni notariale

405 07.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 4-10, 

parcela 17, sector 3
225488 informare si operatiuni notariale

406 07.04.2022 Bucuresti, strada ALEEA MIZIL, nr. 80, sector 3 202943
dezmembrarea terenului in 10 loturi si operatiuni 

notariale

407 07.04.2022 Bucuresti,  ALEEA TAIFUNULUI, nr. 25, sector. 3 210982 dezmembrare teren și operațiuni notariale.



408 07.04.2022
Bucuresti, strada SOLDAT DUMITRU Z. NICULAE, nr. 

1B, sector. 3
231352

Mansardare construcție existentă - corp C1 - locuință 

individuală (locuință cu RH=P), construirea unei scări 

exterioare, rezultând o locuință individuală P+M și 

organizare de execuție lucrări.

409 07.04.2022 Bucuresti, strada TIGLINA, nr. 22, sector. 3 231388

Extinderea corpului C1 (locuință S+P+E+M), 

consolidare, modificări interioare și 

exterioare,reconfigurare și remodelare fațade, 

refacere împrejmuire teren și organizare de executie 

lucrări.

410 08.04.2022 Bucuresti, strada Marului, nr. 80A, lot 3, sector 3 213809 extindere conducta gaze si bransament gaze

411 11.04.2022
Bucuresti, strada DRISTOR, nr. 2, bl. B7, sc. 1, et. 2, 

ap. 10, sector 3
220020-C1-U7

intrarea în legalitate pentru modificările realizate la 

nivelul balconului aferent apartamentului nr.10, lucrări 

descrise în Procesul Verbal DGPLS – DC 

000257/01.03.2022

412 11.04.2022
Bucuresti, strada INTRAREA VIOLONCELULUI, nr. 12, 

et. 2, ap. 9 SI 12, sector 3
224443-C3-U37 alipirea cadastrala a celor 2 apartamente

413 11.04.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 64, 

sector 3
214864

Desființare construcție existentă C24 (nr. cad. 214864-

C23, S.c.=25 mp) în incinta Depoului Titan și organizare 

de execuție.

414 11.04.2022
Bucuresti, strada SOLDAT NICOLAE T SEBE, nr. 24 lot 

1, sector 3
227979 Bransament gaze

415 11.04.2022 Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 162-170, sector 3 206477 informare si operatiuni notariale

416 12.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 151-153, 

sector. 3
209125

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

COLECTIVĂ cu RHPROPUS= D+P+2E+3ERETRAS, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, utilități și organizare de execuție.

417 12.04.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 10, sector. 3 217913

supraetajare parțială a corpului C1 (locuință), 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fața și organizare de șantier. Regim final 

P+1Ep.

418 12.04.2022 Bucuresti, strada POSTAVARUL, nr. 56-60, sector 3 224744 amplasare post de transformare

419 13.04.2022 Bucuresti,  SOS GARII CATELU, nr. 96, sector. 3 201508

Construire ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE – locuire, 

birouri, comerț și servicii, cu RHpropus = 

P+4E/P+10E+11D și centru comercial cu RHpropus = 

Pînalt+1E, conform P.U.D. aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 

22/23.02.2021, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri auto și pietonale, racorduri la drumurile 

publice, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

420 13.04.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, LOT 3, 

sector. 3
241603 Informare și operațiuni notariale.

421 13.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 117-121, 

sector. 3
214977 informare și operațiuni notariale.

422 13.04.2022 Bucuresti, strada BD TH PALALDY, nr. 287, sector. 3 241601 Informare și operațiuni notariale.



423 13.04.2022 Bucuresti, strada Morilor, nr. 21, sector 3 205722

1. Desființare construcție C2, cu RH = P+1E, cu 

funcțiunea de locuință și desființare parțială 

construcție C1 cu RH = Sp+P+Pod cu funcțiunea de 

locuință; 2.Completarea regimului de înălțime 

avizat/aprobat prin documentația P.U.D. aprobat prin 

HCLS3 Nr. 19/23.02.2021; Rhavizat/aprobat : S+P+2E-

(3/4)Eretrase cu funcțiunea de Hostel; 3. Menținerea 

avizelor/studiilor/acordurilor favorabile obținute în 

baza Certificatului de Urbanism Nr. 580/05.04.2019 

prelungit cu valabilitate până la data de 05.04.2022;

424 13.04.2022
Bucuresti, strada PIATA ALBA IULIA, nr. 6, bl. I5, sc. 2, 

sector 3
0

construire structuri suport pentru statii de baza si 

instalare echipamente de telefonie mobila pe tarasa 

superioara a blocului I5

425 13.04.2022
Bucuresti, strada INTRAREA HORBOTEI, nr. 12, bl. 2, 

et. 8, ap. 86, sector 3
210342-C2-U73

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamantului nr.86

426 13.04.2022 Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 4, sector 3 202171
desfiintarea constructiilor c1, c2, c3, c8, c9, c13, c14, 

c17, c20

427 13.04.2022 Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 4, sector 3 202171 imprejmuirea terenului

428 13.04.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 1021, sector 3 214511 comasarea a doua terenuri si operatiuni notariale

429 13.04.2022 Bucuresti 235879 24221 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

430 13.04.2022
Bucuresti, strada BD DECEBAL, nr. 20, bl. S3, sc. 1, et. 

2, ap. 5, sector 3
220006-C1-U11

inchiderea cu tamplarie PVC și geam termpoan a 

balconului aferent apartamentului nr. 5

431 13.04.2022
Bucuresti, strada AL CINDREL, nr. 22, tarla 267/1, 

parcela 31, sector 3
241709 informare si operatiuni notariale

432 13.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA BADICULUI, nr. 202-232, 

sector. 3
229634

Construirea a trei imobile – hale, depozitare ambalaje 

(C1), depozit alcool (C2),  zonă încărcare/descărcare 

(C3) având un RHSOLICITAT = P/PÎNALT, amenajare căi 

de acces rutier și pietonal, racordare la drumurile 

publice, parcări, spații verzi și organizare de execuție 

lucrări.

433 13.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 195-

197, sector 3
242438

dezmembrarea terenului rezultand 3 loturi si 

operatiuni notariale

434 14.04.2022 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 60, sector. 3 214239

desființare construcții existente - corpuri C1(C4/2) și 

C4(C8), remodelare, consolidare, extindere, desființare 

parțială, supraetajaere și reconfigurare volumetrică 

clădiri existente  C2 (C6/2) – Rh= S+P+2E și C3 (C7) – 

Rh=S+P+3E, rezultând un imobil multifuncțional cu 

locuințe de serviciu pentru personalul care asigură 

permanență și securitatea unităților și funcțiuni 

conexe acestors (comerț, alimentație publică și 

servicii), rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord            la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări. Rh final 2S+P+3E-5E

435 14.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 159-

165, sector 3

227260, 227259, 

211524
comasare a 5 terenuri si operatiuni notariale

436 18.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242728

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er/M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.



437 18.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector. 3
242729

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, cu RH = 

S+P+2E+3Er/M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

438 18.04.2022
Bucuresti, strada AGRICULTOR, nr. 136B, 136C, 

136D, sector 3
212200, 204524 comasare si operatiuni notariale

439 18.04.2022
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 510A, sector 

3
231159

construirea unei spalatorii auto cu 14 posturi, 

împrejmuire si organizare de santier

440 18.04.2022
Bucuresti, strada ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, nr. 

41A, sector. 3
224718

consolidare, extidere prin supraetajare a imobilului 

Parter, locuință unifamilială, rezultând o locuință 

unifamilială cu RHFINAL PROPUS=P+2E, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări

441 19.04.2022
Bucuresti, strada SOLD SEBE T NICOLAE, nr. 24, 

sector 3
227979 bransament electric

442 19.04.2022
Bucuresti, strada DUMUL GURA PUTNEI, nr. 167B, 

sector 3
208761 extindere retea gaze si bransament gaze

443 19.04.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1N, 

sector 3
213784 montare post transformare si retea jt

444 19.04.2022 Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. FN, sector. 3 227536
execuție foraje în vederea realizării studiului geotehnic 

și organizare de execuție lucrări

445 19.04.2022
Bucuresti, strada Drumul Lunca Merilor, nr. NR. 42-

44, sector 3
241358

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT=P+1E+M, utilități, 

împrejmuire teren și oraganizare de execuție.

446 19.04.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Caliței nr.  112-114 și 

nr. 116-118 - lot 2;, nr. 112-114 si 116-118, sector 3
242482

construire  imobil alcătuit din 3 tronsoane, cu 

RHpropus = P+3E - cu funcțiunea de locuințe colective; 

parcaje auto în incintă, construcții anexe, accese/alei 

auto și pietonale, racorduri la drumul public, realizare 

drumuri/alei private, spații verzi, branșamente și 

rețele interioare, platforme pubele, împrejmuire teren 

și organizare de  execuție lucrări;

447 19.04.2022 Bucuresti, strada BUHUSI, nr. 29, sector 3 231962

consolidare, remodelare cu desființare parțială, 

modificări interioare, modificări exterioare, extindere 

și supraetajare corp C1 – locuință parter existentă, 

rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+1E și desființare corp 

C2 – anexă, refacere împrejmuire, branșamente, 

utilități și organizare de execuție.

448 19.04.2022
Bucuresti, strada ALEEA LACENI, nr. 11, bl. PM83, sc. 

2, et. 1, ap. 60, sector 3
219590-C1-U40

intrarea în legalitate pentru lucrările menționate în 

Procesul-verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor nr. 0000260/08.03.2022 – modificări 

interioare în cadrul apartamentului 60.



449 20.04.2022
Bucuresti, strada Str. Maria Clucereasa , nr. 5, sector 

3
232597

Promovare, aprobare  documentație de urbanism 

P.U.Z. pentru reglementarea circulației, funcțiunii și  

                      indicatorilor urbanistici (POT, CUT, RH, H) 

ai parcelei în vederea construirii unui imobil cu RH 

solicitat = Ds+P+5E cu funcțiuni mixte; realizare accese 

auto și pietonale, racordare la drumurile publice, 

drumuri auto și alei în incintă, parcaje auto, spații 

verzi, amenajare incintă, rețele interioare, 

branșamente interioare, extindere rețele edilitare 

(după caz), împrejmuire teren și organizarea execuției 

lucrărilor;

450 20.04.2022
Bucuresti, strada Str. Codrii Neamțului , nr. 3, sector 

3
208203

construirea unui imobil cu RH propus = P+1E, cu 

funcțiunea de Magazin Retail, realizare parcaje auto la 

sol și la parter, anexe tehnice - post de transformare, 

amenajare incintă, mobilier urban, iluminat, alei 

pietonale, alei carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, spații verzi, 

amplasare semnalistică publicitară – totemuri (doar 

structura), împrejmuire teren, organizare de șantier; 

Menținerea avizelor/studiilor/acordurilor favorabile 

obținute în baza Certificatului de Urbanism Nr. 

599/08.04.2019 prelungit cu valabilitate până la data 

de 07.04.2022 (după caz);

451 20.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 102-110(LOT 

17) , sector. 3
205981

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RH=D+P+2E+M, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

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

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

452 21.04.2022 Bucuresti, strada DIMITRIE RALLET, nr. 40, sector. 3 211971

intrare în legalitate pentru executarea lucrărilor de 

desființare parțială corp C1 – locuință individuală, 

consolidare, extindere și construire pod, rezultând un 

imobil – locuință unifamilială  cu regim de înălțime 

P+pod, refacere împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

453 21.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 45E, 

sector 3
232210 extindere conducta gaze si bransament gaze

454 21.04.2022
Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 67-93, sector. 

3
204503

construirea unor IMOBILE CU FUNCȚIUNE MIXTĂ - 

LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII și organizare de 

șantier. Solicitarea se va analiza în baza elaborării, 

avizării și aprobării unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) 

conform prevederilor legale.

455 21.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 81-83, 

sector 3
206196 alimentare cu energie electrica

456 21.04.2022
Bucuresti, strada Bd-ul Theodor Pallady, nr. 287, 

sector 3
222588 Informare și operațiuni notariale.

457 21.04.2022
Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, lot 45, sector 

3
222585 informare si operatiuni notariale

458 21.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 155C, 

sector 3
202732 extindere retea gaze si bransament gaze

459 21.04.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 50,52, sector 3 242140 Informare și operațiuni notariale.



460 21.04.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36F, sector 3 223119 bransament gaze

461 21.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 30B, 

sector 3
225492 bransament gaze

462 21.04.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918 FOST BD 

BASARABIA 250, nr. 1K, sector 3
236672 Informare și operațiuni notariale.

463 21.04.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA BISERICII, nr. 20-24, 

sector 3
228204 informare si operatiuni notariale

464 21.04.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 17, sector. 3 210746

Extinderea corpului C3 (locuință P+1E), consolidare, 

modificări interioare și exterioare,                  

reconfigurare și remodelare fațade, refacere 

împrejmuire teren și organizare de executie lucrări.

465 21.04.2022
Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287 lot 18 , sector 

3
208527 informare si operatiuni notariale

466 21.04.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, sector 3 208551 Informare și operațiuni notariale.

467 21.04.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, sector 3 208558 Informare și operațiuni notariale

468 21.04.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, sector 3 208553 Informare și operațiuni notariale

469 21.04.2022
Bucuresti, strada TH PALLADY , nr. 287, lot 46, sector 

3
222586 Informare și operațiuni notariale.

470 21.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 62-68 

LOT 2, sector 3
232428 informare si operatiuni notariale

471 21.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 62-68 

LOT 1, sector 3
232429 informare si operatiuni notariale

472 21.04.2022 Bucuresti, strada BALTA DOAMNEI, nr. 3, sector. 3 203114

Construirea unui IMOBIL – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

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

auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

473 21.04.2022 Bucuresti, STR. TARANCUTEI, nr. 54, sector 3 224758 informare si operatiuni notariale

474 21.04.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 173, sector. 3 212109
Construire imobil – HALĂ REPARAȚII AUTO, cu 

RHPROPUS=PÎNALT (H=9,00 m) și utilități.

475 21.04.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector 3 206744 informare si operatiuni notariale

476 21.04.2022
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256 lot 2, sector 

3
223962 informare si operatiuni notariale

477 21.04.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 867-871, 865 R 

lot 1, sector 3
232442, 241886 comasarea a 2 terenuri și operațiuni notariale

478 26.04.2022 Bucuresti, strada Prisaca Dornei, nr. 14, sector 3 227724 amplasare statie reincarcare electrica auto

479 26.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 151C - 

LOT 1, sector 3
237997

Construire imobil cu functiunea de locuinte colective, 

cu RHpropus=P+2E+3Eretras, contructii anexe, retele 

interioare, accesuri auto/pietonale, racordare la 

drumul public, parcari, spatii verzi, imprejmuire teren 

si organizare de executie lucrari.

480 26.04.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 4-32, bl. 3, sc. 

B, et. P, ap. 3, sector. 3
226940-C1-U62

realizarea de modificari interuioare, crearea a doua 

accese din exterior in interior si schimbarea de 

destinatie a apartamentului nr. 3 din locuinta in spatiu 

comercial



481 26.04.2022 Bucuresti, Str. Oriav, nr. 83, sector 3 241609
DEZMEMBRAREA CONSTRUCTIEI C2 IN DOUA 

CONSTRUCTII

482 27.04.2022 Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 42, sector. 3 213917

Construire IMOBIL – SPAȚII SERVICII/COMERȚ (parter) 

și LOCUINȚE DE SERVICIU (niveluri superioare) cu 

RHPROPUS= P+2E, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, parcări, spații verzi, refacere împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

483 28.04.2022 Bucuresti, strada ALEEA CINDREL, nr. 31, sector 3 203065

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade, termoizolare anvelopantă, 

redimensionarea teraselor existente și transformarea 

podului/mansardei existente în etaj 2 retras, prin 

modificare învelitoare din sistem șarpantă în sistem 

terasă, refacere împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări, rezultând un imobil locuință 

unifamilială cu RH final= D+P+1E+2Er.

484 28.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA VECHE, nr. 109-

115, sector 3
242691 informare si operatiuni notariale

485 28.04.2022 Bucuresti, strada DR LUNCA CETATII, nr. 628-630 237845 dezmembrare teren in doua loturi

486 28.04.2022
Bucuresti,  Bulevardul Theodor Pallady, nr. 60A, bl. 

lot 726, sector. 3
240107

Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de 

construcții prin schimbarea funcțiunilor, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurarea fațadelor, 

lucrări aferente construcției (C 12) aflate în curs de 

execuție, autorizată prin A.C. nr. 827/2019 și A.C. 

817/2020, rezultând astfel un - Imobil de locuințe 

colective cu funcțiuni conexe – comerț, birouri și 

servicii medicale (clinică) cu RHmenținut = 

P+5E/11E+12Er și organizare de execuție lucrări.

487 29.04.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 94-98, 

sector 3
210121 bransament apa si racord canal

488 02.05.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 25, bl. M11, 

sc. 2, et. 3, ap. 34, sector. 3
219487-C1-U21

modificări interioare în cadrul apartamentului 34, bl. 

M11, sc.2, imobil situat în Str. Liviu Rebreanu  nr.25.

489 02.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 64-66, 

sector 3
239113 bransament gaze

490 02.05.2022
Bucuresti, STR. MORILOR, nr. 20, bl. B, sc. 1, et. 9, 

ap. 905-906, sector 3

226391-C1-U67, 

226391-C1-U68

realizarea unui gol de trecere intre cele doua unitati 

locative si realizarea de modificari interioare

491 02.05.2022
Bucuresti, strada CUCUTENI, nr. 1, bl. A12, ap. 15, 

sector 3
218442-C1-U23

realizarea de modificari interioare si inchiderea celor 

doua logii aferente ap. 15

492 02.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA BISERICII, nr. 2-12, 

sector 3
202555

realizarea unui put forat si a unei cabine pentru 

pompa de apa

493 02.05.2022 Bucuresti, strada NICOLAE TUDOR, nr. 8, sector 3 211465 refacere împrejmuire teren

494 02.05.2022
Bucuresti, strada BD CORNELIU COPOSU, nr. 4, bl. 

105A, et. P, sector 3
219561-C1-U22 dezmembrarea spatiului comercial in 4 unitati

495 02.05.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 54, sector. 3 225076

se solicită construirea unui IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ-

COMERCIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ,                 cu 

RHsolicitat = S+P+2E+M și organizare de șantier. 

Solicitarea se va analiza în baza elaborării, avizării și 

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

prevederilor legale.



496 02.05.2022 Bucuresti, STR. POPA NAN, nr. 156, sector. 3 240335

modificări interioare și exterioare, reconfigurare 

volumetrică, reconfigurare și remodelare fațade, 

precum și reabilitarea termică a corpului C1 cu 

RHexistent = S+P+1E+pod și organizare  de execuție.

497 02.05.2022
Bucuresti, strada Intrarea Muncii, nr. 23 lot 1, sector 

3
232131

Promovare, aprobare  documentație de urbanism 

P.U.Z. pentru schimbării funcțiunii zonei și a 

indicatorilor a urbanistici (POT, CUT, RH, H) ai parcelei, 

în vederea construirii unui imobil cu RH solicitat = 

S+P+4E cu funcțiunea de spațiu comercial la parter și 

locuințe colective (C1+C2 -consolidare, realizare 

subsol, extindere și supraetajare cu 4 niveluri); 

realizare accese auto și pietonale, racordare la 

drumurile publice, drumuri auto și alei în incintă, 

parcaje auto, spații verzi, amenajare incintă, rețele 

interioare, branșamente interioare, extindere rețele 

edilitare (după caz), împrejmuire teren și organizarea 

execuției lucrărilor;

498 02.05.2022
Bucuresti,  Bulevardul Theodor Pallady, nr. 63, bl. lot 

1/1/1, sector. 3
224564

Desființare construcții existente – corpuri C14, C16, 

C17 și C20; construire ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI 

MIXTE – locuire colectivă/individuală, comerț și 

servicii, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

523/31.10.2017, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri auto și pietonale, racord la drumurile de 

acces, parcări, spații verzi și spații plantate amenajate, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

499 02.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 84-86, 

sector 3
206915

realizare platforma betonata, amplasarea a 6 

containere cu fiunctiunea de birouri, amplasare cort, 

imprejmuire si organizare de executie

500 02.05.2022 Bucuresti, strada Valeriu Braniște, nr. 27, sector 3 226501

construire imobil cu RH solicitat = S+P+7E cu 

funcțiunea de locuințe colective, amenajare parcaje 

auto la sol/subsol, realizare accese auto și pietonale, 

rampe auto, racordare la drumurile publice, drumuri 

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

amenajare incintă, rețele interioare, branșamente 

interioare, împrejmuire teren și organizarea execuției 

lucrărilor;

501 02.05.2022 Bucuresti, strada BASARABIA, nr. 167, sector. 3 230762
dezmembrarea terenului rezultand 98 de loturi si 

operatiuni notariale

502 03.05.2022
Bucuresti, strada GHE DEM TEODORESCU, nr. 45, 

sector 3
224323 informare si operatiuni notariale

503 03.05.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 117-123 LOT 

1/2, sector. 3
237870

construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU PARCĂRI 

LA DEMISOL, SPAȚII COMERCIALA LA PARTER (Smax = 

250 mp)– RHsolicitat = Ds+P+2E+3ET(M)retras, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren  și organizare de execuție 

lucrări.

504 03.05.2022 Bucuresti, strada VERDETEI, nr. 8, sector 3 205712
amplasare bariera mobila, amplasare container 

metalic si organizare de santier

505 03.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 155B 

(fost Drumul Gura Crivatului) lot 13, sector 3
207671 informare si operatiuni notariale

506 03.05.2022
Bucuresti, strada Sos. Mihai bravu, nr. 309, bl. R3, et. 

parter, ap. spatiu comercial, sector 3
219052-C1-U23

modificarea fatadei aferente spatiului comercial aflat 

la parterul blocului de locuinte

507 03.05.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 52, sector 3 209455 informare si operatiuni notariale



508 03.05.2022 Bucuresti, STR. ARCUSULUI, nr. 6, sector 3 224004

desființare integrală construcție existentă corp C2 – 

anexă; desființare parțială, extindere, supraetajare, 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade la construcția existentă corp C1 - 

locuință, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+1E-

2ERETRAS, cu garaj inclus la nivelul parterului, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, spații verzi, refacere împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

509 03.05.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 134, sector 3 212171
dezmembrarea terenului rezultand 12 loturi si 

operatiuni notariale

510 03.05.2022
Bucuresti, strada SERG IOAN D CUIBARU, nr. 13, 

sector 3
242632 dezmembrarea (apartamentarea) constructiei C1

511 03.05.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 132-136 lot 

1, sector. 3
226287 informare si operatiuni notariale

512 03.05.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL , nr. 1, lot 3, 

sector 3
200803 informare si operatiuni notariale

513 03.05.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50, sector 3 211376 alimentare cu energie electrica

514 03.05.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL, nr. 1, lot 5, 

sector 3
201370 informare si operatiuni notariale

515 03.05.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL, nr. 1, lot 2, 

sector 3
200802 informare si operatiuni notariale

516 03.05.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL, nr. 1, lot 3, 

sector 3
215061 informare si operatiuni notariale

517 03.05.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL, nr. 1, lot 4, 

sector. 3
200804 informare si operatiuni notariale

518 04.05.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 112, nr. 

112, sector 3
200560

construire 8 (opt)  unități locative înșiruite cuplate 

două câte două în 4 imobile, RH = P+1E+M cu 

funcțiunea de locuințe unifamiliale, amenajare parcaje 

auto la sol, amenajare incintă, alei pietonale, 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, spațiu 

de manevră întoarcere auto, spații verzi, racorduri la 

drumurile publice, rețele interioare, platformă pubele/ 

containere, împrejmuire teren, organizare de șantier;

519 05.05.2022 Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 451-471, sector. 3 236681-C1-U33

alipire loturi - parcări (conform propunerii de alipire 

anexată prezentului certificat de urbanism) construire 

spațiu pentru medicină nucleară în subteran și a unui 

nod de circulație verticală aferent acestuia (în partea 

de N-E a tronsonului/corpului C, adiacent acestuia), 

modificări interioare/exterioare, compartimentări ale 

unităților comerciale/servicii existente (aflate în cele 3 

Imobilele de Locuințe Colective și Servicii/Comerț 

existente având RH=Ds+P+Mz+9E+Et. tehnic retras), 

realizarea unor pasarele de interconectare a spațiilor 

de la mezanin a celor 3 imobile, amenajare centru 

medical oncologic cu imagistică medicală, laborator, 

intervenții și tratament și organizare de execuție 

lucrări.



520 06.05.2022 Bucuresti, strada SC GIMNAZIALA 47, sector. 3 223313

Consolidare, supraetajare, modificări interioare și 

exterioare, remodelare fațade și reconfigurare 

volumetrică la construcția existentă – corp C1 (Școala 

nr. 47) cu RHEXISTENT= P+1E, rezultând un imobil cu 

FUNCȚIUNEA DE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT cu 

RHPROPUS= P+2 și organizare de execuție

521 06.05.2022 Bucuresti, strada Zona 4 - Sectorului 3, sector. 3 0

Obiectivul P.U.Z. Zona 4 – Sector 3 al Municipiului 

București constă în crearea cadrului de reglementare 

din următoarele puncte de vedere: organizarea rețelei 

stradale, organizarea arhitecturală-urbanistică în 

funcție de caracteristicile structurii urbane, modul de 

utilizare al terenurilor, dezvoltarea infrastructurii 

edilitare, reabilitarea, protecția și conservarea 

mediului, reabilitarea, protecția și conservarea 

patrimoniului construit, potențial economic, condiții și 

posibilități de realizare                         a obicetivelor de 

utilitate publică, în cadrul teritoriului urbanistic al 

Sectorului 3.

522 06.05.2022
Bucuresti, strada LUNCA PRUTULUI, nr. 37A, sector. 

3
203410 Realizare put forat.

523 06.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 67, 

sector 3
242141 dezmembrare teren in 13 loturi si operatiuni notariale

524 06.05.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 177, sector 3 242070
desființare corpului C1 – post trafo și organizare de 

execuție lucrări.

525 06.05.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA BISERICII, nr. 2-12, 

sector. 3
241854

Construire imobil cu FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT= P+1E, construcție 

anexă (garaj), rețele interioare, accesuri/ alei auto și 

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

utilități, împrejmuire teren și organizare de execuție.

526 09.05.2022 Bucuresti, strada Constantin Nottara, nr. 23 204411

desființare construcție existentă – corp C1 și 

construire LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ - 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 lucrări.

527 09.05.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 101, sector. 3 225767

construire locuință unifamilială cu RHSOLICITAT = 

parter, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare  de execuție lucrări.

528 09.05.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 223496 Informare și operațiuni notariale.

529 09.05.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, lot 8, 

sector 3
208543 informare si operatiuni notariale

530 09.05.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 241577 Informare și operațiuni notariale.

531 09.05.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 215151 Informare și operațiuni notariale.

532 09.05.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, lot 34 

(activ C17-Depozit), sector 3
222572 informare si operatiuni notariale

533 09.05.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY , nr. 287, sector 3 224291 Informare și operațiuni notariale.

534 09.05.2022 Bucuresti, strada i*NVINGATORILOR, nr. 38, sector. 3 237704 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE



535 09.05.2022 Bucuresti, STR. 19 NOIEMBRIE, nr. 6 205514

Desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajarere, compartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcțiile 

existente - corp C1 și corp C2 cu RH(C1/C2)EXISTENT= 

Parter, rezultând un imobil cu funcțiunea de 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 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.

536 09.05.2022 Bucuresti, strada DOLIEI, nr. 30, sector. 3 240324

desființare construcție existentă - corp C1 și construire 

IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ  cu RHpropus = 

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

accesuri/alei  auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi și organizare de execuție 

lucrări.

537 10.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 158, 

sector 3
239148 alimentare cu energie electrica

538 10.05.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 148-152 LOT 

22A, sector. 3
207392

construire imobil - servicii personale (anexă) cu 

RHSOLICITAT = parter, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

539 10.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 145-

147, sector 3
239149 alimentare cu energie electrica

540 10.05.2022 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 13, sector. 3 235068

Recompartimentări, amenajări/modificări 

interioare/exterioare, modificare fațade la imobilul 

edificat/existent cu funcțiune mixtă – comerț și locuire 

având un RHEXISTENT = S+P+8E+9ER+10ER (autorizat 

inițial prin A.C. nr. 1425/2018, A.C. nr. 1426/2018 și 

A.C. nr. 589/2021) și supraetajarea acestuia conf. art. 

2, alin (4), pct. a1), rezultând un IMOBIL cu 

FUNCȚIUNE MIXTĂ (comerț și locuire) cu un RHFINAL 

PROPUS= S+P+8E+9ER+10ER+11ER. DUPLEX și 

organizare de execuție lucrări.

541 10.05.2022 Bucuresti, strada BRAILITA, nr. 62, sector. 3 219236-C1-U1

Consolidare, recompartimentare, modificări 

interioare/exterioare și supraetajare Imobil existent - 

Corp C1 (pe amprenta existentă a imobilului), 

rezultând un cu IMOBIL cu FUNCȚIUNE MIXTĂ, având 

un RHPROPUS=P+1E+M (Parter comercial/birou, 

Etaj+Mansardă – locuință unifamilială) și organizare de 

execuție lucrări.

542 11.05.2022
Bucuresti, strada GRADINARILOR NR 15-17; 

BRANDUSELOR NR 11A SI 13, sector. 3
235604

Construirea unui IMOBIL de LOCUINȚE COLECTIVE cu 

PARTER COMERCIAL, având un 

RHPROPUS=S+Ds+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.

543 11.05.2022
Bucuresti, strada SOLD TINA PETRE, nr. 2, bl. L9B, sc. 

A, et. 6, ap. 42, sector. 3
218673-C1-U55

Modificări interioare în cadrul apartamentul nr. 42, 

prin modificarea unor compartimentări    nestructurale 

și înlocuire tâmplărie exterioară din PVC

544 12.05.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA TARNAVEI, nr. 11E, 

sector 3
233359

acoperirea si delimitarea locurilor de parcare cu 

structura metalica si invelitoare cu tigla metalica

545 12.05.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 309A, sector 3 201718

construire pergolă auto și realizarea de modificari și 

reamenajari la nivelul fațadelor clădirii de birouri   C&I 

Automobile



546 12.05.2022 Bucuresti, strada AGRICULTORI, nr. 138, sector. 3 227727

Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de 

construcții prin supraetajare,  modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare fațade, lucrări aferente 

clădirii aflate în curs de execuție - IMOBIL LOCUINȚE 

COLECTIVE - P+2E-3/4Eretrase, autorizată prin A.C. nr. 

238/2021, rezultând astfel un imobil de locuințe 

colective cu RHsolicitat = P+3E-4/5Eretrase și 

organizare de execuție lucrări.

547 12.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MARCUSULUI, nr. 

58B, et. 2, ap. 9 SI 10, sector 3
209171-C2-U9

realizarea unui acces intre apartamentele nr. 9 si nr. 

10

548 12.05.2022
Bucuresti, strada LACRAMIOAREI, nr. 54, bl. 15, sc. 1, 

ap. 125, sector 3
220704-C1-U82

realizarea de modificati interioare in cadrul 

apartamentului nr.125

549 12.05.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 2BIS, sector 3 209122 informare si operatiuni notariale

550 12.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA VECHE, nr. 85-89, 

sector 3
242745 informare și operațiuni notariale.

551 12.05.2022 Bucuresti, SPLAIUL UNIRII, nr. 195, sector. 3 225766

Desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, recompartimentări interioare, 

reconfigurare volumetrică la construcția existentă corp 

C1 cu RHEXISTENT= Parter, rezultând un imobil cu 

funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS= P+1EPARȚIAL/RETRAS, rețele interioare, 

accesuri/ alei pietonale, spații verzi și organizare de 

execuție.

552 13.05.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 88, sector. 3 225521
Construire imobil LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ având un 

RHPROPUS=P+M, și organizare de execuție lucrări;

553 17.05.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 250, sector. 3 224726

amplasare panouri solare fotovoltaice pe terasa 

construcției existente, corp C1-hală de producție, cu 

regim de înălțime parter și organizare de execuție

554 17.05.2022
Bucuresti, B-DUL UNIRII, nr. 66, bl. K3, sc. 2, ap. 34, 

sector 3
219380-C1-U36

realizarea de modificări interioare și intrarea în 

legalitate pentru modificările realizate în cadrul 

apartamentului nr.34, lucrări descrise în Nota de 

Constatare DGPLS – SDC 002457/24.02.2022

555 17.05.2022
Bucuresti, strada INTRAREA RUBINULUI, nr. 9, sector. 

3
211125 Informare și operațiuni notariale.

556 17.05.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA VECHE, nr. 29-33, 

rtarla 221, parcela 7, sector 3
204919 imprejmuirea terenului

557 17.05.2022
Bucuresti, strada FOISORULUI, nr. 108-112, sc. B, et. 

1, ap. 12, sector 3
242226-C1-u124

inchiderea balconului aferent apartamentului nr 12 cu 

sticla si prelungirea burlanului aferent centralei avand 

evacuarea prin sticla

558 17.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI , nr. 54-58, 

sector 3
239337 extindere retea gaze si bransament gaze

559 17.05.2022 Bucuresti, strada DRUMEAGULUI, nr. 82, sector 3 202713 informare si operatiuni notariale

560 17.05.2022 Bucuresti, strada Victor Brauner, nr. 84-86, sector 3 208948 informare si operatiuni notariale

561 17.05.2022 Bucuresti, strada Splaiul Unirii, nr. 291-301, sector 3 223338 informare si operatiuni notariale

562 17.05.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector 3 239076 desfiintarea liniilor de cale ferata

563 17.05.2022
Bucuresti, strada GURA CALITEI, nr. 101, lot 2, sector 

3
202930 informare si operatiuni notariale

564 18.05.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 25, sector 3 223021
dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

565 18.05.2022
Bucuresti, B-DUL UNIRII, nr. 57, bl. E4, ap. 180, 

sector 3
217697-C1-U99

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.180



566 18.05.2022
Bucuresti, strada GURA CALMATUI, nr. 129-133, 

sector. 3
227013 informare si operatiuni notariale

567 18.05.2022 Bucuresti, strada MOSTISTEA, nr. 44, sector. 3 236380

Desființare parțială și reconstruire imobil- corp C2 cu 

funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RH= 

P+1E/M la stadiul inițial și organizare de execuție.

568 18.05.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 92 LOT 3 , 

sector. 3
227614 Informare și operațiuni notariale.

569 18.05.2022 Bucuresti, STR. TRANDAFIRUL ROSU, nr. 14, sector. 3 210179

Desființare integrală construcții existente corp C1 – 

locuință cu RHEXISTENT= P+M și corp C2 – magazie cu 

RHEXISTENT= P, refacere împrejmuire și organizare de 

execuție.

570 18.05.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54 SI 56, bl. casa 1, 

sector 3
241868 extindere conducta gaze si bransament gaze

571 18.05.2022
Bucuresti, strada INTRAREA SECTORULUI, nr. 1, 

sector. 3
224875-C1

recompartimentări interioare în cadrul construcției C1 

având nr. cadastral 224875-C1, în vederea amenajării 

DATA CENTER, amplasare generatoare și organizare de 

execuție lucrări.

572 18.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA VLADESEI, nr. 31-

33, sector 3
233049 Informare și operațiuni notariale.

573 18.05.2022
Bucuresti, strada B-dul. Energeticienilor , nr. 13-15, 

sector 3
239083

construire imobil cu RH propus = Parter înalt, cu 

funcțiunea de galerie comercială (pentru 

comercializare produse nealimentare), realizare 

parcaje auto în incintă, anexe tehnice (post TRAFO, 

bazin rezervă incendiu, bazin de retenție), stații de 

încărcare vehicule electrice, amenajare incintă, 

mobilier urban, iluminat, alei pietonale, alei 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, 

racorduri la drumurile publice, spații verzi, amplasare 

semnalistică publicitară – totemuri (doar structura), 

instalații interioare și rețele, împrejmuire teren, 

organizare de șantier; operațiuni notariale – alipire 

loturi (NC 239083, NC 238148, NC 229677, NC 

229676);

574 18.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA BADICULUI, nr. 110-

114, sector 3
221931 Informare și operațiuni notariale.

575 18.05.2022
Bucuresti,  DRUMUL  INTRE TARLALE, nr. 102-112, 

sector. 3
232177

Lucrări de consolidare a structurii metalice în vederea 

asigurării cerințelor tehnice de rezistență, modernizare 

și conformare din punct de vedere al cerinței de 

securitate la incendiu a construcției existente corp C3 

(NC 232177-C3) – hală producție P și organizare de 

execuție lucrări.

576 19.05.2022
Bucuresti, strada Sold. Ghetu Anghel, nr. 122-128, 

sector 3
240610

construire imobil tip hală cu RH solicitat = P+1E cu 

funcțiunea de servicii/birouri/depozitare, spațiu 

prestări servicii spălătorie auto self service cu 5 posturi 

și anexă - cameră tehnică/boxă parter, 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;



577 19.05.2022 Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 96, sector. 3 231158

Construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ – servicii, 

comerț și birouri, cu RHpropus = 2S+P+2E-3,4Eretrase, 

conform P.U.D. aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 

27/24.02.2022, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri auto și pietonale, racorduri la drumurile 

publice, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

578 23.05.2022 Bucuresti 213339 renovarea Scolii Gimnaziale nr.82, corp C1

579 23.05.2022 Bucuresti 213339 renovarea Scolii Gimnaziale nr.82 - Sala de sport

580 23.05.2022 Bucuresti, strada Aleea Barajul Rovinari, sector 3 212946 Renovarea Grădiniței nr.216 - Corp B (C1)

581 23.05.2022 Bucuresti 212770 renovarea Liceului Teoretic Decebal corp C1

582 23.05.2022 Bucuresti 212763 renovarea Liceul Teoretic Decebal Corpul C1

583 23.05.2022 Bucuresti, strada Aleea Ramnicu Sarat, nr. 1, sector 3 212737
renovarea Gradinitei Floare de Colt (fosta nr. 64) - 

Corp A (C1)

584 24.05.2022 Bucuresti, strada 212784 Renovarea Gradiniței nr. 191– Corp C1.  

585 24.05.2022 Bucuresti 212886 Renovarea Gradiniței nr. 211 – Corp C1.  

586 24.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 133, bl. 

7, sector 3
229225 bransament gaze

587 24.05.2022 Bucuresti, strada 212929 Renovarea Gradiniței nr. 3.  

588 24.05.2022 Bucuresti, strada 212906 Renovarea Gradiniței nr. 187 – Corp A (C2).  

589 24.05.2022 Bucuresti, strada 213758 Școala Gimnazială nr. 88 – Lucrări de extindere.

590 24.05.2022
Bucuresti, strada Pictor Gheorghe tattarescu, nr. 1, 

sector 3
212958

renovarea Liceului Teoretic Benjamin Franklin Corp A 

(C1)

591 24.05.2022 Bucuresti, strada Bd. Energeticienilor, nr. 3, sector 3 223153 renovarea Gradinitei nr. 255 corp A(C1)

592 24.05.2022
Bucuresti, STR. PENES CURCANUL, nr. 16-18, sc. A, 

et. P, ap. 3, sector. 3
226338-C1-U21

modificări interioare și schimbarea funcțiunii din 

locuință în cabinet stomatologic în cadrul 

apartamentului 3, situat în Str. Peneș Curcanul  nr. 16-

18, lot 1, sc.A, parter.

593 24.05.2022 Bucuresti, strada bld 1 dec., nr. 34, sector 3 214944 Renovarea Şcolii Gimnaziale Mexic-C1

594 24.05.2022 Bucuresti 214479 Renovarea Școlii Gimnaziale Barbu Delavrancea

595 24.05.2022 Bucuresti 223190 Renovarea Scolii Mihai Botez

596 24.05.2022 Bucuresti 212783 Renovarea Gradinitei Brandusa nr. 161 - Corp A (C1)

597 24.05.2022 Bucuresti 212783 Renovarea Scolii Gimnaziale nr. 199 - Al. I. Cuza

598 26.05.2022
Bucuresti, strada LUCRETIU PATRASCANU, nr. 7, bl. 

G2, et. P, ap. SP COM, sector 3
221662-C1-U185

construirea unei rampe pentru persoanele cu 

dizabilități cu păstrarea avizelor din Certificatul de 

Urbanism nr.412/19.03.2019



599 26.05.2022 Bucuresti, strada SOS GARII CATELU, nr. 50, sector 3 214892 deviere retea canalizare

600 30.05.2022 Bucuresti, strada Cozla, nr. 1, lot 1, sector 3 235873
lucrari de extindere si supraetajare - Scoala GImnaziala 

Federico Garcia Lorca

601 30.05.2022 Bucuresti, strada Aleea Perisoru, nr. 9, sector 3 212887 lucrari de extindere - Gradinita nr. 160

602 30.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SOLCII, nr. 136-

138, sector 3
200588 informare si operatiuni notariale

603 30.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA PRUTULUI, nr. 65-

67, sector 3
206457 dezmembrare teren

604 30.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 102-

110, lot 24, sector 3
200198 Informare și operațiuni notariale

605 30.05.2022 Bucuresti,  Drumul Gura Putnei , nr. 25-43, sector. 3 236743
Amplasare barieră acces aferentă parcajelor auto și 

organizare execuție lucrări.

606 30.05.2022
Bucuresti,  PIATA ALBA IULIA, nr. 8, bl. I7, et. P + 

MEZANIN, sector. 3
220177-C1-U73

Amplasare copertina la terasa aferentă spațiului 

comercial. 

607 30.05.2022 Bucuresti, STR. OCTAVIAN, nr. 3, sector. 3 226916

Construirea unui IMOBIL – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, 

având un RHPROPUS=S+P+2E, refacere împrejmuire 

amenajare căi de acces rutier și pietonal, racordare la 

drumurile publice, parcări, spații verzi și organizare de 

execuție lucrări.

608 30.05.2022 Bucuresti, strada CEZAR BOLLIAC, nr. 31, sector 3 210347

construirea unei scari exterioare și realizarea de 

modificări interioare în vederea obținerii autorizației 

de securitate la incendiu

609 30.05.2022
Bucuresti, strada LUCRETIU PATRASCANU, nr. 7, bl. 

G2, et. P, ap. SP COM, sector 3
221662-C1-U185

modificări interioare și exterioare, extindere în zona 

platformei de beton și modernizarea fațadei spațiului 

comercial situat la parter – anexă a blocului cu 

păstrarea avizelor din Certificatul de Urbanism 

nr.137/01.02.2019

610 31.05.2022
Bucuresti, strada DRM GURA CALITEI, nr. 145, sector 

3
241860, 241862

racord electric mt, amplasare post de transformare, 

racord jt

611 31.05.2022
Bucuresti, strada DRM GURA CALITEI, nr. 143, sector 

3
241861 racord electric

612 31.05.2022
Bucuresti, strada Calea Calarasi (fost nr. 289), nr. 

239, sector 3
202951 informare si operatiuni notariale

613 31.05.2022
Bucuresti, strada SOS DUDESTI PANTELIMON, nr. 55, 

sector 3
205255 informare si operatiuni notariale

614 31.05.2022 Bucuresti, strada Alexandru Vlahuta, nr. 3A, sector. 3 206805 informare si operatiuni notariale

615 31.05.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 45, c1 

SI c2, sector 3
232550 extindere retea gaze si 2 bransamente gaze

616 31.05.2022
Bucuresti, strada DUMITRU PAPAZOGLU, nr. 3, 

sector 3
201889 deviere cabluri electrice

617 31.05.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1 I, 

sector. 3
201863

se solicită Finalizarea investiției / Construire imobil 

Locuințe Colective de Serviciu, având un 

RHSOLICITAT=2S+P+6E

618 31.05.2022 Bucuresti, strada CEZAR BOLLIAC, nr. 40, sector. 3 223777

desființare construcții existente/corpuri C1 și C2 și 

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHSOLICITAT = P+1E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.



619 02.06.2022 Bucuresti, strada Ion Voinescu, nr. 26, sector 3 211970

Propunere la Corpul C1: consolidare, lucrări de 

modificări interioare-exterioare, (realizare/protejare 

rost între clădirile de la nr. 24-26 – în regim de 

urgență), supraetajare cu 1E,  pentru imobilul cu 

funcțiunea de locuință parter+pod; RHpropus =  

P+1E+pod. cu funcțiunea de locuință  unifamilială 

cuplată la calcanul vecin, parcare/garare auto în 

incintă, spații verzi, amenajare incintă, branșamente și 

rețele interioare, organizarea execuției lucrărilor;

620 06.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 46, 

sector 3
231638

dezmembrarea terenului in 29 de loturi si operatiuni 

notariale

621 06.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3

201685,202859,

226669,2016882

26742,202861,2

13370

comasarea a 7 terenuri si operatiuni notariale

622 06.06.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA TARNAVEI, nr. 11E, 

sector 3
233355, 234835

construirea a două anexe gospodărești (foișor de 

grădină și magazie) Rh – parter, împrejmuire parțială 

cu poartă de acces și închiderea terasei de la 

mansardă construcției C1 și organizare de execuție 

lucrări

623 06.06.2022
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 250, lot 1, , bl. 

TRUP H1, sector 3
224726

Amplasare panouri solare fotovoltaice cu o capacitate 

de 990 KWh (0,99 MWh) pe acoperișul construcției 

existente corp C1 – hală de producție, cu RHEXISTENT 

= P, rezultând o Centrală Electrică Fotovoltaică (C.E.F.) 

cu funcțiunea de producere a energiei electrice din 

surse regenerabile și organizare de execuție lucrări.

624 06.06.2022 Bucuresti, STR. VARASTI, nr. 44, sector 3 242353 dezmembrare 2 loturi si operatiuni notariale

625 06.06.2022 Bucuresti, strada GHEORGHE DOJA, nr. 2-6, sector 3 242562 informare si operatiuni notariale

626 06.06.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 16S, sector 3 206883 informare si operatiuni notariale

627 06.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA FAGETULUI, nr. 89, 

sector 3
243060 informare si operatiuni notariale

628 06.06.2022 Bucuresti, STR. TOMIS, nr. 3C, sector 3 205013

desfiintare partiala, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificari interioare si exterioare, 

reconfigurare si remodelare fatade la construuke 

existente corp C3 si C4, rezultand un imobil cu 

functiunea de locuinta unifamiliala Rh P+M, refacere 

imprejmuire si operatiuni notariale

629 06.06.2022
Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. 65, bl. G1, et. P, ap. 

SP COM, sector. 3
217304-C1-U68

Modernizare fațadă prin înlocuire tâmplărie exterioară 

și aplicarea unor tencuieli decorative (schimbare 

cromatică) pe fațada principală aferentă spațiului 

comercial din B-dul Unirii, nr. 65.

630 06.06.2022
Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 14 LOT 6/2/4, 

sector 3
242918 informare si operatiuni notariale

631 06.06.2022
Bucuresti,  DRUMUL MURGULUI, nr. 2, bl. C3, sc. 4, 

et. 2, ap. 46, sector. 3
220837-C1-U51

Modificări interioare în cadrul apartamentul nr. 46, 

prin modificarea unor compartimentări nestructurale.

632 06.06.2022 Bucuresti, strada CHITAREI, nr. 12, sector. 3 223430
împrejmuire parțială teren și organizare de execuție 

lucrări.

633 06.06.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 53, bl. 

P2, sc. B, et. 5, ap. 59, sector. 3
218677-C1-U58

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 59 

de la etajul 5 din imobilul situat pe                Bd. 1 

Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2.

634 06.06.2022
Bucuresti, strada DRMUL GURA CALITEI, nr. 141, 

sector 3
241862 racord electric



635 07.06.2022
Bucuresti, strada Bd. Unirii, nr. 72, bl. J3C, sc. Tr 1, 

et. 10-11, sector 3
201512

modificare de temă pentru imobilul aflat în curs de 

execuție autorizat în baza A.C. Nr. 33/26.01.2021, 

astfel: la et. 10Er: modificări interioare – exterioare, 

reconfigurare apartamente, extindere apartament 

01.10 pe terasă între axele I-J/3-5, renunțarea la 

jardiniera de pe terasa apart. 02.10, extindere 

apartament 03.10 în zona axelor E-F/1-2 și pe terasă 

între axele E-D/2-3, modificare scară de acces la etajul 

11Er, realizarea unui apart. tip duplex cu acces din 

casa scării de la et. 10Er; la etajul 11Er: schimbarea de 

funcțiune a et. teh. în locuințe (pentru amenajarea 

unui apartament tip duplex, cu acces din casa scării de 

la et. 10Er.), modificare contur etaj 11Er, extinderea 

terasei acoperite a etajului 11Er, amplasarea unor 

echipamente Telekom (tip tripozi) pe terasa 

necirculabilă a imobilului (peste et. 11Er); RHpropus = 

S+P+Mz+9E-(10Er+11Er)~duplex parțial (rezultând la 

et. 10Er – 3 apart. de 2 camere și un apart. de 4 

camere tip duplex la et. 10Er-11Er) – funcțiunea de 

spațiu comercial și locuințe colective;

636 07.06.2022 Bucuresti, strada GRADINARILOR, nr. 5, sector. 3 210218

Modificare de temă pe parcursul executării lucrărilor 

de construire prin realizarea de modificări exterioare - 

extinderea etajului 1 în aliniere cu parterul, 

reconfigurare volumetrică și reconfigurare fațade la 

construcția cu funcțiunea de locuință unifamilială, 

aflată în curs de execuție în baza A.C. nr. 58 din 

28.01.2019.

637 07.06.2022 Bucuresti, STR. OCTAVIAN, nr. 42-48, sector. 3 204576

Modificare de temă pe parcursul execuției la imobilul 

autorizat inițial prin                                             A.C. nr. 

136/2021 cu funcțiunea de Locuințe Colective compus 

din 3 tronsoane/corpuri (A,B,C) și având un 

RHAUTORIZAT=S+P+3E+4ER+5ER+6E.TH.R, prin 

schimbarea de destinație a etajului 6 tehnic retras în 

unități locative, extinderea parțială a acestuia, 

recompartimentări, modificări interioare/exterioare, 

modificare fațade la imobilul autorizat inițial, 

rezultând un IMOBIL cu funcțiunea de Locuințe 

Colective având un RHFINAL PROPUS= 

S+P+3E+4ER+5ER+6ER. și organizare de execuție 

lucrări.

638 07.06.2022
Bucuresti, strada  SOLDAT ALEXANDRU MAGATTI, nr. 

27A, sector. 3
236673

Construire IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE cu RHpropus 

= S+P+3E-4Eretras-5Eth. retras, conform P.U.D. 

aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 224/30.09.2021, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare  de 

execuție lucrări.

639 07.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA BADICULUI, nr. 110-

114, sector 3
221931 imprejmuirea terenului

640 07.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA SATEASCA , nr. 71-

73, sector 3
242930 informare si operatiuni notariale

641 07.06.2022
Bucuresti, strada AUREL BOTEA, nr. 4, bl. B8, sc. 1, 

et. P, ap. 4, sector 3
220481-C1-U51

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului B8, la nivelul apartamentului nr.4, executat în 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului



642 07.06.2022
Bucuresti, STR. BURNITEI, nr. 29-33 LOT 34 SI 35, 

sector 3
242688, 242693 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

643 07.06.2022 Bucuresti, STR. CHICIUREI, nr. 15, sector 3 203712

desfiintare constructie existenta C1, si construire 

locuinta unifamiliala Rh - D+P+1E, conform PUD 

aprobat prin HCLS3 21/2021, imprejmuire si 

organizare de santier

644 07.06.2022 Bucuresti, strada CALEA VITAN, nr. 112, sector 3 200481
amenajare interioara si schimbare de destinatie din 

service auto in spatiu comercial

645 07.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 47-53, 

sector 3
211072 informare si operatiuni notariale

646 07.06.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA VECHE, nr. 107, sector 

3
2427585 informare si operatiuni notariale

647 07.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 138-

146, sector 3
207712 informare si operatiuni notariale

648 07.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 56-

62, sector 3
224652 informare si operatiuni notariale

649 07.06.2022
Bucuresti,  AL BARAJUL BICAZ, nr. 2, bl. M25, sc. 3, 

et. 2, ap. 52, sector. 3
220331-C1-U69

Modificări interioare în cadrul apartamentul nr. 52, 

prin modificarea unor compartimentări    

nestructurale.

650 07.06.2022 Bucuresti,  ALEEA TAIFUNULUI, nr. 25, sector. 3 242910 dezmembrare teren și operațiuni notariale.

651 07.06.2022
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER FOST TH 

PALLADY 42B, sector. 3
206877

construire IMOBIL de SERVICII/ACTIVITĂȚI DE 

CERCETARE – COMPLEX EDUCAȚIONAL ȘI SPAȚII 

RECREATIVE cu un RHPROPUS=P+3E (conform planului 

anexă sc. 1:500), construcții anexe tehnice, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

652 07.06.2022 Bucuresti,  CALEA DUDESTI, nr. 151, sector. 3 241352

desființare corp C3, consolidare și extindere corp C2, 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare  și 

remodelare fațade, cu funcțiune spațiu comercial și 

organizare a execuției lucrărilor.

653 07.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA PRIPORULUI, nr. 

138-140, sector 3
206553

extindere retea gaze naturale si bransament gaze 

naturale

654 07.06.2022
Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 14-30, sector. 

3
236553

realizare foraje verticale în vederea instalării de soNde 

geotermale, foraje de monitorizare și organizare de 

execuție lucrări

655 07.06.2022
Bucuresti, strada DRM GURA CRIVATULUI, nr. 60, 

sector. 3
207747

Construirea / amplasare / montare echipamente 

necesare, RH = P/PÎNALT, în vederea implementării 

proiectului ”Colectarea deșeurilor periculoase și 

nepriculoase și recuperarea materialelor reciclabile 

sortate” / stație sortare amenajare căi de acces rutier 

și pietonal, racordare la drumurile publice, parcări, 

spații verzi și organizare de execuție lucrări.

656 07.06.2022 Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 1001-1011, sector. 3 200106

Construire cimitir, capelă funerară, spații 

administrative, împrejmuire teren, amenajare căi de 

acces rutier și pietonal, racordare la drumurile publice, 

parcări, spații verzi și organizare de execuție lucrări.

657 08.06.2022 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. 90, sector 3 217050

autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea edificării 

unui IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RH=P+2E+M, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție



658 08.06.2022
Bucuresti, strada GH TATTARESCU, nr. 10A LOT 2, 

sector 3
228183 imprejmuirea terenului

659 08.06.2022
Bucuresti, strada GHEORGHE TATTARESCU, nr. 10A 

LOT 1, sector 3
228182 Împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări

660 08.06.2022
Bucuresti, strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 4A, 

sector. 3
222813 împrejmuire teren și organizare de execuție.

661 08.06.2022 Bucuresti, strada CTIN BRANCUSI, nr. 2A, sector. 3 207534 împrejmuire teren și organizare de execuție.

662 08.06.2022
Bucuresti, strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 2A, 

sector. 3
207534

Construire parc fotovoltaic și organizare de execuție 

lucrări

663 08.06.2022 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 11I, sector. 3 208294 împrejmuire teren și organizare de execuție.

664 09.06.2022 Bucuresti, STR. STREHAIA, nr. 2, sector. 3 215674 Împrejmuire teren și organizare de execuție.

665 09.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 

37, sector 3
211262 bransament gaze

666 10.06.2022
municipiu Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 865 

LOT 1 SI 867-871, sector. 3
242778 Împrejmuire teren și organizare de execuție.

667 10.06.2022 Bucuresti, STR. DOJA GHEORGHE, nr. 2-6, sector. 3 242563 Informare și operațiuni notariale.

668 14.06.2022 Bucuresti, STR. CUNESTI, nr. 9, sector. 3 242944 Refacerea împrejmuirii terenului.

669 14.06.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 70, sector. 3 236720
construire foișor de lemn pe terenul lot 2, situat în 

Drumul Gura Caliței nr. 70

670 14.06.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 123, sector. 3 208206
împrejmuire parțială teren și organizare de execuție 

lucrări.

671 14.06.2022 Bucuresti, strada GURA CALITEI, nr. 49, sector 3 237542
dezmembrarea terenului in 68 loturi si operatiuni 

notariale

672 14.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 53-59, 

sector 3
237549 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

673 14.06.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL, nr. 89B, 

sector 3
226222 bransament gaze

674 14.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 82-84, 

sector 3
236024 extindere retea gaze si bransament gaze

675 14.06.2022 Bucuresti, strada GURA CALITEI, nr. 143, sector 3 241861 bransament gaze

676 14.06.2022 Bucuresti, strada GURA CALITEI, nr. 145, sector 3 241860 bransament gaze

677 14.06.2022 Bucuresti, Str. Sebes, nr. 1, sector. 3 209917

desființare parțială corp C2 – locuință individuală cu 

Sc=39 mp., intrare în legalitate pentru lucrări de 

consolidare, extindere și supraetajare corp C1 – parter 

(fără autorizație de construire), rezultând un imobil – 

locuință unifamilială cu regim de înălțime P+1E+pod, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

678 16.06.2022 Bucuresti 241605 elaborare studiu de evaluare

679 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA VLADESEI, nr. 92-

98, lot 2, sector 3
211509 Informare și operațiuni notariale.

680 20.06.2022 Bucuresti, strada Motilor, nr. 12, sector 3 214655 Bransament gaze

681 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 118-

124, sector 3
242946

dezmembrarea terenului in 62 loturi si operatiuni 

notariale



682 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 68-76, 

lot 9/2, sector 3
227018 Informare și operațiuni notariale.

683 20.06.2022 Bucuresti, strada Bdul Th. Pallady, nr. 44B, sector 3 231925 Informare și operațiuni notariale.

684 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3
240519

constituire drept de servitute in favoarea terenului 

avand nr. cadastral 211669

685 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3
240519, 226472

constituire drept de servitute in favoarea terenului 

avand nr cadastral 241751

686 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3

209685 240519 

213131

constituire drept de servitute in favoarea terenului 

avand nr. cadastral 213132

687 20.06.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Calitei, nr. 141, sector 

3
241862 Bransament gaze

688 20.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3
240519, 209685

constituire drept de servitute in favoarea terenului 

avand nr. cadastral 2123134 si a terenului cu nr 

cadastral 213133

689 20.06.2022 Bucuresti, strada Splaiul Unirii , nr. 945-953, sector 3 224647 Informare și operațiuni notariale.

690 20.06.2022 Bucuresti, strada THEODOR PALLADY, nr. 50, sector 3 214520

Amplasare panouri solare fotovoltaice pe acoperișul 

construcțiilor existente corpuri C26, C27 și C29, 

rezultând o capacitate nouă de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile de 630 kW și 

organizare de execuție lucrări.

691 20.06.2022 Bucuresti, Str. Valsanesti, nr. 36i, sector 3 237811

construire 7 (șapte) unități locative înșiruite cu 

RHpropus = P+1E+M cu funcțiunea de locuințe 

unifamiliale, amenajare parcaje auto în incintă, 

construcții anexe, accese/alei auto și pietonale, 

racorduri la drumul public și privat cu IE 209815, spații 

verzi, branșamente și rețele interioare, platforme, 

pubele, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări;

692 20.06.2022 Bucuresti, strada DELEA NOUA, nr. 5, sector 3 232803

consolidare, recompartimentare și supraetajare cu un 

nivel imobilul existent corp C1 cu RH=P+1E și 

funcțiunea de locuință, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS = P+2E, rețele interioare, accesuri/alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi și organizare de execuție lucrări.

693 20.06.2022 Bucuresti,  DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 42, sector. 3 236153

desființare construcții existente, construire centru 

logistic cu Rh= Parter, împrejmuire teren și organizare 

de execuție lucrări.

694 20.06.2022 Bucuresti, strada PATLAGINEI, nr. 12, sector 3 210983

continuarea lucrărilor autorizate în baza A.C. nr.889 

din 30.12.2011 și A.C. nr.242 din 16.04.2019, 

modificare de temă în timpul execuției prin realizarea 

lucrărilor de extindere, supraetajare, reconfigurare 

volumetrică, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNE DE 

LOCUINȚĂ DE SERVICIU ȘI SERVICII cu RH=P+2E, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi și organizare de 

execuție lucrări

695 20.06.2022 Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 281-283, sector. 3 226505
Desființarea integrală a corpului C8 (centrală termică 

cu Sc. = 71,00 mp.) și organizare de execuție lucrări.



696 20.06.2022

Bucuresti, strada Drumul Gura Arieșului nr. 85A, Lot 

3, (fost Drumul Gura Caliței nr. 82-88, fost Drumul 

Gura Arieșului 77-85, tarla  283/6, parcela A11);, nr. 

85A, sector 3

242501

modificare de temă la Tronsonul C3 autorizat cu A.C. 

Nr. 519/ 03.07.2020 pe parcursul execuției lucrărilor 

pentru: lucrări de modificări interioare-exterioare în 

cadrul parterului (realizarea a 4 unități locative pe 

suprafața boxelor și parțial a locurilor de parcare), 

modificări fațade, reconfigurare/ suplimentare parcaje 

auto la sol, organizarea execuției lucrărilor; 

RHmenținut Tronson C3 = P+3E cu funcțiunea de 

locuințe colective;

697 20.06.2022 Bucuresti, strada 230537

Construire HALĂ DEPOZITARE, BIROURI, ANEXE, 

ÎMPREJMUIRE TEREN, având un RHPROPUS= PARTER, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

parcări, spații verzi și organizare de execuție lucrări.

698 21.06.2022 Bucuresti, strada Lunca Bradului, nr. A, sector 3 229842 Renovarea Creșei Titan_Lunca Bradului - Corp C1

699 21.06.2022

Bucuresti, strada Aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, 

{fost Aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, lotul 1 și Aleea 

Ion Agârbiceanu nr. 7 (fost nr. 3-11, lotul 2)};, nr. 3-

11, sector 3

236730

modificare de temă la A.C. Nr. 857/ 25.11.2020 pe 

parcursul execuției lucrărilor pentru: lucrări de 

modificări interioare-exterioare, modificări fațade, 

schimbare de funcțiune la etajului 2 din 2 spații de 

birouri în 2 spații comerciale, zid de sprijin pe latura de 

Est, organizarea execuției lucrărilor; RH autorizat = 

P+1E~2Er - Centru  

comercial cu funcțiunea de comerț cu funcțiuni 

conexe, birouri, depozitare;

700 21.06.2022

Bucuresti, strada Aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, 

{fost Aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11, lotul 1 și Aleea 

Ion Agârbiceanu nr. 7 (fost nr. 3-11, lotul 2)};, nr. 3-

11, sector 3

236730

construire/amplasare lift pe fațada de Est a clădirii, 

organizarea execuției lucrărilor pentru imobilul 

autorizat prin A.C. Nr. 857/ 25.11.2020; RH autorizat = 

P+1E~2Er - Centru comercial cu funcțiunea de comerț 

cu funcțiuni conexe, birouri, depozitare;

701 21.06.2022 Bucuresti, Str. Fizicienilor, nr. 34-36, sector 3 201981

construire imobil cu RH solicitat = 

Ds(liber)+P+2E~3Er(Et.Mretras) cu funcțiunea de 

locuințe colective și servicii la parter (birouri și spații 

comerciale); construire anexe tehnice, rampe auto, 

accese auto și pietonale, racordare la drumurile 

publice, drumuri auto și alei în incintă, parcaje auto, 

spații verzi, amenajare incintă, rețele interioare, 

branșamente interioare, împrejmuire teren și 

organizarea execuției lucrărilor;

702 21.06.2022

Bucuresti, strada Str. Poștașului nr. 37A – NC 232185 

(fost Str. Poștașului nr. 35-37, lot 1), Str. Poștașului 

nr. 35-37 – NC 232186,  Str. Drumul Gura Siriului nr. 

81-83 (LOT 2/1) – NC 229829;, nr. 37A, sector 3

232185

modificare de temă la A.C. Nr. 620/ 13.08.2020 pe 

parcursul execuției lucrărilor pentru: lucrări de 

modificări  interioare-exterioare, modificări goluri 

fațade, supraetajare cu un 1Er (5Er) cu funcțiunea de 

locuințe colective, reconfigurare/ suplimentare parcaje 

auto în incintă, organizarea execuției lucrărilor; RH 

propus = 2S+Ds+P+4E~5Er cu funcțiunea de locuințe, 

birouri, spații comerciale;

703 21.06.2022 Bucuresti, strada CEZAR BOLLIAC, nr. 34, sector 3 209027

lucrări de consolidare, modernizare, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare                  și 

modelare fațade, extindere și supraetajare construcție 

existentă – corp C1 locuință parter și respectiv 

împrejmuire teren și organizare de execuție. Regim de 

înălțime și funcțiune propuse - locuință unifamilială 

P+3E+4Er+5Er.



704 21.06.2022 Bucuresti, strada Brandusilor, nr. 76, sector 3 227693

Modificare de temă - lucrări de modificări interioare-

exterioare, schimbare de funcțiune a parterului din 

locuințe în spațiu comercial, extindere et. 3Er, 

supraetajare cu 1E duplex,  pentru imobilul aflat în 

curs de execuție autorizat în baza A.C. Nr. 

63/22.02.2022; RHpropus =  P+2E~(3E,4E) duplex. (cu 

o consolă la P+1E spre limita posterioară și o pergolă 

la parter alipită la calcan) cu funcțiunea de locuințe 

colective și spațiu comercial la parter, reamenajare  

parcaje auto în incintă, accese auto și pietonale pentru 

funcțiunea de comerț, racordare la drumurile publice, 

alei în incintă, spații verzi, amenajare incintă și 

organizarea execuției lucrărilor;

705 22.06.2022 Bucuresti, sector 3 0
extinderea sistemului de management integrat al 

deșeurilor în Sectorul 3 al Municipiului București

706 22.06.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Crivățului nr. 17A 

(fost nr. 13-17), , nr. 17A, sector 3
210026

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 272/ 03.06.2021, pentru: 

lucrări de modificari interioare-exterioare, schimbare 

de funcțiune la parter din spațiu comercial în locuințe 

colective, la imobilul cu RHautorizat = Ds+P+4E~5Er-

6Er, reconfigurare/reamenajare locuri de parcaje auto 

amenajare incintă, spații verzi, organizare de șantier; 

RHmenținut și autorizat = Ds+P+4E~5Er-6Er - cu 

funcțiunea de locuințe colective;

707 24.06.2022
Bucuresti, strada BABA NOVAC, nr. 19A, sc. 2-3, et. 

13-14, sector. 3
201222-C2-U4

continuarea lucrărilor de construire și modificare de 

temă pentru imobilele autorizate inițial prin A.C. nr. 

1380/03.12.2008 și A.C. nr. 961/17.11.2010, constând 

în recompartimentări și modificări interioare ale 

acestora – astfel rezultând 7 apartamente tip duplex, 

în loc de din 5 apartamente de tip duplex (aflate la 

etajele superioare 13ER-14ER din cadrul Imobilului 

existent de Locuințe Colective și 

Servicii/Comerț/Birouri existent, având RHFINAL 

AUTORIZAT ȘI MENȚINUT=S+P+Mz+12E+13ER-14ER) și 

organizare de execuție lucrări.

708 24.06.2022 Bucuresti, strada LUCRETIU PATRASCANU, nr. 10 212696

consolidarea, dotarea, reabilitarea, realizarea de 

recompartimentări interioare, modificări exterioare la 

nivelul construcției cu NC 212696-C1 având funcțiunea 

de sediu administrativ, cu păstrarea avizelor din 

Certificatul de Urbanism nr.363/29.04.2021

709 29.06.2022 Bucuresti, STR. ZIZIN, nr. 10A, et. 6, ap. 22, sector 3 224441-C1-U24
închiderea balcoanelor și realizarea de modificări 

interioare în cadrul apartamentului nr. 22

710 29.06.2022
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 34-38, bl. 

CORP 1, sc. 1, et. 3, ap. 20, sector 3
230085 inchiderea balcoanelor aferente apartamentului nr. 20

711 29.06.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 857-861, sector 

3
208116

construire sală de sport Rh – P+1Er, terenuri de sport 

exterioare și împrejmuire - PUZ

712 29.06.2022 Bucuresti, strada FIZICIENILOR, nr. 34-36, sector 3 201981 Informare și operațiuni notariale.

713 29.06.2022 Bucuresti 232048 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

714 29.06.2022 Bucuresti, strada NICOLAE PASCU, nr. 59A, sector 3 206219 Informare și operațiuni notariale.

715 29.06.2022 Bucuresti, STR. CALUGARENI, nr. 16, sector 3 211291-201997 ALIPIRE TEREN



716 29.06.2022 Bucuresti 220729-C1-U5

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului 3E1, la nivelul apartamentului nr.1, executat 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

717 29.06.2022 Bucuresti, STR. BRATARII, nr.  6 SI 6A, sector 3 211722-207995 ALIPIRE TEREN

718 29.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL  LUNCA BISERICII, nr. 24B, 

sector 3
222321 bransament electric

719 29.06.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 309A, sector 3 201718

construire pergola auto si realizarea de modificari si 

reamenajari la nivelul fatadelor cladirii de birouri C&I 

Automobile

720 29.06.2022
Bucuresti, strada SOLD NICULAE T SEBE, nr. 2, bl. 

L12, sc. 1, sector 3
0 desființare stație de telefonie mobilă

721 29.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL MALU SPART, nr. 42-44, 

sector 3
242849, 242850 comasare si operatiuni notariale

722 29.06.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA Solcii, nr. 135-141, 

bl.  C1 SI C2, sector 3
236267 extindere retea gaze si 2 bransamente gaze naturale

723 30.06.2022 Bucuresti,  STRADA NIȚĂ ELINESCU , nr. 8D, sector. 3 224287

închidere balcoane și terase aferente etaj 1 și etaj 2, 

extindere etaj 3 și supraetajare etaj 4 retras la 

construcția existentă - corp C1 – locuință unifamilială 

și organizare de execuție lucrări, rezultând un regim de 

înălțime și funcțiune propusă - locuință unifamilială 

P+3E+4Er.

724 30.06.2022
Bucuresti, STR. COMPLEXULUI, nr. 8, bl. 41, sc. 1, et. 

p, ap. 2, sector. 3
221900-C1

Imobilul de la adresa mai sus menționată este situat în 

intravilanul Municipiului București, sector 3. 

Apartamentul nr. 2 având nr. cadastral 221900-C1-U45 

compus din 4 camere și dependințe, cu suprafața utilă 

de 90,21 mp., împreună cu cota parte aferentă 

apartamentului din suprafața și părțile de folosință 

comună ale imobilului, precum și terenul aferent în 

folosință pe toată durata existenței construcției, în 

suprafață de 13,77 mp, reprezintă coproprietatea în 

indiviziune a soților Băltoiu Ștefan Claudiu și Băltoiu 

Ioana Alina conform Contractului de Vânzare                            

nr. 1287/23.05.2022 emis de N.P. Iacob Ioana și a 

Extrasului de Carte Funciară nr. 221900-C1-U45, emis 

de ANCPI în baza cererii nr. 63656/10.06.2022. 

Apartamentul are înscrieri privitoare la sarcini, drept 

de ipotecă, în favoarea Băncii Comerciale Române. 

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor 

Istorice actualizată, nu se află în aria de protecție a 

monumentelor istorice și nu se află în PUZ – Zone 

construite protejate.

725 30.06.2022 Bucuresti, strada GHEORGHE DOJA, nr. 2-6, sector. 3 241502 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE



726 30.06.2022
Bucuresti, strada AUREL BOTEA , nr. 8, bl. B6, sc. 1, 

et. P, ap. 3, sector. 3
219007-C1-U11

Imobilul de la adresa mai sus menționată este situat în 

intravilanul Municipiului București, sector 3. 

Apartamentul nr. 3 având nr. cadastral 219007-C1-U11 

compus din 4 camere și dependințe, cu suprafața utilă 

de 81,03 mp., împreună cu cota parte aferentă 

apartamentului din suprafața și părțile de folosință 

comună ale imobilului, precum și terenul aferent în 

folosință în suprafață de 11,87 mp, reprezintă 

proprietatea doamnei Rotaru Carmen-Elena 

(necăsătorită), conform Contractului de Vânzare nr. 

1155/24.07.2020 emis de N.P. Constantinescu Tinca și 

a Extrasului de Carte Funciară nr. 219007-C1-U11, 

emis de ANCPI în baza cererii nr. 58360/27.05.2022. 

Apartamentul nu are înscrieri privitoare la sarcini. 

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor 

Istorice actualizată, nu se află în aria de protecție a 

monumentelor istorice și nu se află în PUZ – Zone 

construite protejate.

727 30.06.2022
Bucuresti, strada BD RAMNICUL SARAT, nr. 41, 

sector 3
203477

consolidare, modificari interioare prin 

recompartimentari functionale, modificari exterioare 

prin realizarea unui acces din exterior la constructia 

existenta corp C1 cu functiunea complex comercial - 

RH existent/mentinut= S+P+2E si organizare santier

728 30.06.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Calitei nr.  195-197, 

LOT 1;, nr. 195-197, sector 3
242902

construire imobil cuplat alcătuit din tronsoane, cu 

RHpropus = P+2E-3E(M)~3Er(M) - cu funcțiunea de 

locuințe colective mici; parcaje auto în incintă (după 

caz - realizare parcaj auto la parter dezvoltat pe 3 

loturi - NC 242904, NC 242903; NC 242902), 

construcții anexe, accese/alei auto și pietonale, 

racorduri la drumul public, realizare/supralărgire 

drumuri/alei private, spații verzi, branșamente și 

rețele interioare, platforme pubele, împrejmuire teren 

și organizare de  execuție lucrări;

729 30.06.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Calitei nr.  195-197, 

LOT 2;, nr. 195-197, sector 3
242903

construire imobil cuplat alcătuit din tronsoane, cu 

RHpropus = P+2E-3E(M) - cu funcțiunea de locuințe 

colective mici; parcaje auto în incintă (după caz - 

realizare parcaj auto la parter dezvoltat pe 3 loturi - 

NC 242904, NC 242903; NC 242902), construcții anexe, 

accese/alei auto și pietonale, racorduri la drumul 

public, realizare/supralărgire drumuri/alei private, 

spații verzi, branșamente și rețele interioare, 

platforme pubele, împrejmuire teren și organizare de  

execuție lucrări;

730 30.06.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Calitei nr.  195-197, 

LOT 3;, nr. 195-197, sector 3
242904

construire imobil cuplat alcătuit din tronsoane, cu 

RHpropus = P+2E-3E(M)~3Er(M) - cu funcțiunea de 

locuințe colective mici; parcaje auto în incintă (după 

caz - realizare parcaj auto la parter dezvoltat pe 3 

loturi - NC 242904, NC 242903; NC 242902), 

construcții anexe, accese/alei auto și pietonale, 

racorduri la drumul public, realizare/supralărgire 

drumuri/alei private, spații verzi, branșamente și 

rețele interioare, platforme pubele, împrejmuire teren 

și organizare de  execuție lucrări;



731 30.06.2022

Bucuresti, strada Drumul Murgului nr. 11A, (Lot 8) C1- 

U8, bl.-, sc. -, terasă circulabilă (deasupra et. 3E),, nr. 

11A, sector 3

222170

modificări – interioare – exterioare, modificare fațade, 

închidere perimetrală a terasei nr. 4 cu suprafața utilă 

de 33,27mp, incluzând și încăperile nr. 1 - hol si nr. 2 – 

grup sanitar; schimbare de funcțiune a acestora în 

unitate locativă, reconfigurare/suplimentare parcaje 

auto la sol (1 loc de parcare asigurat pe terenul din 

Drumul Murgului nr. 9), organizarea execuției 

lucrărilor; RHmenținut/propus  = S+P+3E~4Er cu 

funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale la 

parter;

732 30.06.2022
Bucuresti, strada Intrarea Aniversării LOT 1, nr. 39A, 

sector 3
209326

desființare construcții existente edificate fără acte C1, 

C2; construire imobil RHsolicitat = Ds+P+2E, cu 

funcțiunea de locuințe colective mici; amenajare 

parcaje auto la sol/demisol, amenajare incintă, rampă 

auto, accese auto și pietonale, racordare la drumurile 

publice, drumuri auto și alei în incintă, parcaje auto, 

spații verzi, rețele interioare, branșamente interioare, 

împrejmuire teren și organizarea execuției lucrărilor;

733 30.06.2022

Bucuresti, strada Str. Poștașului nr. 37A – NC 232185 

(fost Str. Poștașului nr. 35-37, lot 1), Str. Poștașului 

nr. 35-37 – NC 232186,  Str. Drumul Gura Siriului nr. 

81-83 (LOT 2/1) – NC 229829;, nr. 37A, sector 3

232185

modificare de temă la A.C. Nr. 620/ 13.08.2020 pe 

parcursul execuției lucrărilor pentru: lucrări de 

modificări interioare-exterioare, modificări goluri 

fațade, supraetajare cu un 1E (5E) cu funcțiunea de 

locuințe colective, reconfigurare/ suplimentare parcaje 

auto în incintă, organizarea execuției lucrărilor; RH 

propus = 2S+Ds+P+5E cu funcțiunea de locuințe, 

birouri, spații comerciale;

734 30.06.2022
Bucuresti, strada LT COL DUMITRU PAPAZOGLU, nr. 

96, et. S+P+mZ+1, sector 3
203745-C1-U3

subapartamentarea imobilului cu nr. cadastral 203745-

C1-U3 în 4 unitati locative

735 04.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 21-25, 

sector. 3
200539 Informare si operatiuni notariale. 

736 04.07.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 101, sector. 3 225768

Construire imobil cu FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ 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

737 04.07.2022 Bucuresti,  CALEA DUDESTI, nr. 124, sector. 3 202563

Construire COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL – comerț, 

servicii, locuire, depozitare mic-gros, RHpropus = 

2S+P+Mz+8E+9-10/11Eretrase, conform P.U.D. 

aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 310/02.12.2021, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare  de 

execuție lucrări.

738 04.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL  GURA CALITEI , nr. 40-42, 

sector 3
237446,240679 alipire teren

739 04.07.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Calitei, nr. 85-87 lotn 

7 tarla 283/4 parcela 30, sector 3
225067 Informare si operatiuni notariale

740 04.07.2022 Bucuresti 0
renpvarea energetica moderata a cladirilor 

rezidentiale multifunctionale - bloc V13

741 04.07.2022 Bucuresti 0
renovarea energetica aprofundata a cladirilor 

rezidentiale multifamiliale - bloc 3B

742 04.07.2022
Bucuresti, strada PTA ALBA IULIA, nr. 5, bl. I4, sc. 1, 

et. 12, ap. 59, sector 3
221156-C1-U58

inchiderea cu tamplarie PVC si geam termopan a 

balconului aferent aprtamentului nr. 59



743 04.07.2022
Bucuresti, STR. VORONET, nr. 14, bl. D8, sc. 2, et. P, 

ap. 20, sector 3
218529-C1-U22

modificări și construirea a două balcoane la parterul 

blocului D8, la nivelul apartamentului nr.20, executate 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

744 04.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 42-44 

tarla 338/5 parcela 9, sector 3
200186 informare si operatiuni notariale

745 04.07.2022 Bucuresti, STR. STIRULUI, nr. 20, sector 3 228675 imprejmuirea terenului

746 04.07.2022 Bucuresti 236003 constituire servitute de trecere

747 04.07.2022 Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 90D, sector 3 201032 imprejmuire teren

748 04.07.2022 Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 90D, sector 3 201032 desfiintarea constructiei C3

749 04.07.2022 Bucuresti 219178-C1-U33
schimbarea tamplariei exterioare si realizarea de 

modificari interioare in cadrul apartamentului nr.14

750 04.07.2022
Bucuresti, strada Splaiul Unirii, nr. 719-721 tarla 220 

parcela 30, sector. 3
210005 informare si operatiuni notariale

751 04.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 103-107 (LOT 

7), sector. 3
202422 Împrejmuire teren și organizare de execuție.

752 04.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 42-44, LOT 

J, sector. 3
241357 Informare și operațiuni notariale.

753 05.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 370-

374 LOT 1, sector 3
243061 informare si operatiuni notariale

754 05.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 370-

374 LOT 2, sector 3
243191 informare si operatiuni notariale

755 05.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA SOLCII, nr. 31-35, sector. 

3
206462

construire ANSAMBLU LOCUINȚE ÎNȘIRUITE, cu RH = 

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.

756 05.07.2022 Bucuresti, STR. BUCOVINA, nr. 4 lot 3, sector. 3 238165 informare si operatiuni notariale

757 05.07.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, sc. 1, 

et. p, ap. P3, sector. 3
228196

închiderea balconului aferent apartamentului P3 situat 

la parterul blocului, sc.1 din                  Str. Liviu 

Rebreanu nr. 60-64, Lot 1.

758 05.07.2022 Bucuresti, STR. BUCOVINA, nr. 4 lot 3/2, sector. 3 202384 informare si operatiuni notariale



759 05.07.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, sc. 2, 

et. P, ap. 1, sector. 3
228196

Imobilul de la adresa mai sus menționată este situat în 

intravilanul Municipiului București, sector 3. 

Apartamentul nr. 1 având numărul cadastral 228196-

C1-U87, compus din 3 camere și dependințe, în 

suprafață utilă de 69,55 mp + cotă indiviză din spațiile 

și dependințele comune ale imobilului, respectiv cotă 

parte din terenul pe care este edificată construcția, 

reprezintă proprietatea societății RKEEPER S.R.L., 

conform Contractului de Vânzare                                  

nr. 225/05.02.2020, autentificat de N.P. Trică 

Constanța Claudia și a Extrasului de Carte Funciară nr. 

228196-C1-U87, emis de ANCPI în baza cererii nr. 

60787/03.06.2022. 

Pentru acest amplasament Primăria Sectorului 3 al 

Municipiului București a emis Autorizația nr. 1219 Bis 

din data 15.12.2014 privind executarea lucrărilor de 

construire pentru „realizare imobil S+P+6E- locuințe de 

serviciu, parțial spații/servicii birouri, împrejmuire 

teren și organizare de șantier în incintă” și Procesul 

Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor nr. 

1/21.06.2016, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 

143/21.06.2016. 

Apartamentul nr. 1, are înscrieri privitoare la sarcini, 

drept de ipotecă legală și notarea interdicțiilor de 

înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, 

demolare, construire, restructurare și amenajare în 

favoarea Băncii Transilvania S.A. Imobilul nu este 

cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu 

760 05.07.2022 Bucuresti, STR. TROSCOTULUI, nr. 8, sector. 3 205683

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București,  

compus din teren în suprafață de 204 mp.din acte                    

(205 mp din măsurătorile cadastrale), având număr 

cadastral 205683 și construcțiile edificate pe acesta, 

reprezintă coproprietatea în indiviziune a soților 

Stănescu Liviu și Stănescu Eliza Alina, conform 

Contractului de Vânzare nr. 1524/11.11.2021, emis de 

N.P. Petras Cozeta și a Extrasului de Carte Funciară 

pentru Informare nr. 205683 emis de ANCPI în baza 

cererii nr. 65993/20.06.2022.  

Imobilul nu prezintă înscrieri privitoare la sarcini, nu 

este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată 

și nu se află în aria de protecție a monumentelor 

istorice conform Anexei nr. 1 din L.M.I. din Ordinului 

Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010.

761 05.07.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 126-130, 

(tarlaua 283/4. parcela 52);, nr. 126-130, sector 3
206758

obținerea avizului de oportunitate, întocmirea 

documentației P.U.Z. în vederea aprobării acestuia de 

către C.G.M.B, și după aprobare, elaborarea 

documentației în vederea autorizării lucrărilor de 

construire.

762 05.07.2022 judetul Bucuresti, strada CorbeANCA 242750 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE

763 05.07.2022
Bucuresti, STR. ISTRIEI, nr. 8, bl. 21, sc. 1, et. p, ap. 4, 

sector. 3
221599

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului 21C, scara 1, cu acces direct din interiorul  

apartamentului nr. 4, executat în aliniament cu 

balcoanele de la etajele superioare.



764 06.07.2022
Bucuresti, strada VARASTI NR 2 SI POSTASULUI NR 

25, sector. 3
225038

Alipire terenuri și desființare parțială, consolidare, 

extindere, supraetajare, compartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă corp C1 – Locuință cu RHEXISTENT= P, 

aferentă imobilului cu N.C. 225038 (C1 conform 

propunerii de alipire) și la construcția existentă corp 

C1 – Locuință cu RHEXISTENT= P, aferentă imobilului 

cu N.C. 225264 (C2 conform propunerii de alipire), 

rezultând un 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.

765 06.07.2022 Bucuresti, STR. BUCOVINA, nr. 4 lot 2, sector 3 238164 informare si operatiuni notariale

766 06.07.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 1J, lot 2, sector 3 235872

construire locuințe de serviciu (campus muncitori) 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.

767 06.07.2022 Bucuresti
plan cadastral 

1:500, 1:2000
renovare energetica moderata

768 06.07.2022 Bucuresti
plan cadastral 

1:500, 1:2000
renovare energie termica moderata

769 06.07.2022 Bucuresti
plan cadastral 

1:500, 1:2000
renovare energetica moderata

770 06.07.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 120 lot 7, sector 3 238384

Construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

INDIVIDUALĂ cu RHSOLICITAT = P+1E+M, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

771 06.07.2022
Bucuresti, strada SERGENT PETRE PETRE, nr. 62, 

sector 3
223184

autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate), în vederea edificării 

unui IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RH=P+1E+M, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție.

772 06.07.2022 Bucuresti, STR. MORILOR, nr. 10, sector 3 223721

supraetajare/realizare construcție tip seră peste etajul 

3RETRAS al imobilului existent locuință colectivă cu 

RHEXISTENT = S+P+2E+3ERETRAS, rezultând astfel un 

IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ cu RHPROPUS = 

S+P+2E+3ERETRAS+ESERĂ și organizare de execuție 

lucrări.

773 06.07.2022 Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 32, sector. 3 212206

Desființare corp C2 – Anexă cu RHEXISTENT= P și 

construire imobil cu FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+1E, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/ alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi și 

organizare de execuție.

774 06.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 68-76, 

sector 3
242267

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RH=P+2E, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție.

775 07.07.2022 Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 40C, sector 3 241581
rețea interioară de apă potabilă și rețea interioară de 

canalizare – pe proprietatea beneficiarului



776 07.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 151E, sector. 

3
242245

extindere rețea distribuție gaze naturale și branșament 

la reteaua publică de gaze naturale

777 07.07.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 281-283, 283B, 

285, sector 3
222976

Consolidare, remodelare funcțională, modificări 

interioare și exterioare, supraetajare parțială 

construcții existente – corp 222976-C1 cu RHEXISTENT 

= P+1EPARȚIAL și funcțiunea de hală, showroom, 

service aula și depozit și corp 200049-C1 cu 

RHEXISTENT = P, rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNI 

MIXTE                               cu RHSOLICITAT = 

PÎNALT+Mz+4E+ETEHNIC, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, operațiuni notariale (alipire 

terenuri) și organizare de execuție lucrări.

778 07.07.2022
Bucuresti, Str. Laboratorului, nr. 138, bl. S31B, sc. A, 

sector 3
0

renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc S31B, sc. A

779 07.07.2022
Bucuresti, strada Matei Basarab, nr. 92, bl. L118, 

sector 3
0

renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc L118

780 07.07.2022 Bucuresti, STR. ESARFEI, nr. 68-70, sector. 3 205466

Continuarea procedurii de promovare a documentației 

de urbanism P.U.D. și ulterior aprobării acesteia, 

elaborarea documentației în vederea autorizării 

lucrărilor de construire, având ca obiect edificarea 

unor IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE cu RHPROPUS 

= 2S+P+6E-7Etehnic, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție.

781 07.07.2022 Bucuresti, strada Aleea Emil Botta, nr. 6, sector 3 0
renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc M107

782 07.07.2022 Bucuresti, Str. Minis, nr. 10, bl. X7, sector 3 0
renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc X7

783 07.07.2022 Bucuresti, Str. Racari, nr. 55, bl. 71, sector 3 0
renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale – bloc 71

784 12.07.2022 Bucuresti, STR. MALURENI, nr. 16-18 si 20, sector 3 232351-232318 comasare teren

785 12.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 81-83, 

sector 3
229828 dezmembrare teren

786 12.07.2022 Bucuresti, strada MOTILOR, nr. 14A, sector. 3 242914

Consolidare și extindere locuințe P (Corp C1 și Corp 

C2), rezultând o LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu un 

RHPROPUS=P+2E+M, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări;

787 12.07.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 248A, sector. 3 200452

desființare construcții existente – corp C7/construcții 

industriale și edilitare (5 rezervoare metalice) cu nr. 

cadastral 200452-C7 și organizare de execuție lucrări.

788 12.07.2022
Bucuresti, strada GHEORGHE PETRASCU, nr. 4, bl. o4, 

sc. A, et. 1, ap. 5, sector 3
218458-C1-U7 modificari interioare in cadrul apartamentului nr.5

789 12.07.2022 Bucuresti, strada HASMAS, nr. 52, sector 3 205855

consolidare construcție existentă (locuință) Rh – 

parter, extindere, recompartimentare interioară, 

modificare fațade și volumetrie acoperiș, rezultând o 

construcție cu destinația de locuință Rh - parter

790 12.07.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 52K, 

sector. 3
203992 informare si operatiuni notariale



791 14.07.2022 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.

792 14.07.2022 Bucuresti, strada 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.

793 14.07.2022
Bucuresti, strada LT AUREL BOTEA , nr. 8, bl. B6, sc. 

1, et. 8, ap. 47 SI 52, sector. 3
219007-C1-U35 comasarea a doua apartamente - informare

794 14.07.2022
Bucuresti, strada LT AUREL BOTEA , nr. 8, bl. B6, sc. 

1, et. 8, ap. 47 SI 52, sector. 3
219007-C1-U35 comasarea a doua apartamente - informare

795 14.07.2022 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

796 14.07.2022 Bucuresti, strada GROTA LACURILOR, nr. 1, sector 3 241631
dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuno 

notariale

797 14.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 122-126, 

sector. 3
207667

Construire IMOBIL – LOCUINȚE COLECTIVE, având un 

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

interioare, accesuri auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 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.

798 14.07.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 66, sector. 3 235542

Construire imobil cu FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT= S+P+2E, construcții 

anexă, rețele interioare, accesuri/ alei auto și 

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

utilități, împrejmuire teren și organizare de execuție.

799 14.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL MALUL SPART, nr. 80A LOT A 

LOT C2, sector. 3
231260, 242781

Alipire terenuri și construire imobil cu FUNCȚIUNEA DE 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 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.

800 15.07.2022
Bucuresti, strada Bd. Theodor Pallady, nr. 26, sector 

3
212947

modernizare laboratoare – Colegiul Tehnic "Elie Radu" - 

sistem dual prin realizarea lucrărilor de desfințare corp 

C5 (ateliere) și construirea unui imobil cu funcțiunea 

de ateliere/laboratoare și  RHPROPUS= P+4E, 

construcții anexe (gospodărie apă subterană) și 

organizare de execuție lucrări.

801 15.07.2022 Bucuresti, B-dul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3 212763

modernizare laboratoare – Colegiul Tehnic "Elie Radu" - 

sistem dual prin realizarea lucrărilor de desfințare corp 

C5 (ateliere) și construirea unui imobil cu funcțiunea 

de ateliere/laboratoare și  RHPROPUS= P+4E, 

construcții anexe (gospodărie apă subterană) și 

organizare de execuție lucrări.

802 18.07.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 45F-45G-45H, 

sector 3

240325, 240670, 

240671
alimentare cu energie electrica



803 18.07.2022
Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 102D casa 2 si casa 3, 

sector 3
223023 extindere retea gaze si 2 bransamente

804 18.07.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 54E, sector 3 231245 bransament gaze

805 18.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 28B, 

sector 3
227939-C1-U4 bransament gaze

806 19.07.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, sector 3 222000-c1-u53 alimentare cu energie electrica

807 22.07.2022 Bucuresti, strada BABA NOVAC, nr. 9-11, sector. 3 241718

realizarea unei construcții anexă, copertină 

retractabilă peste terasa interioară, refacerea 

împrejmuirii,  amenajare terasă, realizare loc de joacă 

și organizare de șantier.

808 22.07.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 121-125, 

sector 3
210635

construire spațiu comercial și administrativ Rh – S+P, 

spălătorie auto de tip self-wash cu 16 stații de spălare, 

8 stații de încărcare a mașinilor electrice și stații de 

aspirare, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire și organizare 

de execuție

809 22.07.2022 Bucuresti, strada VANTULUI, nr. 3, sector 3 214612

desfiintarea constructiei existente corp C1, construire 

spalatorie auto de tip self-wash cu 5 posturi, Rh - 

parter, imprejmuire, realizare accesuri/alei auto si 

pietonale, racord la drumul public, parcari, spatii verzi 

si organizare de executie lucrari

810 22.07.2022 Bucuresti, strada POSTAVARUL , nr. 24-42, sector 3 204192

construire copertină, împrejmuire și parapeți de 

protecție pentru instalația de alimentare cu GPL 

existentă în incinta stației de distribuție carburanți 

MOL București Postăvarul

811 22.07.2022
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 438, bl. V13, 

sc. 1, ap. 3, sector 3
221771-C1-U29

modificări și construirea a două balcoane la parterul 

blocului V13, la nivelul apartamentului nr.3, executate 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

812 22.07.2022 Bucuresti, strada ION MINULESCU, nr. FN, sector 3 202737

concesionare teren, consolidare, extindere (inclusiv pe 

terenul propus a fi concesionat), supraetajare, 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare 

volumetrică și reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă corp C1, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE cu 

RH=2S+P+9E, realizare accese auto și pietonale, rampe 

auto, racordare la drumurile publice, drumuri auto și 

alei în incintă, parcaje auto, spații verzi, amenajare 

incintă, rețele interioare împrejmuire teren și 

organizare  de execuție lucrări

813 22.07.2022 Bucuresti, strada ALEEA STANILA, nr. 2, sector 3 214151 amenajare gradina de vara Cinema Gloria

814 22.07.2022 Bucuresti, STR. NERVA TRAIAN, sector 3 235749 amplasare statii de reincarcare electrica auto

815 22.07.2022 Bucuresti, strada PTA ALBA IULIA, sector 3 211637 amplasare statii de reincarcare electrica auto

816 25.07.2022
Bucuresti, strada AGATHA BARSESCU, nr. 13, bl. V10, 

sc. 3, ap. 77, sector 3
221268-C1-U6 modificari interioare in cadrul apartamentului nr.77

817 25.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 119-

123, sector 3
207592 informare si operatiuni notariale

818 25.07.2022
Bucuresti, strada EUFROSINA POPESCU, nr. 52, 

sector 3
205816 informare si operatiuni notariale

819 25.07.2022
Bucuresti, strada INTRAREA CONCURSULUI, nr. 3, 

sector 3
242020 informare si operatiuni notariale



820 25.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA ILVEI, nr. 4-10, 

sector 3
225488

Construire clădire pentru sport și recreere (bazin de 

înot) cu RHSOLICITAT = PÎNALT, amenajare grădină, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi și 

organizare de execuție lucrări.

821 25.07.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 

17/17A/17B, sector 3
230961

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS = SPARȚIAL+P+M, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

822 25.07.2022 Bucuresti,  ALEEA NINSORII, nr. 36C, sector. 3 240594-C1-U87

supraetajarea cu un nivel a construcției – imobil 

locuințe de serviciu prin transformarea podului în etaj 

retras, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, locuri de parcare 

în incintă, lucrări amenajare incintă, spații verzi, 

organizare de șantier. Regim final Ds+P+2E-3Er.

823 25.07.2022
Bucuresti, strada GHEORGHE PETRASCU, nr. 67, 

sector. 3
205751

reconfigurare, recompartimentări, modificări 

interioare și exterioare, extindere parțială, 

schimbarea/completarea funcțiunii existente în 

funcțiune de spital ”Universitar Titu Maiorescu” la 

cladirea existentă corp C1; construire parcare 

subterană cu includerea locurilor de parcare din Str. 

Gheorghe Petrașcu nr. 67A și nr. 67B; amenajare 

incintă, spații conexe alei, trotuare, spații verzi, 

împrejmuire și porți de acces și organizare de execuție 

lucrări.

824 25.07.2022
Bucuresti, strada Gheorghe Petrascu, nr. 67, sector. 

3
205751

desființarea integrată a construcțiilor corp C2 – 

construcție cabină poartă parter cu Sc.=173,08 mp.; 

corp C3 – construcție pasarelă cu Sc.=205,77 mp și 

organizare de execuție lucrări.

825 25.07.2022 Bucuresti, strada Chezășiei, nr. 37, sector. 3 214701

autorizarea lucrărilor de construcții executate fără 

autorizație de construire (intrarea în legalitate) pentru 

corpul C2 având un RH=P+1E+pod și organizare de 

execuție lucrări

826 25.07.2022 Bucuresti, strada TARANCUTEI, nr. 54, sector. 3 224758

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.

827 27.07.2022 Bucuresti, strada Lt. Col. Papazoglu, nr. 106, sector. 3 223746

autorizarea lucrărilor de construcții executate fără 

autorizație de construire (intrarea în legalitate), cu 

încadrarea în reglementările de urbanism aprobate 

prin realizarea unor lucrări de desființare corpuri de 

construcții C3, C4, C5, C6 și consolidare, 

recompartimentări și supraetajare la IMOBILUL - 

LOCUINȚĂ CORP C1, având un RHfinal = 

S+P+2E+Mdublă și LOCUINȚĂ CORP C2, având un 

RHfinal = P+1E+M, refacere împrejmuire și organizare 

de execuție lucrări.

828 28.07.2022 Bucuresti, strada ȘOS GĂRII CĂȚELU, nr. 42, sector. 3 203775

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

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

pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.



829 28.07.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 73, sector. 3 207335

modificare de temă în timpul executării lucrărilor 

autorizate în baza AC nr.239/2021- imobilului – 

locuințe colective cu RH = P+4E+5/6Er, prin modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare              și 

remodelare fațade, lucrări amenajare incintă, spații 

verzi, organizare de șantiermodificare de temă în 

timpul executării lucrărilor autorizate în baza AC 

nr.239/2021- imobilului – locuințe colective cu RH = 

P+4E+5/6Er, prin modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare              și remodelare fațade, lucrări 

amenajare incintă, spații verzi, organizare de 

șantiermodificare de temă în timpul executării 

lucrărilor autorizate în baza AC nr.239/2021- 

imobilului – locuințe colective cu RH = P+4E+5/6Er, 

prin modificări interioare și exterioare, reconfigurare              

și remodelare fațade, lucrări amenajare incintă, spații 

verzi, organizare de șantiermodificare de temă în 

timpul executării lucrărilor autorizate în baza AC 

nr.239/2021- imobilului – locuințe colective cu RH = 

P+4E+5/6Er, prin modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare              și remodelare fațade, lucrări 

amenajare incintă, spații verzi, organizare de 

șantiermodificare de temă în timpul executării 

lucrărilor autorizate în baza AC nr.239/2021- 

imobilului – locuințe colective cu RH = P+4E+5/6Er, 

prin modificări interioare și exterioare, reconfigurare              

și remodelare fațade, lucrări amenajare incintă, spații 

verzi, organizare de șantiermodificare de temă în 

830 28.07.2022
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU, nr. 115, 

sector. 3
211603

Construirea unui IMOBIL de LOCUINȚE COLECTIVE, 

având un RHPROPUS=S+P+2E+3E/3Er, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

831 29.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 45A, sector. 

3
222147 informare

832 29.07.2022 Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 84 si 86, sector. 3 221941

operațiuni notariale - alipire terenuri (NC221941, NC 

221942, NC202293, NC202294); întocmire 

documentație de urbanism P.U.D. în vederea construrii 

unui ansamblu compus din 2 imobile (C1+C2) cu 

subsol tip dală comună, cu RH(C1+C2) solicitat 

=S+P+2E~3Er/Mp, având funcțiunea astfel, C1 imobil 

mixt cu funcțiunea de locuire colectivă și 

birouri/servicii/comerț, C2 - locuințe colective mici, 

relizare parcaje auto în incintă, rampe auto, anexe 

tehnice, amenajare incintă, mobilier urban, iluminat, 

alei pietonale, alei carosabile, amenajări accese auto și 

pietonale, racorduri la drumuri publice, spații verzi, 

împrejmuire teren, organizare de șantier.

833 29.07.2022 Bucuresti, STR. NUCULUI, nr. 11, sector. 3 240545

consolidare, extindere pe parter, supraetejare 4 

(patru) etaje pe conturul nou rezultat al parterului, 

modificări interioare - exterioare; RH solicitat = 

P+1E~2Er- 4Er cu funcțiunea de locuințe colective și 

servicii la parter; realizare accese auto și pietonale, 

racordare la drumurile publice, drumuri auto și alei în 

incintă, parcaje auto, spații verzi, amenajare incintă, 

rețele interioare, branșamente interioare, împrejmuire 

teren și organizare execuției lucărilor.



834 29.07.2022
Bucuresti, strada RARAU, nr. 3, bl. V69, sc. 1, et. P, 

ap. 2, sector. 3
220353-C1-U3

modificări interioare/exterioare prin extinderea 

balconului situat la parterul blocului V69, scara 1,                             

cu menținerea accesului existent din exterior în 

apartamentul nr. 2.

835 29.07.2022 Bucuresti,  ALEEA MIZIL, nr. 73A, sector. 3 200167
împrejmuire parțială pe latura de sud a terenului și 

organizare de execuție lucrări.

836 29.07.2022 Bucuresti, strada 0

renovarea energetică, moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale și organizare de execuție 

lucrări

837 29.07.2022
Bucuresti,  STR GURA VADULUI , nr. 3, bl. G23, 

sector. 3
0

renovarea energetică, moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale și organizare de execuție 

lucrări.

838 29.07.2022 Bucuresti, Str. Schitului, nr. 6, bl. 7D1, sector. 3 0

renovarea energetică, moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale și organizare de execuție 

lucrări.

839 29.07.2022 Bucuresti,  AleEA PERISORU, nr. 14, bl. N4B, sector. 3 0

renovarea energetică, moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale și organizare de execuție 

lucrări.

840 29.07.2022 Bucuresti, STR. TRAIAN, nr. 40, sector. 3 222887 informare si operatiuni notariale

841 29.07.2022
Bucuresti, strada Plutonier Radu Gheorghe, nr. 30, 

sector 3
214240 informare si operatiuni notariale

842 29.07.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA MARCUSULUI, nr. 60-68, 

sector. 3
204265 informare si operatiuni notariale

843 29.07.2022 Bucuresti, strada INDUSTRIILOR  , nr. 56D, sector. 3 211381 informare si operatiuni notariale

844 01.08.2022 Bucuresti,  Sos. Garii Catelu, nr. 222, sector. 3 225030 informare si operatiuni notariale

845 01.08.2022 Bucuresti, strada Cluceru Udricani, sector. 3 0
organizare de execuție lucrări pe domeniul public – 

pietonal.

846 01.08.2022 Bucuresti, strada MARULUI , nr. 80A, sector 3 213809 bransament electric

847 01.08.2022
Bucuresti, strada THEODOR PALLADY , nr. 42E, 

sector. 3
224246

Construire Hală depozitare materiale și produse finite, 

cu RH = P+4E.

848 01.08.2022 Bucuresti, Str. Fildesului, nr. 2, bl. G6, sector. 3 0

renovarea energetică, moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale și organizare de execuție 

lucrări.

849 01.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 47-53, 

sector 3
214429

bransament apa, racord canal, instalatie interioara de 

apa si canal

850 02.08.2022
Bucuresti, strada Pictor Ion Tuculescu, nr. 42, sector 

3
214890

amplasare scara exterioara metalica la constructia 

existenta corp C1 din incinta Colegiului Tehnic Mihai 

Bravu si organizare de santier

851 02.08.2022 Bucuresti, strada ION SAHIGHIAN, nr. 4G, sector 3 FN

lucrări de desființare și reamenajare construcții 

existente și lucrări de construire în vederea realizării 

unei CENTRALE DE COGENERARE DE ÎNALTĂ 

EFICIENȚĂ, împrejmuire teren, operațiuni notariale 

(alipire terenuri) și organizare de execuție lucrări.

852 02.08.2022
Bucuresti, B-DUL MIRCEA VODA, nr. 48, bl. M21, 

sector 3
221240-C1-U6

lucrări de renovare la amenajarile și instalațiile 

interioare (inclusiv amenajarea zonei “Self24”), 

reabilitarea energetică și a finisajelor fațadelor și 

conformarea la cerința esențială “securitatea la 

incendiu” – Agenția Timpuri Noi – București – C.E.C. 

Bank S.A.

853 02.08.2022
Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256 lot 2, 

sector. 3
213054 informare si operatiuni notariale



854 02.08.2022 Bucuresti, strada TH. SPERANȚIA, nr. 94, sector. 3
217227-C1-U1 / 

218844-C1-U1

recompartimentări interioare, intervenții acoperiș 

aferente construcției existente identificată prin nr. 

cad. 218844-C1-U1; și extindere, etajare, 

recompartimentăre și schimbare de destinație din 

garaj în spațiu de locuit; consolidarea și modernizarea 

întregului imobil și organizare de execuție lucrări.

855 02.08.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 88, sector. 3 225522

Construire IMOBIL – LOCUINȚE COLECTIVE MICI și 

SPAȚIU COMERCIAL având un regim de înălțime 

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

interioare, accesuri auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

856 02.08.2022 Bucuresti,  CALEA DUDESTI , nr. 151, sector. 3 241352

Desființarea integrală a corpului C3 (locuință P cu 

Sc.=28,00 mp.), consolidarea, extinderea și 

supraetajarea corpului C2  (anexă RH=P cu Sc.=14,00 

mp.), modificări interioare/exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade, rezultând un IMOBIL cu 

FUNCȚIUNE MIXTĂ (spații comerciale și locuire), având 

un RHPROPUS=P+1E, realizare terasă acoperită 

(PARTER), accesuri auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, refacere împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

857 03.08.2022 Bucuresti, strada B-dul Basarabia, nr. 256, sector. 3 214307

desființarea integrată a construcției corp C34 – 

construcție Punct termic parter cu Sc.=199,00 mp. și 

organizare de execuție lucrări.

858 03.08.2022 Bucuresti, strada B-dul Basarabia, nr. 256, sector. 3 214307

desființarea integrată a construcției corp C32 – 

construcție Depozit subteran cu Sc.=504,00 mp. și corp 

C33 – construcție magazie cu Sc.=13,00 mp și 

organizare de execuție lucrări.

859 03.08.2022 Bucuresti, strada B-dul Basarabia, nr. 256, sector. 3

214305/214306/

214487/214488/

214489

desființarea integrată a construcțiilor NC 214305: C2-

Corp C9 Punct termic; C5-corp C26 Stație filter; C6-

corp C27 Statie filter; C7-corp C28 Magazie material; 

C8-Corp C29 Sifonarie; C9-corp C30 Stație 

ventilatoare; C12-corp C179 Magazie; C13-corp C180 

Birouri; C14-corp C181 Magazie; C15-corp C185 Atelier 

mecanic; NC 214306: C1-corp C43 Magazie scule; C2-

corp C59 Magazie material; C4-corp C62 Depozit; C5-

corp C63 Depozit subteran ALA; C6-corp C64 Magazie; 

C8-Corp C66 Depozit lubrifianți; C10-corp C68 Depozit 

lubrifianți; C11-corp C70 Stație Peco; C12-corp C103 

Magazie/stație Peco; C13-corp C104 Magazie material; 

C15-corp C111 Sala aparataj; NC 214487: C1-corp C16 

Predecantor; NC 214488: corp C42 a. Cabină basculă; 

corp C69 b. CTC Tagle; NC 214489: C1-corp C3 Punct 

sanitar; C4-corp C10 Rezervor orizontal; C5-corp C11 

rezervor subteran și organizare de execuție lucrări.

860 03.08.2022 Bucuresti, strada GRADINARILOR, nr. 30, sector 3 213640

construire imobil cu functiunea de locuinte colective 

cu RHpropus=S+P+2E+3Eretras/M, constructii anexe, 

retele interioare, accesuri auto/pietonale, racord la 

drumul public, amenajare parcari, spatii verzi, 

imprejmuire teren si organizare de executie lucrari



861 03.08.2022 Bucuresti, strada CEZAR BOLLIAC, nr. 40, sector. 3 223777

desființare construcții existente/corpuri C1 și C2 și 

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHSOLICITAT = P+1E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, refacere 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

862 03.08.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector. 3 209604

supraetajare cu 3 niveluri a corpului C3 - funcțiune 

mixtă (hala/ateliere/birouri/locuințe de serviciu), 

RHSOLICITAT = P+3E, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi și organizare de execuție lucrări.

863 03.08.2022
Bucuresti, strada GURA SOLCII, nr. 89C lot 2, sector. 

3
201465 informare si operatiuni notariale

864 03.08.2022
Bucuresti, strada ALEEA TORNADEI, nr. 12-16, sector 

3
243265 extindere retea gaze si bransament gaze

865 03.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 

141;143 SI 145, sector 3

241862, 241861, 

241860

amplasare post de transformare si racorduri electrice 

de joasa tensiune

866 03.08.2022 Bucuresti, strada ANESTINELOR, nr. 37, sector 3 228988 informare si operatiuni notariale

867 03.08.2022 Bucuresti, strada Lunca Bradului, nr. 2, sector 3 214891

scoala gimnaziala nr. 195 - extindere si supraetajare 

constructie existenta corp C1 - scoala cu 

RHexistent=P+2E, rezultand un imobil cu functiunea de 

unitate de invatamant cu RHpropus=P+3E-4Epartial si 

organizare de santier

868 04.08.2022 Bucuresti,  AL MIZIL, nr. 40-42, sector. 3 205630
dezmembrarea terenului rezultând 32 loturi și 

operațiuni notariale.

869 04.08.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA MARCUSULUI, nr. 41, 

sector 3
242906

dezmembrarea terenului in 28 de loturi si operatiuni 

notariale

870 04.08.2022
Bucuresti, strada DRM LUNCA PRUTULUI , nr. 65-67, 

sector 3
242881

dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

871 09.08.2022
Bucuresti, strada CAMPIA LIBERTATII, nr. 42, bl. B2, 

sc. E, ap. 163 si 164, sector. 3
221824

modificări interioare în cadrul apartamentelor nr. 163 

și nr. 164 situate la parterul blocului B2, sc.E, din Str. 

Câmpia Libertății nr. 42, cu păstrarea accesului 

existent din exterior și schimbarea destinației 

apartamentului nr. 164 din locuință în cabinet 

stomatologic.

872 09.08.2022
Bucuresti, strada CAMIL RESSU, nr. 35, bl. N5, ap. 83-

84, sector 3
221180-C1-U150

realizarea de modificări interioare – crearea unor 

accese între apartamentele nr. 83 și 84

873 09.08.2022 Bucuresti, STR. PUPITRULUI, nr. 56, lot 1, sector 3 228440

transformare pod în mansardă, rezultând un IMOBIL 

CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS = P+M și organizare de execuție lucrări.

874 09.08.2022
Bucuresti, strada NICOLAE GRIGORESCU, nr. 47, bl. 

C2, sc. 3, et. P, ap. 21, sector 3
219458-C2-U98

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.21

875 09.08.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 1, 

sc. 2, ap. 1, sector 3
228196-C1-U87

închiderea balconului aferent apartamentului nr. 1, 

realizarea de modificări interioare și crearea unui 

acces din exterior

876 09.08.2022
Bucuresti, strada ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, nr. 41, 

sector. 3
227016

desființarea integrală a corpului C6, desființare 

parțiala și extindere corp C1, refacere acoperiș  și 

amplasare construcție provizorie de tip garaj (fără 

fundații) cu regim de înălțime parter și respectiv 

organizare de execuție lucrări



877 09.08.2022
Bucuresti, strada ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, nr. 

41A, sector. 3
224718

desființarea integrală a corpului C1, consolidare, 

schimbare de destinație și supraetajarea cu 2 niveluri a 

corpului C2, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări. Regim de înălțime și funcțiune 

propuse - locuință unifamilială P+2E.

878 09.08.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 1, 

sc. 1, ap. 11, sector. 3
228196-C1-U94 inchiderea balconului aferent apartamentului nr. P11

879 09.08.2022
Bucuresti, strada NICOLAE T. SEBE, nr. 5, bl. S24, sc. 

1, et. parter, ap. 2, sector. 3
220879-C1-U6 modificari interioare in cadrul ap. nr. 2

880 09.08.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 843-849, sector. 

3
215911

Construire imobil – punct alimentație publică, 

depozitare și comerț cu 

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

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

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

881 09.08.2022
Bucuresti, strada PROF DR STEFAN S NICOLAU, nr. 4, 

bl. 51, sc. B, et. P, ap. 52, sector. 3
220447-C1-U62

modificari si construirea unui balcon la parterul 

blocului la nivelul apartamentului nr. 52 executat ]n 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul aprtamentului

882 09.08.2022 Bucuresti, strada BD TH PALALDY, nr. 51, sector. 3 226574

Construire spălătorie auto având un 

RHPROPUS=PARTER, amenajare incintă și amenajări 

rutiere pentru circulația autovehiculelor și organizare 

de execuție lucrări

883 10.08.2022 Bucuresti, strada SOS.GARII CATELU, nr. 50, sector 3 214892 deviere retea canalizare

884 10.08.2022 Bucuresti, strada ILIOARA , nr. 54, bl. B, sector 3 225073 alimentare cu energie electrica

885 16.08.2022
Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 14, lot 6/2/7, 

sector 3
243390

realizare puț forat de medie adâncime și organizare de 

execuție lucrări

886 18.08.2022
Bucuresti, strada THEODOR SPERANTIA, nr. 130, bl. 

78, sc. 1, et. 5, ap. 20, sector. 3
242237

desființare parțială, consolidare, extindere, modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare               și 

remodelare fațade și transformarea mansardei în etaj 

parțial, rezultând un imobil - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

- RHpropus = Ds+P+1Eparțial, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri/alei auto    și pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

887 18.08.2022 Bucuresti, AL. FOISORULUI, nr. 98, sector. 3 243249 teren curți/construcții, conform extras CF.

888 18.08.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 66A, sector 3 240107 dezmmebrare si operatiuni notariale

889 18.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 42-

44, sector 3
240638, 240844 comasare si operatiuni notariale

890 18.08.2022
Bucuresti, strada BD OCTAVIAN GOGA, nr. 20B, 

sector 3
205872

Împrejmuire teren, amplasare barieră acces și 

organizare de execuție lucrări

891 18.08.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 42K, 

sector 3
222764 informare si operatiuni notariale

892 18.08.2022
Bucuresti, strada ALEEA RAMNICU VALCEA, nr. 5-7, 

bl. S15, sc. A, ap. 35, sector 3
218617-C1-U31

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.35

893 18.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MARE, nr. 41-43, 

sector 3
213060 informare si operatiuni notariale



894 18.08.2022 Bucuresti, strada Industriilor, nr. 20, sector 3 210525

desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, la construcția 

existentă corp C1 cu RHEXISTENT = P, rezultând un 

IMOBIL LOCUINȚĂ cu RHPROPUS = P+1E+M și 

construire SPAȚIU COMERCIAL cu RHPROPUS = P+1E, 

refacere împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

895 18.08.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 407, sector 3 214422
dezmembrarea terenului in 2 loturi si operatiuni 

notariale

896 18.08.2022
Bucuresti, strada LT MIHAIL FOISOREANU, nr. 60, 

sector. 3
210809 informare si operatiuni notariale

897 18.08.2022 Bucuresti, strada GOLOGANULUI, nr. 4, sector. 3 214075 informare si operatiuni notariale

898 18.08.2022
Bucuresti, strada MIHAI BRAVU, nr. 394, bl. B1A, sc. 

A, ap. 3, sector 3
217653-C1-U28

realizarea unui acces din exterior in interiorul 

apartamentului nr.3

899 18.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL MALUL CU FLORI, nr. 21 

SI 23, sector 3
203672, 207253 comasare si operatiuni notariale

900 18.08.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 17, sector 3 210746 imprejmuirea terenului si amenajarea gradinii

901 18.08.2022
Bucuresti, strada MOISE NICOARA, nr. 37, et. 

PARTER, ap. 1
221148-C1-U1

realizarea de modificari interioare si reamenajare in 

cadrul apartamentului nr.37

902 18.08.2022
Bucuresti, strada MATEI BASARAB, nr. 72, bl. L112, 

sc. 1, et. 2, ap. 10, sector. 3
219460-C1-U22

modificări interioare în cadrul apartamentului nr. 10, 

situat la etajul 2 în blocului L112,             scara 1, din B-

dul Matei Basarab nr. 72.

903 19.08.2022
Bucuresti, strada GURA CRIVATULUI, nr. 17A, bl. 

tronson 1, sector 3
210026 Bransament Gaze

904 19.08.2022
Bucuresti, strada GURA CRIVATULUI, nr. 17A, bl. 

tronson 2, sector 3
210026 bransament gaze

905 22.08.2022 Bucuresti, STR. ESARFEI, nr. 60, sector 3 242579 extindere retea gaze si bransament gaze

906 23.08.2022
Bucuresti, strada MALVA, nr. 100/102/104/106, 

sector. 3
241569 DEZMEMBRARE TEREN

907 23.08.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA PRUTULUI, nr. 33-35, 

sector. 3
210038 realizare fosă septică și organizare de execuție lucrări.

908 23.08.2022
Bucuresti, strada CODRII NEAMTULUI, nr. 5-7, lot 2, 

sector. 3
210287 informare si operatiuni notariale

909 23.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 88B, 

sector 3
227621

dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

910 23.08.2022 Bucuresti,  ALEEA EPRUBETEI, nr. 7-11, sector. 3 202927

Construire IMOBIL – LOCUINȚE COLECTIVE având un 

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.

911 23.08.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 102-110(LOT 

20) , sector. 3
215346

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RH=P+1E+M, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

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

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

912 23.08.2022
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU, nr. 20, 

et. P, sector 3
220794-C1-U21

modificarea aspectului fațadei aferentă spațiului 

comercial

913 23.08.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 29, 

sector 3
203829

construirea unei rampe pentru persoanele cu 

dizabilitati

914 24.08.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 4-6, sector. 3 200155 Împrejmuirea terenului



915 24.08.2022
Bucuresti, strada DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-

45, sector 3
213132

recompartimentare, reconfigurare, modificare fațade, 

amenajare două niveluri de birouri în interiorul 

volumului existent construit, schimbare de funcțiune 

în spațiu de depozitare produse ambalate și birouri, 

amenajare puț și rezervor apă, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi și organizare de execuție 

lucrări.

916 24.08.2022 Bucuresti, strada Drumeagului, nr. 3, sector 3 236115
Refacere împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

917 24.08.2022 Bucuresti, strada NICOLAE TECLU, nr. 51, sector 3 235736
amplasare coș de fum pe învelitoarea construcției 

existente corp C1 și organizare de execuție lucrări.

918 24.08.2022 Bucuresti, strada Industriilor, nr. 46, sector. 3 214893
lucrari de extindere a Scolii nr. 55, inclusiv consolidare, 

modernizare si cresterea eficientei energetice

919 24.08.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 117-119, 

sector 3
217482 constituire servitute de trecere auto si pietonala

920 24.08.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 119-119, 

sector 3
217482

dezmembrarea terenului in 3 loturi si operatiuni 

notariale

921 24.08.2022
Bucuresti, STR. ISTRIEI, nr. 16, bl. 3E, sc. 4, et. 2, ap. 

54, sector 3
220440-C1-U36

realizarea de modificari interioare si reamenajari in 

cadrul apartamentului nr.54

922 24.08.2022 Bucuresti, INTR. MONOLITULUI, nr. 18, sector 3 231779 comasare si operatiuno notariale

923 24.08.2022 Bucuresti, strada Bd. Basarabia, nr. 256, sector. 3 213342

lucrari de extindere a Liceului Dragomir Hurmuzescu, 

inclusiv consolidare, modernizare si cresterea 

eficientei energetice

924 24.08.2022
Bucuresti,  SOS GARII CATELU, nr. 122/124/126 lot 

1A/1a-Sublot A, sector. 3
231490 informare si operatiuni notariale

925 24.08.2022 Bucuresti, strada 219745-C1-U504
inchiderea balconului in suprafata de 3,32 mp aferent 

ap. nr. 13

926 24.08.2022 Bucuresti, strada CREDINTEI , nr. 5, sector. 3 235400

autorizarea lucrărilor de construcții executate fără 

autorizație de construire (intrarea în legalitate), cu 

încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, 

pentru construirea unui la IMOBIL - LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ,  RHEXISTENT = P+1E+Pod, rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

927 24.08.2022 Bucuresti, Str. Dristorului, nr. 125, sector 3 240137

Extindere construcție parter cu funcțiunea de mic 

spațiu comercial, autorizată în baza A.C. Nr. 05/ 

11.01.2021, supraetajare 1Er-2Er, modificări interioare 

- exterioare; RH propus = P+1Er+2Er cu funcțiunea de 

mic spațiu comercial, parcaje auto la sol, branșamente 

utilități, rețele interioare, accese/alei auto și pietonale, 

racorduri la drumul public, spații verzi, platformă 

pubele, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări; Cu menținerea avizelor pentru utilități obținute 

în baza Certificatului de Urbanism Nr. 1422/ 

24.12.2021, dacă acestea se înscriu în termenul de 

valabilitate;

928 24.08.2022

Bucuresti, strada Str. Victor Brauner nr. 40C, LOT 1 

(fost B-dul. Pictor Theodor Pallady Nr. 309 -LOT 2, 

fost Str. Pictor     Victor Brauner Nr. 40C-40J -LOT 2.), 

, nr. 40C LOT 1, sector 3

241580 informare

929 24.08.2022 Bucuresti, strada Eterului , nr. 46B, sector 3 200713 informare si operatiuni notariale

930 24.08.2022
Bucuresti, strada SOLDAT TEODORESCU 

CONSTANTIN, nr. 18, sector 3
225630 informare si operatiuni notariale



931 24.08.2022 Bucuresti, strada Aleea Mizil nr 38, nr. 38, sector 3 204801

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 285/13.07.2022, modificări 

interioare-exterioare, consolidare (după caz), 

transformare mansardă în etaj (3Er) pe o suprafață de 

60% din suprafața etajului 2E și apoi supraetajare cu 

1Er (pe conturul etajului 3Er rezultat). RHrezultat 

compus din 2 (două) scări A și B alipite = Ds+P+2E~3Er-

4Er cu funcțiunea de locuințe colective; amenajare/ 

reorganizare locuri de parcaje auto, organizarea 

execuției lucrărilor;

932 25.08.2022

Bucuresti, strada Str. Ion Minulescu nr. 60 lot. 1 

(fosta str. Bella Breiner) nr. provizoriu 60A;, nr. 60 lot 

1, sector 3

214217

Conversie funcțională ansamblu existent cu imobile 

P+2E și P+3E și funcțiunea de birouri, spații industriale 

și depozitare prin realizarea lucrărilor de desființare 

construcții existente/consolidare, reconfigurare 

volumetrică, amenajări interioare-exterioare, 

extindere și supraetajare, amenajare parcaje auto în 

incintă, amenajare teren, spații verzi, rețele interioare, 

împrejmuire și organizare de execuție lucrări; 

RHpropus = S+P+2E-3-4-5Eretrase cu funcțiuni mixte 

de locuințe de serviciu, birouri, servicii și comerț;

933 25.08.2022 Bucuresti, STR. BRATARII, sector. 3 0
realizarea unui zid de sprijin cu lungimea de 

aproximativ 115 m si organizare de executie

934 25.08.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector. 3
201765, 214305, 

209760, 214488

realizarea unui complex cultural, comercial, 

administrativ, instalații sportive și de divertisment cu 

realizarea de construcții cu înălțimi de maxim P+1E în 

interiorul halei Laminor C6-C61, (care are o înălțime la 

cornișă de 18,20 m și înălțime maximă la coamă de 

22,00 m) și intervenții de tip restaurare-conservare la 

construcțiile alipite C1-clădire birouri P+3E, C2 vestiar 

subsol, C3 clădire birouri P+3E, C4 vestiar subsol, C5 

vestiar subsol, bazin decantor și anexă la hala magazie 

C106 și schimbarea funcțiunii în complex cultural, 

divertisment, comercial, cazare și administrativ; 

amenajare incintă și realizare parcare auto și 

organizare de execuție lucrări.

935 25.08.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector. 3 201765, 209760

modificare de temă de proiectare în timpul execuției 

cu reconfigurare accese auto la parcarea din subsol și 

modificări interioare subsol și organizare de execuție 

lucrări.

936 26.08.2022
Bucuresti, strada MALVA, nr. 100/102/104/106, 

sector. 3
241570

dezmembrarea terenului rezultând 3 loturi și 

operațiuni notariale.

937 26.08.2022
Bucuresti, strada GHE DEM TEODORESCU, nr. 43 SI 

45, sector. 3
211646; 224323 comasarea a doua terenuri si operatiuni notariale

938 26.08.2022
Bucuresti, strada Zona Marasesti-Timpuri Noi-MIhai 

Bravu, sector. 3
0

realizare pasarele pietonale peste Raul Dambovita 

pana la limita teritorial-administrativa a Sectorului 3

939 26.08.2022
Bucuresti, strada MALVA, nr. 100/102/104/106, 

sector. 3
241568

dezmembrarea terenului rezultând 3 loturi și 

operațiuni notariale.

940 29.08.2022
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU, nr. 

157A, sector. 3
200046

construire imobil – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu regim 

de înălțime P+1E.

941 29.08.2022
Bucuresti, strada SOLD GHETU ANGHEL, nr. 67, 

sector 3
209429 bransament gaze



942 29.08.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 4, sector. 3 201086

realizarea lucrărilor de construcții pentru construire 

hală metalică având un RHPROPUS= parter și 

organizare de execuție lucrări.

943 29.08.2022
Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 79 corp A ;i corp B, 

sector 3
238615 alimentare cu energie electrica

944 29.08.2022 Bucuresti, strada ERETELUI, nr. 30A, sector. 3 235214

Desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajarere, compartimentări interioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă - corp C1 cu RHEXISTENT= Parter, rezultând 

un imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

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.

945 29.08.2022 Bucuresti, strada BD MIRCEA VODA, nr. 25, sector 3 204730

construire împrejmuire teren cu soclu din beton 

armat, realizare accesuri auto și pietonale, racord la 

drumul public și organizare execuție lucrări

946 29.08.2022
Bucuresti, strada PROF GRIGORE GANESCU, nr. 9, 

sector 3
223029 bransament apa + racord canalizare

947 01.09.2022
Bucuresti, strada DRM GURA PUTNEI , nr. 140-146, 

lot 1, sector 3
242064

construire IMOBIL DE LOCUINȚE CU PARTIU SPECIAL 

cu RHSOLICITAT = Ds+P+2E+3E, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

948 01.09.2022
Bucuresti, strada ALEEA MARIUS EMANOIL BUTEICA, 

nr. 8, bl. 62, sc. 1, et. 1, ap. 10, sector 3
220363-C1-U2

realizarea de modificari interiaore in cadrul 

apartamentului nr.10

949 01.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 68-76, 

sector 3
200991

construirea unor porti metalice de acces si organizare 

de executiei lucrari

950 01.09.2022 Bucuresti, STR. ETERULUI, nr. 48A, sector. 3 203395 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE

951 01.09.2022
Bucuresti,  AL FUIORULUI, nr. 5, bl. H16B, sc. B, et. 3, 

ap. 34, sector. 3
220448-C1-U45

modificari interioare in cadrul apartamentului nr. 34 si 

inchiderea balconului aferent acestuia

952 01.09.2022
Bucuresti, STR. POPA STOICA DIN FARCAS, nr. 3, 

sector. 3
235621

Consolidare, supraetajare modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă – corp C1 cu RHEXISTENT= P, 

rezultând un imobil cu FUNCȚIUNE DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS= P+1E, rețele interioare, 

parcări, spații verzi și organizare de execuție.

953 01.09.2022
Bucuresti, strada BD CORNELIU COPOSU, nr. 2A, 

sector 3
201363

lucrari de recompartimentari interioare in vederea 

amenajarii unui magazin tip retail la parterul 

constructiei C1 si refacerea fatadei

954 01.09.2022
Bucuresti, strada BD CORNELIU COPOSU, nr. 2A, 

sector 3
201363

lucrari de reabilitare si recompartimentare interiaora 

in vederea amenajarii unei piete agroalimentare la 

nivelul subsolului constructiei C1

955 01.09.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, sc. 1, 

et. 6, ap. 47, sector 3
228196-C1-U47 inchiderea terasei aferentr apartamentului nr.47

956 01.09.2022
Bucuresti, STR. TROSCOTULUI, nr. 1, et. 4, ap. 9, 

sector. 3
237277-C1-U14 modificari interioare in cadrul apartamentului nr. 9

957 01.09.2022 Bucuresti, strada MIRASLAU, nr. 15, sector 3 204077

modificări interioare, modificări exterioare și 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă corp C1 – locuință unifamilială cu 

Rh=P+1E+M și organizare de execuție

958 01.09.2022 Bucuresti,  Calea Vitan, nr. 140, sector. 3 243406 informare si operatiuni notariale



959 01.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 132-

136, sector 3
225734 informare si operatiuni notariale

960 02.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA SOLCII, nr. 50-52,54 LOT 

1/1
242901

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

COLECTIVĂ 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.

961 02.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA SOLCII, nr. 50-52,54 LOT 

1/1, sector. 3
242844

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

COLECTIVĂ 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.

962 02.09.2022
Bucuresti, strada DRM GURA PUTNEI , nr. 140-146, 

sector. 3
242065

construire IMOBIL DE LOCUINȚE CU PARȚIU SPECIAL 

cu RHSOLICITAT = Ds+P+2E+3Er, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

963 02.09.2022
Bucuresti, strada DRM GURA PUTNEI , nr. 140-146, 

sector. 3
242066

construire IMOBIL DE LOCUINȚE CU PARȚIU SPECIAL 

cu RHSOLICITAT = Ds+P+2E+3Er, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

964 02.09.2022

Bucuresti, strada B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 103 

(fost: Str. Malva nr. 3B, fost: Bd. Nicolae Grigorescu 

nr. 87); , nr. 103, sector 3

232560

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 17/ 11.01.2022, modificări 

interioare-exterioare, consolidare (după caz), 

supraetajare cu 1Er (pe conturul etajului 5Er 

autorizat). RHrezultat = Ds+P+2E~3Er-4Er-(5Er~6Er) cu 

parcaj auto la demisol cu funcțiunea de locuințe 

colective; amenajare/ reorganizare locuri de parcaje 

auto, organizarea execuției lucrărilor;

965 02.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 132-

136, sector 3
225735 Informare și operațiuni notariale.

966 02.09.2022 Bucuresti, Str. Pazon Marin, nr. 23, sector. 3 234807

Construire unui IMOBIL – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

având RHPROPUS = P+2E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

967 02.09.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA SOLCII , nr. 82, sector. 3 203445 Informare și operațiuni notariale.

968 02.09.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 103B, sector. 3 209216 DEZMEMBRARE TEREN

969 02.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 16, 

sector. 3
230902

Construirea unui IMOBIL - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

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

accesuri auto și pietonale, racord la drumul public, 

parcări, spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

970 02.09.2022
Bucuresti, strada BD MIHAI BRAVU, nr. 510A LOT 2, 

sector. 3
243274

pentru elaborarea documentației în vederea 

autorizării lucrărilor de construire                   și 

organizare de execuție.

971 02.09.2022
Bucuresti, strada BD ENERGETICIENILOR, nr. 9-11, 

sector 3
212763 deviere retea apa potabila

972 05.09.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 42E, sector. 3 224246
construire Hală depozitare materiale și produse finite, 

cu RH = P+2E.



973 05.09.2022 Bucuresti,  AL ALEXANDRU MORUZZI, nr. 1, sector. 3 223365

construirea unui imobil cu funcțiune locuire colectivă, 

având RH = S+P+2E+etajul 3 retras, împrejmuirea 

terenului și branșamente utilități.

974 05.09.2022 Bucuresti, STR. VALEA SADULUI, nr. 21, sector. 3 203953
Construire locuință unifamilială, cu RH = P+1E+M și 

organizarea de execuție lucrări.

975 05.09.2022
Bucuresti,  CONSTANTIN DRAGAN NR 20 SI STR 

GRINDEIULUI NR 39, sector. 3
235545

autorizarea lucrărilor de construcții executate fără 

autorizație de construire (intrarea în legalitate), cu 

încadrarea în reglementările de urbanism aprobate 

prin realizarea unor lucrări de intrare în legalitate 

pentru două subsoluri și modificare fațade, 

compartimentare interioară, realizare accesuri din 

exterior hală producție și depozitare; construire 

mezanin parțial și etaj 1 parțial cu funcțiunea birouri și 

producție, în volumul existent; desființare Corp de 

construcție C5 – post trafo; realizare acces în incintă 

din drum de acces în indiviziune și organizare de 

execuție lucrări.

976 05.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41C, sector. 

3
209420

autorizarea lucrărilor de construcții pentru construire 

hală producție având un regim de înălțime parter și 

organizare de execuție lucrări.

977 07.09.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei nr. 125-131, 

nr. 125-131, sector 3
226651

construire  imobil cu RH = Ds+P+2E~3Er(Et.Mretras)  

cu funcțiunea de locuințe colective, 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;

978 07.09.2022 Bucuresti, strada Lemnisorului, nr. 65, sector 3 240142

desființare construcție existent C1; construire imobil 

cuplat cu RHsolicitat = P+2E~3Er cu funcțiunea de 

birouri și stație I.T.P. la parter, anexe parter, 

amenajare parcaje auto în incintă, accese auto și 

pietonale, racordare la drumurile publice, alei auto și 

pietonale în incintă, spații verzi, amenajare incintă, 

împrejmuire teren, rețele interioare, branșamente 

utilități și organizarea execuției lucrărilor;

979 07.09.2022 Bucuresti, strada PAPIU ILARIAN, nr. 43, sector. 3 207013

Modificare de temă pe parcursul executării lucrărilor 

de construire prin realizarea supraetajării cu un nivel a 

etajului 3 retras, modificări interioare și exterioare 

prin reconfigurare fațade și remodelare volumetrică la 

construcția aflată în curs de execuție în baza A.C. nr. 

149 din 19.04.2022 cu 

RHAUTORIZAT=S+P+2E+3ERETRAS, rezultând un imobil 

cu funcțiunea de LOCUINȚĂ COLECTIVĂ cu spații de 

birouri la parter, cu RHPROPUS= S+P+2E+3-

4ERETRASE.

980 07.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALMATUI, nr. 92, sector. 

3
212607 Informare si operatiuni notariale.

981 07.09.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 58, sector. 3 227068

Construire imobil cu FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT= P+2E, construcții 

anexă, rețele interioare, accesuri/ alei auto și 

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

utilități și organizare de execuție.

982 07.09.2022 Bucuresti, STR. NUCULUI, nr. 11, sector. 3 240545

desființare parțială, consolidare, recompartimentări, 

extindere și supraetajare la construcția existentă cu 

Rhpropus=P+1E+2E/3E retrase și organizare de 

execuție lucrări.



983 07.09.2022 Bucuresti, strada DELEA NOUA, nr. 5, sector 3 232803

consolidare, recompartimentare și transformare pod 

în mansardă la construcția existentă RH=P+1E, 

rezultând un IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS=P+1E+M (pod locuibul) 

și organizare de execuție.

984 07.09.2022 Bucuresti, strada RAMNICU SARAT, nr. 41, sector. 3 203477

realizarea lucrărilor de construcții pentru 

modernizarea spațiilor interioare, recompartimentări, 

extindere placă de beton la etajul 1 pe zona centrală; 

montarea a două lifturi; modificări accese principale; 

modificari la fațade și refacerea instalațiilor interioare 

la IMOBIL-FUNCȚIUNE Spațiu comercial având un 

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

985 07.09.2022 Bucuresti, strada NICOLAE PASCU, nr. 59A, sector. 3 206219

construire imobil cu R.H.propus = Ds(liber)+P+2E-

3Er(Et. Mretras) cu funcțiunea de locuințe colective; 

construcții anexe tehnice, rampe auto, rețele și 

branșamente interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumurile/aleile de acces, parcaje 

auto, spații verzi, amenajare incintă, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

986 07.09.2022
Bucuresti, STR. TROSCOTULUI, nr. 1, et. parter, ap. 

loc parcare P08, sector. 3
237277-C1-U5 închidere perimetrală loc de parcare

987 07.09.2022
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 84-86, 

sector. 3
208948

desființarea linie ferată industrială și organizare de 

execuție lucrări.

988 13.09.2022 Bucuresti,  SOS GARII CATELU, nr. 501, sector. 3 234812

construire ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE – birouri, 

comerț, servicii și locuire cu                           RH MAX. 

PROPUS = S+P+11E, construcții anexe, rețele 

interioare, accesuri auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

989 14.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 59-63, 

sector. 3
240358 dezmembrare teren

990 14.09.2022
Bucuresti, strada THEODOR PALLADY, nr. 45D, 

sector. 3
240325 teren liber de construcții.

991 15.09.2022
Bucuresti, STR. VORONET, nr. 12, bl. D7, sc. 4, et. P, 

ap. 45, sector 3
220943-C1-U5

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului D7, la nivelul apartamentului nr.45, executat 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

992 15.09.2022
Bucuresti, strada AL CODRII NEAMTULUI, nr. 4, bl. 5, 

sc. 1, et. P, ap. 2, sector 3
219927-C1-U22

modificări interioare și construirea unui balcon la 

parterul blocului 5, la nivelul apartamentului nr.2, 

executat în aliniament cu balcoanele de la etajele 

superioare, cu acces direct din interiorul 

apartamentului cu păstrarea avizelor din Certificatul 

de Urbanism nr.763/20.07.2021.

993 15.09.2022
Bucuresti, STR. ISTRIEI, nr. 7, bl. C6, sc. 3, et. 3, ap. 

42, sector 3
221261-C1-U73

modificari interioare si intrarea in legalitate pentru 

modificarile realizate in ap. 42, lucrari descrise in PV 

constatare si sanctionare a contraventiilor

994 15.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 85-89, 

sector 3
206196

dezmembrarea terenului in 25 de loturi si operatiuni 

notariale

995 15.09.2022
Bucuresti, strada Nerva Traian, nr. 27-33, sc. A, et. 

PARTER, ap. MAG 1 SI 2, sector. 3
241512-C1-U234

amplasare copertină/pergolă retractabilă pe structură 

metalică aferentă spațiului comercial/magazin nr.1.

996 15.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA VECHE, nr. 71-75, 

sector. 3
209337 Informare și operațiuni notariale.

997 15.09.2022 Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 287 218539-C1-U9
construire put forat in incinta activului si organizare de 

executie



998 15.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SARATII, nr. 93-99, 

sector 3
241497 informare si operatiuni notariale

999 15.09.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 60-64, bl. 1, 

sc. 1, ap. P3, sector 3
228196-C1-U97 intrare in legalitate inchidere balcon

1000 15.09.2022 Bucuresti, strada CULESULUI, nr. 78, sector 3 228123 informare si operatiuni notariale

1001 15.09.2022 Bucuresti, STR. POPA NAN, nr. 142-144, sector. 3 230992

Desființare integrală construcție existentă – corp C2; 

desființare parțială, extindere, consolidare și 

supraetajare construcții existente – corpuri C1 și C3, 

rezultând astfel un IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE 

cu RHsolicitat = S/Ds+P+2E-3/4Eretrase, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

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

refacere împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

1002 15.09.2022 Bucuresti, strada Intrarea Patrulei nr. 4 225000

consolidare, extindere, transformarea mansardei în 

etaj și supraetajarea cu un nivel, modificări interioare 

și exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă - corp C1, refacere împrejmuire și 

organizare de execuție lucrări, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=Ds+P+1E+Etaj tehnic.

1003 15.09.2022 Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 97-99, sector. 3 225407

autorizarea lucrărilor de construcții pentru 

reconfigurare structurală, recompartimentări și 

refacere fațade la IMOBILUL Corp C1, având un RHfinal 

= S+P+M+6E și CORP C2, având un RHfinal = 

S+P+M+11E, extindere cu Corp C3 având un RHfinal = 

S+P+M cu funcțiune parcare auto și amenajare teren, 

refacere împrejmuire și organizare de execuție lucrări.

1004 15.09.2022 Bucuresti, strada BUCHETULUI, nr. 2, sector. 3 203133

modificări interioare și exterioare, reconfigurare și 

remodelare fațade a corpului C1 cu RHexistent = P+2E, 

refacere instalații interioare și organizare de execuție.

1005 15.09.2022 Bucuresti, str. Cozla nr. 1, lot 1 235873

lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale Federico Garcia 

Lorca, inclusiv consolidare, modernizare și creșterea 

eficienței energetice.

1006 15.09.2022 Bucuresti, strada Istriei nr. 19 223262 Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 54.

1007 15.09.2022 Bucuresti, STR. FIZICIENILOR, nr. 34-36, sector. 3 201981

construire imobil cu R.H.propus = Ds(liber)+P+2E-

3Er(Et. Mretras) cu funcțiunea de locuințe colective; 

construcții anexe tehnice, rampe auto, rețele și 

branșamente interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumurile/aleile de acces, parcaje 

auto, spații verzi, amenajare incintă, împrejmuire 

teren și organizare de execuție lucrări.

1008 15.09.2022 Bucuresti, Aleea Perisoru n. 9 212887

lucrări de extindere a Gradinitei nr.160, inclusiv 

consolidare, modernizare și creșterea eficienței 

energetice.

1009 15.09.2022 Bucuresti, strada Confederatiei nr. 68 243408

desființare construcție existente - corp C1 și construire 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu regim                de 

înălțime P+1E+M, construcții anexe, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord  la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

1010 15.09.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 979-981, sector. 

3
206306 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE.



1011 15.09.2022
Bucuresti,  Drumul GURA CĂLMĂȚUI, nr. 17-19, 

sector. 3
201806

construire imobil cu funcțiune locuire colectivă, cu RH 

= S+P+2E+etajul 3 retras, amenajare teren și 

împrejmuire.

1012 15.09.2022 Bucuresti,  DRUMUL SATENILOR , nr. 49, sector. 3 205521
Desființare integrală construcție corp C1 – Locuință cu 

RHEXISTENT= P și organizare de execuție.

1013 15.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA SOLCII, nr. 31-35, sector. 

3
206462

construire ANSAMBLU LOCUINȚE ÎNȘIRUITE, cu RH = 

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.

1014 15.09.2022 Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 23, sector. 3 21147

supraetajarea cu un nivel a imobilului – locuință, 

RH=P+2E, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, reconfigurarea și 

relocarea locurilor de parcare, lucrări amenajare 

incintă, spații verzi, organizare de șantier. Regim final 

P+2E-3Er.

1015 15.09.2022 Bucuresti,  Drumul lUNCA ILVEI, nr. 40-42, sector. 3 237950 INFORMARE SI OPERATIUNI NOTARIALE.

1016 15.09.2022 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 11I, sector 3 208294
Construire spații cu funcțiunea comerț/servicii cu 

RHPROPUS= P/PÎNALT și organizare de execuție lucrări

1017 15.09.2022
Bucuresti,  Strada Gheorghe Petrascu nr. 55, sector. 

3
215076

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale Leonardo da 

Vinci inclusiv consolidare,modernizare și creșterea 

eficienței energetice

1018 15.09.2022 Bucuresti,  Aleea Fuiorului nr. 9, sector. 3 212951

ucrări de extindere Liceul Teoretic Dante Alighieri 

inclusiv consolidare,modernizare și creșterea eficienței 

energetice

1019 15.09.2022 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 11i, sector. 3 208294
Construire parc fotovoltaic și organizare de execuție 

lucrări.

1020 15.09.2022 Bucuresti,  Aleea barajul Dunării nr.5, sector. 3 212896

lucrări  de extindere a Liceului Teoretic Alexandru Ioan 

Cuza inclusiv consolidare,modernizare și creșterea 

eficienței energetice

1021 15.09.2022 Bucuresti, strada POSTAVARUL, nr. 56-60, sector. 3 224744

modificarea și reabilitarea fațadei construcției 

existente – Corp C1 – RH=D+P+1 cu funcțiune mixtă, 

modificări interioare/exterioare, modificări impuse de 

normele de securitate la incendiu, construirea unei 

rezerve subterane de apă pentru incediu, pentru 

desfășurarea activităților de asistență medicală 

generală, reabilitarea împrejmuirii terenului și 

organizare de execuție.

1022 16.09.2022
Bucuresti, strada MESTERUL MANOLE, nr. 4, bl. D10, 

sc. 1, et. P, ap. 1, sector 3
220305-C1-U22

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului D10, la nivelul apartamentului nr.1, executat 

în aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

1023 21.09.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector. 3 214489

restaurare, consolidare și remodelare interioară Corp 

clădire C6 – Stație gaze-parter, identificat cu N.C. 

214489-C3 cu funcțiunea nouă de chioșc alimentație 

publică; corp clădire C12 – Stație gaze, identificat cu 

N.C. 214489-C6 parter cu funcțiunea nouă de sală 

evenimente, corp clădire C24 – Turn răcire, identificat 

cu N.C. 214489-C9 Ds+P cu funcțiunea nouă de spații 

tehnice; modernizare, consolidare și remodelare 

interioară corp clădire C11-Rezervor subteran 

identificat prin N.C. 214489-C5 subsol cu funcțiunea 

nouă de spații tehnice și organizare de execuție lucrări.



1024 21.09.2022
Bucuresti, strada Șoseaua Gării Cățelu , nr. 50, 

sector. 3
214892

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr.78,inclusiv 

consolidare,modernizare,creșterea eficienței 

energetice

1025 21.09.2022
Bucuresti,  Bulevardul Nicolae Grigorescu , nr. 12, 

sector. 3
212952

Lucrări de extindere a liceului Anghel Saligny , inclusiv 

consolidare,modernizare, și creșterea eficienței 

energetice

1026 21.09.2022 Bucuresti, strada Tiglina, nr. 37, sector. 3 212612

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 70, inclusiv 

consolidare, modernizare și creșterea eficienței 

energetice.

1027 21.09.2022 Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 26 212947
EXTINDERE,CONSOLIDARE,MODERNIZARE,CRESTEREA 

EFICIENTEI ENERGETICE 

1028 21.09.2022 Bucuresti, strada Lunca Bradului, nr. 2, sector 3 214891

lucrari de extindere a scolii gimnaziale nr 195 

(hamburg), inclusiv consolidare, modernizare si 

cresterea eficientei energetice si organizare de 

executie lucrari

1029 21.09.2022 Bucuresti, strada Odobesti, nr. 3, sector. 3 213758

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 88, inclusiv 

consolidare, modernizare și creșterea eficienței 

energetice.

1030 21.09.2022 Bucuresti, strada VLĂHITA, nr. 1A, sector. 3 212611 Renovarea Școlii Gimnaziale nr. 92.  

1031 21.09.2022 Bucuresti, strada Magnetului, nr. 1-3, sector. 3 214894
Complex multifuncțional pentru activități didactice și 

sport – Școala Gimnazială nr. 67.

1032 21.09.2022
Bucuresti, strada DECEBAL, nr. FN ADIACENT BL S14, 

sector. 3
0

realizarea unei construcții provizorii P+1E, cu 

funcțiunea de alimentație publică,                            pe 

structură metalică, demontabilă pe o durată de 5 ani 

de la recepția lucrărilor și organizare de șantier.

1033 21.09.2022 Bucuresti,  Bulevardul Unirii, sector. 3 225131

realizarea și amenajarea unei terase cu 

chioșc/construcție provizorie cu FUNCȚIUNEA de 

SPAȚIU COMERCIAL/ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - 

RHpropus= P/PÎNALT, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

1034 21.09.2022
Bucuresti, strada TaTTARESCU GHEORGHE PICTOR, 

nr. 1, sector. 3
212958

Complex multifuncțional pentru activități didactice și 

sport – Liceul Teoretic Benjamin Franklin.

1035 21.09.2022
Bucuresti, strada Intrarea Reconstructiei nr. 6A, 

sector 3
214473

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 86, inclusiv 

consolidare, modernizare și creșterea eficienței 

energetice.

1036 21.09.2022 Bucuresti,  Aleea Barajul Rovinari , nr. 1, sector. 3 212715

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu 

, inclusiv modernizare,consolidare și creșterea 

eficientei energetice

1037 21.09.2022 Bucuresti, strada Calea Dudesti nr. 191, sector 3 235145

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr.80, inclusiv 

consolidare , modernizare și creșterea eficienței 

energetice

1038 21.09.2022 Bucuresti, strada PerisORU, nr. 4, sector. 3 213756

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 149, 

inclusiv consolidare, modernizare și creșterea 

eficienței energetice.

1039 21.09.2022 Bucuresti, strada Trapezului, nr. 1A, sector. 3 212886

Lucrări de extindere a Grădiniței nr. 211, inclusiv 

consolidare, modernizare și creșterea eficienței 

energetice.

1040 21.09.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 965-967, sector. 

3
227286 Amplasare cabină pază pe platformă betonată.



1041 21.09.2022 Bucuresti, strada PRIGORILOR, nr. 53, sector. 3 239127

Consolidare, supraetajare modificări interioare și 

exterioare, reconfigurare și remodelare fațade la 

construcția existentă – Corp C1 cu RHEXISTENT= P, 

rezultând un imobil cu FUNCȚIUNE DE LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS= P+1E, rețele interioare, 

parcări, spații verzi și organizare de execuție.

1042 21.09.2022
Bucuresti, strada INTR. JARISTEA (ZARISTEA) , nr. 2, 

sector. 3
204601

reconfigurarea fațadei și modificări interioare la 

construcția existentă – Corp C1 cu funcțiunea de 

locuire, având un RH propus = P+1E+M, și organizare 

de execuție lucrări.

1043 21.09.2022
Bucuresti, strada Ghea DEM. RADULESCU, nr. 33-35, 

sector. 3
243313

Desființare integrală corp C1 – Foișor cu RHEXISTENT= 

P și desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificări interioare, reconfigurare 

fațade și remodelare volumetrică la construcția 

existentă - Corp C2 - Locuință cu RHEXISTENT= 

SPARȚIAL+P, rezultând un 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 teren și 

organizare de execuție.

1044 21.09.2022 Bucuresti, strada CHITAREI, nr. 3-5, sector. 3 243881 Informare și operațiuni notariale.

1045 21.09.2022 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 271, sector. 3 242888
supraetajarea construcției existente cu RH=P+4E, 

rezultând RHfinal = P+4E+etajul 5 retras

1046 21.09.2022 Bucuresti, strada INTRAREA SCENEI, nr. 3-5, sector. 3 210277

modificare de temă în timpul executării lucrărilor 

autorizate în baza AC nr.309/16.06.2021- imobilului – 

locuință tip duplex cu RH = P+2E, prin realizarea unui 

subsol tehnic, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade, lucrări amenajare 

incintă, spații verzi, organizare de șantier. Regim final 

de înălțime și funcțiune: locuință tip duplex cu RH = 

Stehnic+P+2E

1047 21.09.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 131-135, sector. 3 215071 Informare si operatiuni notariale.

1048 21.09.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 287, 

sector. 3
214571

modificări de temă în timpul execuției, lucrări 

autorizate cu A.C. nr. 150/19.04.2022, prin 

recompartimentări și supraetajare parțială rezultând 

un regim de înălțime 2S+P+9E-10Eduplex/2S+P+11E-

12Eduplex și organizare de execuție lucrări.

1049 21.09.2022
Bucuresti, STR. GHETU ANGHEL, nr. 57 si 84-90, 

sector. 3
240765

construire ansamblu rezidențial (locuire colectivă și 

servicii conexe), cu RHpropus = 

2S/Ds+Pduplex+10E+11E duplex.

1050 26.09.2022 Bucuresti, strada ZONA 4, sector. 3 0
elaborarea și promovarea pe circuit în vederea 

aprobării documentației de urbanism P.U.Z. Zona 4

1051 26.09.2022 Bucuresti, strada ZONA 2, sector. 3 0
elaborarea și promovarea pe circuit în vederea 

aprobării documentației de urbanism P.U.Z. Zona 2

1052 26.09.2022 Bucuresti, strada ZONA 1, sector. 3 0
elaborarea și promovarea pe circuit în vederea 

aprobării documentației de urbanism P.U.Z. Zona 1

1053 26.09.2022 Bucuresti, strada ZONA 3, sector. 3 0
elaborarea și promovarea pe circuit în vederea 

aprobării documentației de urbanism P.U.Z. Zona 3



1054 26.09.2022 Bucuresti, STR. BUHUSI, nr. 23, sector. 3 211741

realizare lucrări de recompartimentări interioare, 

modificări interioare și exterioare                    și 

remodelare fațade la construcția existentă corp C1- 

locuință unifamiliala cu Rh P+2E.

1055 26.09.2022 Bucuresti, strada Patuluiu, nr. 2, sector 3 212771

construire complex multifunctional pentru activitati 

didactice si sport in incinta Scolii GImnaziale nr. 112 si 

OE

1056 27.09.2022 Bucuresti, STR. ESARFEI, nr. 56-58, sector. 3 237619

Modificări la nivelul unor unități locative/apartamente 

și suplimentare cu 23 de locuri de parcare (la nivelul 

demisolului/solului/construcțiilor special amenajate – 

după caz) pentru imobilul edificat - corp C1, cu RH = 

Ds+P+4E+5/6Eretrase+Eretras, autorizat prin A.C. nr. 

551/2019 și A.C. nr. 701/2020 și organizare  de 

execuție lucrări.

1057 27.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI , nr. 10 

SI 12-16, sector 3
235882

dezmembrarea terenului rezultand 58 loturi si 

opratiuni notariale

1058 27.09.2022
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 40C LOT 1, 

sector 3
241580 constituire servitute de trecere

1059 28.09.2022
Bucuresti, strada INTRAREA HORBOTEI, nr. 12, 

sector. 3
225153

dezmembrare imobile rezultând 74 unități individuale 

și operațiuni notariale.

1060 28.09.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 26, sector. 3 241037
dezmembrarea terenului rezultând 3 loturi și 

operațiuni notariale

1061 28.09.2022 Bucuresti,  AL TORNADEI , nr. 4-10, sector. 3 243271
dezmembrarea terenului rezultând 44 loturi și 

operațiuni notariale.

1062 28.09.2022 Bucuresti, STR. CLUCERUL UDRICANI, nr. 6, sector. 3 225239 Informare și operațiuni notariale.

1063 28.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL INTRE TARLALE, nr. 41-45,45k, 

sector. 3
243684 informare si operatiuni notariale

1064 28.09.2022 Bucuresti,  DRUMUL SATENILOR, nr. 14-18, sector. 3 207483 Informare si operatiuni notariale.

1065 28.09.2022 Bucuresti, strada ANASTASIE PANU, nr. 24, sector. 3 207229-203067 alipire 2 loturi

1066 28.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA TARNAVEI, nr. 11E, 

sector. 3

233355-c1-

234835
alipire 2 loturi

1067 28.09.2022 Bucuresti, strada Gura Ialomitei nr. 18D 228340 dezmembrare 3 loturi

1068 28.09.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 80A, sector 3 213809 bransament apa si racord canal

1069 29.09.2022 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 19, sector 3 200223

Amenajare locuri de parcare destinate autovehiculelor 

electrice prin amplasarea de stații de reîncărcare pe 

locuri de parcare existente și organizare de execuție 

lucrări.

1070 29.09.2022 Bucuresti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58 203829

Lucrări de creștere a eficienței energetice și schimbare 

finisaje exterioare la construcția existentă corp C1 și 

organizare de execuție lucrări.

1071 29.09.2022
Bucuresti, strada PICTOR VICTOR BRAUNER, nr. 42E, 

LOT 1, LOT 2, sector 3
234798 Informare și operațiuni notariale.

1072 29.09.2022 Bucuresti, strada Brailita, nr. 60 si 62, sector 3 227836 Informare și operațiuni notariale

1073 29.09.2022 Bucuresti, STR. VITEJILOR, nr. 24-26, sector 3 238186

amenajare locuri de parcare destinate autovehiculelor 

electrice, amplasare stații de încărcare și organizare de 

șantier



1074 29.09.2022
Bucuresti, strada RAMNICU VALCEA, nr. 10,12A,12B, 

sector 3
235215

amenajare locuri de parcare destinate autovehiculelor 

electrice, amplasare stații de încărcare și organizare de 

șantier

1075 29.09.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 51, sector 3 237867

amenajare locuri de parcare destinate autovehiculelor 

electrice, amplasare stații de încărcare și organizare de 

șantier

1076 29.09.2022
Bucuresti, strada PIATA ALBA IULIA , nr. 7, bl. 16, 

sector 3
221833-C1-U34 modificarea fatadei aferente spatiului comercial

1077 29.09.2022 Bucuresti, Gura Siriului nr. 122-130, lot 3 213631
construire placă de beton și amplasarea pe aceasta a 

unei case mobile având destinația de locuință.

1078 29.09.2022
Bucuresti, strada GHEORGE PETRASCU, nr. 10, bl. B7, 

sc. 4, et. P, ap. 122, sector 3
217679-C1-U47

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr. 122

1079 29.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA PRUTULUI, nr. 34-

36 ;38-40, sector 3
213066, 233735 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

1080 29.09.2022 Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 2, sector 3 234650

amenajare locuri de parcare destinate autovehiculelor 

electrice, amplasare stații de încărcare și organizare de 

șantier

1081 29.09.2022
Bucuresti, strada INTRAREA TARCAU, nr. 11-13, 

sector 3
243831 desfiintarea constructiilor C1 C2 C4 C5

1082 29.09.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA PRUTULUI, nr. 65-

67, sector 3
243874 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

1083 29.09.2022 Bucuresti, strada Sabiței, nr. 18, sector 3 217100

Desființare construcție C1 cuplată la calcan -  cu 

funcțiunea de locuință cu RH = parter+pod; Construire 

imobil cuplat la calcanul vecin cu RHpropus = P+2E-+M 

cu funcțiunea de locuințe colective, amenajare 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 - 

DTOE;

1084 29.09.2022 Bucuresti, strada LUPSANU , nr. 1, sector. 3 212647

construire spațiu comercial și birou administrativ cu 

regim de înălțime parter înalt și supantă, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri/alei auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi 

și organizare de șantier

1085 29.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA FAGETULUI, nr. 108, 

sector. 3
226965

intrare în legalitate- lucrări realizate fără autorizație de 

construire, conform Procesului Verbal de constatare și 

sancționare a contravențiilor Seria DGPL-DC nr. 

0000237 din 01.02.2022, constând în construirea unei 

anexe gospodărești, cu regim de înălțime parter.

1086 29.09.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 627, sector 3 205327

Construire ansamblu format din trei IMOBILE CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE cu RHPROPUS 

= P+4E, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări. Solicitarea se va analiza în baza elaborării, 

avizării și aprobării unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) 

conform prevederilor legale.

1087 29.09.2022
Bucuresti, strada INTRAREA CLUCEREASA MARIA , nr. 

10, sector. 3
210023

imprejmuirea terenului, amplasare constructie usoara 

provizorie si organizare de executie

1088 29.09.2022 Bucuresti,  Aleea Barajul Dunarii, nr. 5, sector. 3 212896

lucrari de extindere a Liceului Teoretic Alexandru Ioan 

Cuza, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea 

eficientei energetice



1089 29.09.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei, nr. 67-87, 

sector 3
217876

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 346/ 18.08.2022, modificări 

interioare-exterioare, supraetajare cu 1Er (pe conturul 

etajului 3Er autorizat). RHrezultat = Pparțial liber-

parcaj+2E~3Er-4Er cu parcaj auto la parter cu 

funcțiunea de locuințe colective; amenajare/ 

reorganizare locuri de parcaje auto, organizarea 

execuției lucrărilor;

1090 29.09.2022
Bucuresti, strada Bdul. Theodor Pallady lot 2, nr. 51, 

sector 3
236666

construire imobil (M3) compus din 2 (două) corpuri 

alipite cu RH propus = 2S+P+7E~8Er (latura de Nord – 

corp M3B și Est – corp M3C) - 2S+P+10E~11Er (latura 

de Vest – corp M3A) cu funcțiuni mixte: servicii, 

comerț, locuințe colective, având subsolurile tip dală 

comună cu funcțiunea de parcaj auto subteran + spații 

tehnice, parcaje auto în incintă, amenajare spații verzi, 

loc de joacă, 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. Operațiuni notariale.

1091 30.09.2022
Bucuresti,  DRUMUL MALU SPART, nr. 42-44, sector. 

3
243599

realizarea lucrărilor de construcții pentru construire 

imobil cu funcțiune locuire colectivă având un 

RHPROPUS= Ds+P+2E+3Eretras și organizare de 

execuție lucrări.

1092 30.09.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 65-67, sector. 3 206718

construire unei LOCUINȚE UNIFAMILIALE, cu RH = 

P+M, construcții anexe, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

1093 30.09.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 313A, sector. 3 218224

supraetajarea construcției existente corp C1 cu două 

niveluri retrase, RHfinal= P+3E+4E-5Eretrase, cu 

funcțiune clinică medicală și organizare de execuție 

lucrări.

1094 30.09.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256, sector. 3 223120

consolidare, amenajări interioare la construcția 

existentă și realizarea unor amenajări conform 

normativelor PSI în vigoare și organizare de execuție 

lucrări.

1095 30.09.2022 Bucuresti, strada Traian Popovici , nr. 74, sector. 3 208581-C1-U1

Modificare de temă pe parcursul execuției la 

construcția - Corp C1 autorizată inițial prin A.C. nr. 

139/13.04.2022 – lucrări de mansardare, modificări 

interioare/exterioare, modificări fațade, rezultând un 

cu IMOBIL - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, având un 

RHPROPUS=P+1E+M și organizare de execuție lucrări.

1096 30.09.2022 Bucuresti, strada GOSPODARIEI, nr. 11, sector. 3 225185

Construire IMOBIL – HALĂ cu funcțiunea ATELIER 

AUTO având un regim de înălțime RHPROPUS=P+1E, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri auto și 

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

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

1097 30.09.2022 Bucuresti, strada Vulturilor , nr. 88, sector. 3 201767

Construirea unui IMOBIL – LOCUIRE ȘI SPAȚIU BIROURI 

(în suprafață de maxim 250 mp.) având un regim de 

înălțime RHPROPUS=S+P+2E+M/3ER, construcții 

anexe, rețele interioare, accesuri auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.



1098 30.09.2022 Bucuresti, strada Ion Minulescu, nr. 88, sector 3 205865

Desființare construcție C1 -  cu funcțiunea de locuință 

cu RH = parter+pod; Construire imobil cuplat la 

calcanele vecine cu RH = S+P+2E-3Er cu funcțiunea de 

locuințe, amenajare 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 - DTOE; RHpropus = 

S+P+2E-3Er cuplat la calcanele vecine, cu funcțiunea 

de locuințe;

1099 30.09.2022 Bucuresti, Str. Ilioara, nr. 16S, sector 3 206883

Promovare, aprobare  documentație de urbanism 

P.U.Z. pentru schimbarea funcțiunii zonei și a 

indicatorilor a urbanistici (POT, CUT, RH, H) ai parcelei, 

în vederea construirii a 2 (două) imobile izolatpe lot cu 

RH solicitat = Ds+P+2E+M, cu funcțiunea de locuințe 

unifamiliale, realizare parcaje autincintă, amenajare 

incintă, alei pietonale, alei carosabile, amenajări 

accese auto și pietonale, racord la drumul public, 

spații verzi, rețele interioare, platformă 

pubele/containere, împrejmuire teren, organizare de 

șantier;

1100 04.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA MERILOR, nr. 22, 

sector 3
235551

dezmembrarea terenului rezultand 4 loturi si 

operatiuni notariale

1101 04.10.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA VECHE, nr. 275-279 

PARCELA  A32, sector. 3
227204 informare si operatiuni notariale

1102 05.10.2022
Bucuresti, strada Tattarescu Gheorghe`, nr. 10, 

sector. 3
216489 renovarea cresei Potcoava

1103 05.10.2022 Bucuresti,  zona Drumul Intre Tarlale, sector. 3 0

modificare de temă pe parcursul executării lucrărilor 

de construire prin realizarea unui sistem de arcade 

metalice pe care se vor monta lămpi și un sistem de 

iluminat arhitectural pe bază de benzi LED la 

construcția aflată în curs de execuție în baza A.C. nr. 

34/28.01.2022 pentru “Interconectarea sistemelor de 

transport auto în zona Drumul Între Tarlale” și 

organizare de execuție.

1104 05.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA FAGETULUI, nr. 1-

7, sector 3
209728 bransament apa si racord canal

1105 05.10.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54-56, bl. CASA 11, 

sector 3
241868 bransament gaze

1106 05.10.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54-56, bl. casa 3, 

sector 3
241868 bransament gaze

1107 07.10.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54-56, bl. CASA 5, 

sector. 3
241868

branșament la reteaua publică de gaze naturale pe 

terenul beneficiarului

1108 07.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 101-

107, sector 3
214901 branșament electric subteran, trifazat.

1109 07.10.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54-56, bl. CASA 7, 

sector. 3
241868

branșament la reteaua publică de gaze naturale pe 

terenul beneficiarului

1110 07.10.2022
Bucuresti, strada LT COL DUMITRU PAPAZOGLU, nr. 

3, sector. 3
201889

imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal si 

organizare de executie

1111 07.10.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54-56, bl. CASA 9, 

sector. 3
241868

branșament la reteaua publică de gaze naturale pe 

terenul beneficiarului

1112 07.10.2022
Bucuresti, strada MARULUI, nr. 54-56, bl. CASA 9, 

sector. 3
241868

branșament la reteaua publică de gaze naturale pe 

terenul beneficiarului

1113 07.10.2022 Bucuresti,  ALEEA MIZIL, nr. 66, sector. 3 202075 branșament electric subteran, trifazat

1114 10.10.2022 Bucuresti, strada Prevederii 19 213624 Renovare Scoala Gimnaziala  nr.20



1115 10.10.2022 Bucuresti, strada Firidei 2 213623 Renovare Scoala Gimnaziala Nicolae Labiș

1116 10.10.2022 Bucuresti, strada Istriei nr. 19 223262 Renovare Școala Gimnazială nr. 54

1117 10.10.2022 Bucuresti, strada Turturelelor , nr. 13, sector 3 212959 Renovare Scoala Speciala Nr.5

1118 10.10.2022 Bucuresti, strada Lucretiu Patrascanu 12 235877 Renovare Liceul Teoretic Nichita Stanescu 

1119 11.10.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 1021, sector. 3 243316 Informare și operațiuni notariale.

1120 11.10.2022
Bucuresti, strada BD MIRCEA VODA , nr. 52, bl. 

M20BIS, et. P, ap. SP COM, sector. 3
221734-C1-U22

realizarea lucrărilor de construcții pentru 

recompartimentări, creeare supantă și refacerea 

instalațiilor interioare la IMOBIL-FUNCȚIUNE Spațiu 

comercial aflat la parterul blocului M20bis și 

organizare de execuție lucrări.

1121 11.10.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA BADICULUI, nr. 76-88, lot 

13.6.1, sector. 3
200895 informare si operatiuni notariale

1122 11.10.2022
Bucuresti, strada SOS MIHAI BRAVU, nr. 290, bl. 4, 

et. P, sector 3
218717-C1-U78

realizarea de modificari interioare si remodelarea 

fatadei aferenta spatiului comercial

1123 11.10.2022
Bucuresti, strada GHEORGHE PETRASCU, nr. 8B, 

sector. 3
225237

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ cu RHSOLICITAT= S+P+2E+3ERETRAS, 

construcții enxe, rețele interioare, accesuri/ alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcării, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

1124 11.10.2022
Bucuresti, strada RASINARI, nr. 4A, et. 8, ap. 43, 

sector. 3
219758-C1-U111

Compartimentări interioare și schimbare de destinație 

a apartamentului nr. 43.

1125 11.10.2022 Bucuresti 231251, 231249 comasarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

1126 11.10.2022 Bucuresti, strada Istriei nr. 19 223262 Renovarea Școlii Gimnaziale nr. 54 – Corp Școală.

1127 11.10.2022
Bucuresti, strada BD RAMNICU SARAT, nr. 15-17, bl. 

20F, ap. SP COM, sector 3
220450-C1-U74

realizarea de modificari interioare si remodelarea 

fatadei aferenta spatiului comercial

1128 11.10.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 979-981, sector. 

3
206306 Construire gard pentru împrejmuirea proprietății

1129 11.10.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei, nr. 125-131, 

sector 3
226651

construire  imobil cu RH = Ds+P+2E~3Er(Et.Mretras)  

cu funcțiunea de locuințe colective și spații comerciale 

la parter (max. 250mp ADC), 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; Se vor menține avizele obținute 

în baza C.U. Nr. 977/ 07.09.2022 (în măsura în care 

avizele, acordurile și studiile de specialitate obținute în 

baza acestuia se încadrează în termenul de valabilitate 

și în soluția tehnică pentru care au fost solicitate).

1130 11.10.2022 Bucuresti,  ALEEA TANDALA, nr. 11, sector. 3 201472

desființare parțială construcție existentă – corp C1, 

modificări interioare/exterioare prin 

refacerea/reconfigurarea fațadei existente, 

realizarea/adăugarea unui lift exterior și organizare de 

execuție lucrări.



1131 11.10.2022
Bucuresti, strada SOLDAT ANGHEL GHETU, nr. 3, 

sector. 3
200634

Recompartimentări, amenajări/modificări 

interioare/exterioare la imobilul (în curs de execuție) 

cu funcțiune de locuințe de serviciu având un 

RHEXISTENT = P+2E+3ER (autorizat inițial prin A.C. nr. 

376/2022) și supraetajarea acestuia conf. art. 2, alin 

(4), pct. a1), rezultând un IMOBIL cu FUNCȚIUNE 

LOCUINȚE DE SERVICIU cu un RHFINAL PROPUS= 

P+2E+3ER+4Er și organizare de execuție lucrări.

1132 11.10.2022
Bucuresti,  BULEVARDUL UNIRII , nr. 57, bl. E4, sc. 

5+6, et. MEZANIN + P, ap. lot 2 +lot 3, sector. 3

217697-C1-U121 

și 217697-C1-

U122

INTRARE ÎN LEGALITATE – privind modificări interioare 

în cadrul spațiului comercial situat la parter - ap. lot 2 

și mezenin - ap. lot 3 la imobilul situat pe Bulevardul 

Unirii nr. 57, bl. E4, tronson IV, scara 5+6.

1133 11.10.2022 Bucuresti, strada Aleea Vasile Goldis 1 229841
Renovare Centrul de ingrijire si asistenta pentru 

persoane cu dizabilitati Casa Max

1134 11.10.2022
Bucuresti,  ALEEA PERISORU, nr. 6, et. parter, ap. 1, 

sector. 3
203259-C1-U1

amenajare spațiu comercial, comerț cu amănuntul, 

fără modificări structurale și realizarea unui acces din 

exterior la apartamentul 1 situat pe Aleea Perișoru nr. 

6, parter.

1135 11.10.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 113-115, 

sector. 3
223864

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE CLĂDIRE DE 

BIROURI, DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU S.C. 

RAFI MEDICAL S.R.L. cu RHSOLICITAT=S+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.

1136 11.10.2022
Bucuresti, strada LT POPESCU ALEXANDRU , nr. 5H, 

sector. 3
200089

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

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

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

1137 11.10.2022 Bucuresti, STR. REGENERARII, nr. 6, sector. 3 202625
construire imobil cu funcțiune locuire colectivă, cu RH 

= S+P+3E+M, împrejmuire teren și utilități.

1138 11.10.2022 Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 33, sector. 3 214508 renovarea Scolii Gimnaziale nr. 81

1139 12.10.2022 Bucuresti, STR. DEPOZITULUI, nr. 93, sector 3 209871 bransament apa si racord canalizare

1140 12.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 25-43, 

sector 3
232211 bransament electric

1141 18.10.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 54, sector 3 200551 dezmembrarea terenului si operatiuno notariale

1142 18.10.2022 Bucuresti, STR. NERVA TRAIAN, nr. 3, sector. 3 204741

modificarea și modernizarea fațadei principale a 

spațiului comercial existent situat la parterul blocului 

din Nerva Traian nr. 3, Tronson Vest și organizare de 

execuție.

1143 18.10.2022
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU, nr. 20, 

bl. Complex A14 Titan, et. P, sector. 3
220794-C1-U21 amenajare interioara spatiu comercial

1144 18.10.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA PRIPORULUI , nr. 114-

116, sector. 3
207532 Informare și operațiuni notariale.

1145 18.10.2022 Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE, nr. 33A, sector 3 225747

montaj sisteme de bariere, stații de încărcare mașini 

electrice și reparații capitale prin refacerea 

îmbrăcăminții rutiere la nivelul parcării existente de 

peste parcarea subterană și organizare de șantier



1146 18.10.2022 Bucuresti,  MALURENI, STR., nr. 16-18, sector. 3 243731

desființarea integrală a construcției existente - Corp C1 

(locuință P cu Sc.=120,00 mp.) și construire IMOBIL 

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=Ds+P+1E+M/2ER, rețele interioare, 

accesuri/alei auto și pietonale, racord la drumul 

public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren și 

organizare de execuție lucrări.

1147 18.10.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 99-117, sector. 3 241696
IMPREJMUIREA TERENULUI SI ORGANIZARE DE 

EXECUTIE

1148 18.10.2022 Bucuresti, STR. CALUGARENI, nr. 8, sector. 3 210488 informare si operatiuni notariale

1149 18.10.2022
Bucuresti, strada CAMPIA LIBERTATII, nr. 42, bl. B2, 

sc. E, et. P, ap. 163 SI 164, sector 3
221824-C1-U84

realizarea de modificări interioare, crearea unui gol de 

trecere între cele două apartamente, realizarea unei 

rampe pentru persoane cu deficiențe locomotorii și 

schimbarea de destinație a apartamentului nr.164 din 

locuință în cabinet stomatologic

1150 18.10.2022 Bucuresti, strada DRUMEAGULUI, nr. 68, sector. 3 203231

desființarea construcției C1 – locuință cu RH=parter și 

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS=P+2E+M, rețele interioare, accesuri/alei 

auto și pietonale, racord la drumul public, parcări, 

spații verzi, refacere împrejmuire și organizare de 

execuție lucrări.

1151 18.10.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 965-967, sector 

3
227286 realizare puț forat și organizare de execuție lucrări.

1152 18.10.2022 Bucuresti, strada Lunca Bradului 2 214891

extindere Scoala Gimnaziala 195 hamburg, inlcusiv 

consolidare,modernizare,cresterea eficientei 

energetice

1153 18.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI , nr. 45B, 

sector 3
232549

extindere retea gaze naturale si bransament gaze 

naturale

1154 18.10.2022
Bucuresti, strada ALEEA CODRII NEAMTULUI, nr. 3J, 

sector 3
206672 bransament electric trifazat subteran

1155 19.10.2022 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 214, sector. 3 204662

Desființare integrală Corp C1 – Locuință și Corp C2 – 

Anexă cu RHEXISTENT= P și Construire imobil cu 

funcțiunea de SERVICII (mici activități manufacturiere 

și comerț), cu RHPROPUS=PÎNALT, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/ alei pietonale, parcări, 

spații verzi și organizare de execuție.

1156 19.10.2022 Bucuresti, strada MEIULUI, nr. 18, sector. 3 210713

Desființare parțială, consolidare, supraetajarere, 

compartimentări interioare, reconfigurare și 

remodelare fațade, la construcția existentă Corp C1 - 

Locuință cu RHEXISTENT= P, rezultând un imobil cu 

funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

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

și pietonale, parcări, spații verzi și organizare de 

execuție.

1157 19.10.2022 Bucuresti, STR. IOSIFESTI, nr. 2, sector. 3 204298
elaborare documentatie pt obtinerea avizului d 

oportunitate in vedera obtinerii PUZ

1158 19.10.2022

Bucuresti, strada BD BASARABIA- BD 1 DECEMBRIE 

1918- BD LIVIU REBREANU- BD NICOLAE 

GRIGORESCU, sector. 3

0

Reabilitare și resistematizare sistem rutier străzi și alei, 

reparații și reamenajare parcări și alei de legătură, 

amenajări și reparații locuri de joacă și spații verzi – în 

perimetrul delimitat de Bd. Basarabia – Bd. 1 

Decembrie 1918 – Bd. Liviu Rebreanu – Bd. Nicolae 

Grigorescu



1159 19.10.2022

Bucuresti, strada Str./ Aleea Mănăstirea Agapia nr. 

administrativ provizoriu 10-14  (fost nr. 4-14,  Lot 2);, 

nr. 10-14, sector 3

242463

modificare de temă A.C. Nr. 347/18.08.2022: 

modificări interioare-exterioare, supraetajare un nivel 

parțial pe conturul etajului 3Er, RHpropus 

Ds+P+2E~3Er-4Er – locuințe colective, 

reconfigurare/amenajare parcaje auto în incintă, 

amenajare teren, spații verzi și organizare de execuție 

lucrări;

1160 19.10.2022
Bucuresti,  CALEA CALARASI- BD DECEBAL-BD UNIRII- 

BD MIRCEA VODA, sector. 3
0

Reabilitare și resistematizare sistem rutier străzi și alei, 

reparații și reamenajare parcări și alei de legătură, 

amenajări și reparații locuri de joacă și spații verzi în 

perimetrul delimitat de Calea Călărași – Bd. Decebal – 

Bd. Unirii – Bd. Mircea Vodă.

1161 19.10.2022

Bucuresti, strada LIVIU REBREANU- BD 1 

DECMBRIE1918-BD TH PALLADY- BD N.GRIGORESCU, 

sector. 3

0

Reabilitare și resistematizare sistem rutier străzi și alei, 

reparații și reamenajare parcări și alei de legătură, 

amenajări și reparații locuri de joacă și spații verzi în 

perimetrul delimitat de Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 

Decembrie 1918 – Bd. Theodor Pallady – Bd. Nicolae 

Grigorescu.

1162 19.10.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 47, sector. 3 224815 informare si operatiuni notariale

1163 19.10.2022
Bucuresti,  Drumul Gura Badicului, nr. 238-246, 

sector. 3
210101 informare si operatiuni notariale

1164 19.10.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 41A LOT 2, sector. 3 227035

Construire imobil cu funcțiunea de SPĂLĂTORIE AUTO 

de tip expres tunel, în extinderea/ alipit la construcția 

existentă Corp C5, rețele interioare, accesuri auto și 

pietonale, racord la drumul public, parcări, spații verzi 

și organizare de execuție.

1165 19.10.2022
Bucuresti,  STR. PLT. NEDELCU ION, NR. 3, BL. 3, SC. 

1, ET. PARTER, AP. 1
220681-C1-U6 Modificări fațadă și realizare balcon.

1166 20.10.2022 Bucuresti, STR. VULTURILOR, nr. 10, sector. 3 219738

consolidare, recompartimentări, amenajări/modificări 

interioare/exterioare și supraetajare la imobilul cu 

funcțiune de locuință unifamilială având un 

RHEXISTENT = Sp+P și rezultând un IMOBIL cu 

FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu un RHFINAL 

PROPUS= Sp+P+2E și organizare de execuție lucrări.

1167 25.10.2022 Bucuresti, Str. Firidei, nr. 2 213623

Lucrari de montaj a rezervei de apa intangibila 

(protectie la incendiu)la Scoala Gimnaziala Nicolae 

Labis 

1168 27.10.2022 Bucuresti, strada INDUSTRIILOR, nr. 50, sector. 3 230643 INFORMARE ȘI OPERAȚIUNI NOTARIALE

1169 27.10.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 161-183, 

sector. 3
203038 Informare și operațiuni notariale 

1170 27.10.2022 Bucuresti, strada ION MINULESCU , nr. 13, sector. 3 235068

Recompartimentări, amenajări/modificări 

interioare/exterioare, extindere parter, modificare 

fațade și supraetajare la imobilul edificat/existent cu 

funcțiune mixtă – comerț și locuire având un 

RHEXISTENT = S+P+8E+9ER+10ER (autorizat inițial prin 

A.C. nr. 1425/2018, A.C. nr. 1426/2018 și A.C. nr. 

589/2021) și supraetajarea acestuia conf. art. 2, alin 

(4), pct. a1), rezultând un IMOBIL cu FUNCȚIUNE 

MIXTĂ (comerț și locuire) cu un RHFINAL PROPUS= 

S+P+10E+11ER. DUPLEX și organizare de execuție 

lucrări.



1171 27.10.2022
Bucuresti, strada Bdul. Theodor Pallady, nr. 42L, 

sector 3
214928 Împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări

1172 27.10.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 54, bl. D, sector 3 225088 bransament gaze

1173 27.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SOLCII, nr. 27-29, 

lot 1, sector 3
208884 informare si operatiuni notariale

1174 27.10.2022 Bucuresti, STR. 19 NOIEMBRIE, nr. 1, sector 3 225092
dezmembrarea constructiei avand nr. cadastral 

225092-C2 - negatie

1175 27.10.2022 Bucuresti 231970-C1-U102
compartimentarea locului de parcare nr.26 in vederea 

realizarea unei boxe

1176 27.10.2022
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU, nr. 

157A, sector. 3
200046

obtinere aviz oportunitate in vederea intocmirii PUZ - 

construire locuinta unifamiliala cu RH=P+1E

1177 27.10.2022
Bucuresti, AL. FUIORULUI, nr. 3, bl. H16A, sc. 2, et. 3, 

ap. 34, sector 3
218693-C1-U24

realizarea de modificari interioare si inchiderea 

balconului aferent apartamentului nr.34

1178 27.10.2022

Bucuresti, strada GRADINARILOR 46C;PENES 

CURCANUL NR 13;PENES CURCANUL NR 17;SOS 

MIHAI BRAVU NR 512;PENES CURCANUL NR 17A; 

PENES CURCANUL NR 13E, sector 3

233291, 200253, 

200835
comasarea a 8 terenuri si operatiuni notariale

1179 27.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA DOCHIEI, nr. 115-

116, sector 3
208201 imprejmuirea terenului

1180 27.10.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 64-66, 

sector. 3
241012 informare si operatiuni notariale

1181 27.10.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 88, 

sector 3
225524 bransament gaze

1182 27.10.2022 Bucuresti, strada CEZAR BOLLIAC, nr. 9, sector. 3 230658 informare si operatiuni notariale

1183 27.10.2022 Bucuresti, strada DELEA NOUA, nr. 13, sector. 3 234899 Informare și operațiuni notariale.

1184 27.10.2022
Bucuresti, STR. VORONET, nr. 14, bl. D8, sc. 3, et. P, 

ap. 34, sector. 3
218529-C1-U5 modificari interioare in cadrul ap. 34

1185 27.10.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 97-99, sector. 

3
241666

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RHPROPUS = P+2E, construire anexe (anexă, piscină 

etc.), rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

1186 27.10.2022

Bucuresti, strada B-dul. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 

329A (fosta str. Vasile Bagu nr. 57);, nr. 329a, sector 

3

233373

schimbare de temă avizată prin C.U. Nr. 

184/10.02.2022 prin: realizare subsol/demisol și 

schimbare de funcțiune din locuință unifamilială, în 

imobil cu funcțiunea de locuințe colective mici, cu RH 

= S/Ds+P+1E~2Er,  amenajare locuri de parcare în 

incintă și creare drumuri auto de incintă, rampă auto, 

amenajare incintă, alei pietonale, carosabile, 

amenajări accese auto și pietonale, spații verzi, 

racorduri la drumurile publice/private, branșamente 

utilități, rețele interioare, loc de joacă (după caz), 

platformă pubele/ containere, împrejmuire teren, 

organizare de șantier; -	 Cu menținerea avizelor, 

acordurilor și studiilor de specialitate (după caz), 

obținute în baza C.U. nr. 184/10.02.2022.

1187 27.10.2022 Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 452-460, sector. 3 208519 placarea fațadei 



1188 27.10.2022
Bucuresti, strada Str. Lt. Colonel Dumitru Papazoglu 

Nr. 79, (fost nr. 79-79A),, nr. 79, sector 3
228898

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 790/ 10.11.2020, pentru lucrări 

de reamenajare / reorganizare locuri de parcaje auto, 

organizarea execuției lucrărilor;

1189 28.10.2022 Bucuresti, strada Nicolae Roșu, nr. 2F, sector 3 222932

Desființare construcții existente C1, C2, C3, platforme 

și calea ferată din incintă (după caz); Organizarea 

execuției lucrărilor;

1190 28.10.2022 Bucuresti, strada Nicolae Rșu, nr. 2F, sector 3 222256

Desființare construcții existente C1, C2, C3, C4, 

platforme și calea ferată din incintă (după caz); 

Organizarea execuției lucrărilor;

1191 28.10.2022
Bucuresti, strada Drumul Gura Putnei (fost 46, lot 5), 

nr. 46D, sector 3
208278

modificare de temă pe parcursul execuției lucrărilor 

autorizate prin A.C. Nr. 170/ 03.05.2022, modificări 

interioare-exterioare, supraetajare cu 1Er (pe conturul 

etajului 3Er autorizat) – propus 4E retras, schimbare 

parțială parter din parcări în locuințe. RHrezultat = 

P+2E~3Er-4Er cu parcaj auto la parter cu funcțiunea de 

locuințe colective; amenajare/reorganizare locuri de 

parcaje auto, organizarea execuției lucrărilor;

1192 02.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 89-93, sector. 

3
211272 împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

1193 02.11.2022
Bucuresti, strada VICTOR BRAUNER, nr. 42B, sector. 

3
229743 dezmembrare si operatiuni notariale

1194 03.11.2022 Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU, nr. 70A, sector. 3 201431

modificări interioare/exterioare la imobilul autorizat 

inițial prin A.C. nr. 648/16.06.2006 și A.C.                    

nr. 821/16.07.2009, constând în recompartimentări, 

modificări interioare ale acestuia (Corp C1, Hotel, 

alimentație publică și birouri cu 

RHEXISTENT=Ds+P+1E+M  și Sdc. = 412,00 mp. ) și 

schimbarea funcțiunii/destinației  din hotel, 

alimentație publică și birouri, rezultând un IMOBIL cu 

funcțiunea de ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, BIROURI ȘI 

SPAȚII COMERCIALE, având un RHFINAL 

PROPUS=Ds+P+1E+M și organizare de execuție lucrări.

1195 03.11.2022 Bucuresti, strada 19 NOIEMBRIE , nr. 28, sector. 3 201194

intrarea în legalitate pentru lucrările executate fără 

autorizație de construire                menționate în 

Proces – Verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor emis de                            DGPL-DC nr. 

0000295/20.06.2022

1196 03.11.2022 Bucuresti, strada GURA RACULUI, nr. 1-9, sector. 3 241610 informare si operatiuni notariale

1197 03.11.2022
Bucuresti, strada VLAHITA, nr. 2, bl. M3K, sc. 1, et. P, 

ap. 5, sector 3
218607-C1-U18

modificari si construirea unui balcon la parterul 

blocului la nivelul apartamentului 5, executat in 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioar, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

1198 04.11.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 917-919, sector. 

3
215529

Construire imobil –  cu funcțiune showroom și birouri, 

având un RHSOLICITAT = S+P+1E.

1199 04.11.2022
Bucuresti, strada BABA NOVAC, nr. 19A, sc. 2, et. 4, 

ap. 33, sector 3
201222-C2-U181

MODIFICARI DE COMPARTIMENTARE 

NESTRUCTURALA DEMONTABILA

1200 04.11.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 21, sector 3 243340
dezmembrarea terenului în 30 de loturi și operațiuni 

notariale

1201 04.11.2022 Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 162-170, sector. 3 214253

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE CENTRU 

SOCIAL cu RHPROPUS=Sp+P+1E+M, amenajare rețele 

interioare, accesuri/alei auto și pietonale, racord la 

drumul public, parcări și spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.



1202 04.11.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 5, bl. 52, sc. 1, 

et. 5, ap. 21, sector 3
219184-C1-U132 realizarea de modificari interioare in cadrul ap. 21

1203 04.11.2022
Bucuresti, strada SOLD ION PARJOLESCU, nr. 19, 

sector. 3
209160

Autorizarea lucrarilor executate fara autorizatie de 

construire (intrare in legalitate), prin desființarea 

partiala, modificari interioare si exterioare, 

reconfigurare si remodelare fatade, la constructia 

executata fara respectarea A.C. 275/2021 (retrageri, 

regim de inaltime), conform P.V. de constatare si 

sanctionare a contraventiei nr. 0000315/01.08.2022, 

emis de D.G.P.L.-D.C. - rezultand un imobil cu 

functiunea de locuinta unifamilială care sa se 

încadreze in reglementările de urbanism aprobate si 

organizare de executie.

1204 04.11.2022
Bucuresti, str. Iancu Brezeanu nr. 2, bl. V31, sc. A, 

parter, ap. 1
220407-C1-U11

desfiintarea balconului existent, modificari si 

construirea unui nou balcon la parterul blocului V31, la 

nivelul ap. 1, executat pe piloni de sustinere in limita 

trotuarului de garda, in aliniamnet cu balcoanele de la 

etajele superioare, cu acces direct din interiorul 

apartamentului.

1205 04.11.2022 Bucuresti, strada ARGONULUI, nr. 17, sector. 3 200958

Autorizarea lucrărilor executate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate) și finalizarea lucrărilor 

demarate, prin reconfigurarea și remodelarea 

fațadelor, realizare compartimentări interioare, rețele 

interioare, rezultând un imobil cu funcțiunea de spații 

depozitare și birouri cu RH = S+Pinalt cu 

supantă+1E/M, parcări și organizare de execuție 

lucrări.

1206 04.11.2022
Bucuresti, strada EMIL GARLEANU , nr. 4, bl. F, et. 

10, ap. 36, sector 3
216733-C1-U24

realizarea de modificari interioae in cadrul 

apartamentului nr.36

1207 04.11.2022
Bucuresti, strada INTRAREA CONCURSULUI, nr. 3, 

sector 3
242020

desființare construcție existentă - corp C4  cu 

funcțiunea de spălătorie auto și organizare de execuție 

lucrări.

1208 04.11.2022 Bucuresti,  ALEEA TORNADEI, nr. 12-16, sector. 3 244139
dezmembrarea terenului rezultând 10 loturi și 

operațiuni notariale

1209 04.11.2022 Bucuresti, strada BD BASARABIA, nr. 256J, sector. 3 214486

elaborarea documentației pentru obținerea avizului de 

oportunitate în vederea               întocmirii și aprobării 

unei documentații de urbanism de tip P.U.Z.

1210 04.11.2022
Bucuresti, strada INTR SOL DUMITRU DRAGAN, nr. 2, 

bl. 8A2, et. P, ap. 16, sector. 3
220644-C1-U15

modificari si construirea unui balcon la aprterul 

blocului la nivelul apartamentului nr. 16, executat in 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

1211 04.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA DOCHIEI, nr. 39-41, 

sector. 3
210006 imprejmuirea provizorie a terenului

1212 04.11.2022 Bucuresti, strada Calea Vitan, nr. 269, sector 3 223217

amplasare scara exterioara si remodelare fatada corp 

C2 in vederea asigurarii masurilor de securitate la 

incendiu si organizare de executie

1213 04.11.2022 Bucuresti,  Str. Rotunda, nr. 2, sector. 3 229820

amplasare scara exterioara si remodelare fatada corp 

C1 in vederea asigurarii masurilor de securitate la 

incendiu si organizare de executie

1214 04.11.2022 Bucuresti,  Sos. garii Gatelu, nr. 130, sector. 3 223313

Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 47 inclusiv 

consolidare modernizare si cresterea eficientei 

energetice

1215 07.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 96-

102, sector 3

243184 si 

243185

amplasare post de transformare, alimentare cu 

energie electrica imobile corp A si corp B



1216 07.11.2022
Bucuresti, strada Octavian Goga, nr. 1, bl. Terasa C, 

sector. 3
217786

realizarea unei construcții – terasă și chioșc/spații 

servicii, pe o suprafață construită de 260,40 mp, 

Rh=P+Tcirculabilă, cu funcțiunea de alimentație 

publică, pe structură metalică, demontabilă pe o 

durată de 5 ani de la recepția lucrărilor și organizare 

de execuție lucrări.

1217 07.11.2022 Bucuresti,  Bulevardul Octavian Goga nr. 1 217786

realizarea unei construcții – terasă și chioșc/spații 

servicii, pe o suprafață construită de 260,40 mp, 

Rh=P+Tcirculabilă, cu funcțiunea de alimentație 

publică, pe structură metalică, demontabilă pe o 

durată de 5 ani de la recepția lucrărilor și organizare 

de execuție lucrări.

1218 07.11.2022
Bucuresti, strada Octavian Goga, nr. 1, bl. Terasa D, 

sector. 3
217786

realizarea unei construcții – terasă și chioșc/spații 

servicii, pe o suprafață construită de 260,40 mp, 

Rh=P+Tcirculabilă, cu funcțiunea de alimentație 

publică, pe structură metalică, demontabilă pe o 

durată de 5 ani de la recepția lucrărilor și organizare 

de execuție lucrări.

1219 07.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 112-

116, sector 3
240614 dezmembrare si operatiuni notariale

1220 09.11.2022 Bucuresti, strada Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3 212952

Modificare de soluție în timpul execuției pentru 

Autorizația de Construire nr. 87/12.02.2019 – 

Creșterea eficenței energetice și modernizare corp 

existent B (C2) – Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” – 

Regim de înălțime P+2E”. 

1221 10.11.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 42E, sector. 3 224246

extindere corp de construcție C3 cu un corp de 

construcție Hală depozitare materiale și produse finite, 

cu RH = P+2E, copertină și organizare de execuție 

lucrări.

1222 10.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA OZUNULUI, nr. 10, 

sector 3
225526 bransament electric

1223 10.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 73, 

sector 3
207335 dezmembrare si operatiuni notariale

1224 10.11.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 51, bl. 

J38, sc. D, et. 1, ap. 49, sector 3
221586-C1-U63

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.49

1225 10.11.2022
Bucuresti, strada BD UNIRII, nr. 63, bl. F4, et. 

S+P+MEZANIN, ap. SP COM, sector 3
219538-C1-U44

desfiintarea a doua bancomate de la nivelul agentiei 

BCR

1226 10.11.2022 Bucuresti, strada HOREZU, nr. 73, sector. 3 201536 informare si operatiuni notariale

1227 10.11.2022
Bucuresti, strada SOLDAT GHETU ANGHEL, nr. 87C, 

sector 3
211098 bransament gaze

1228 14.11.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 843-849, sector. 

3
215911 Informare și operațiuni notariale.

1229 14.11.2022 Bucuresti, STR. FILDESULUI, nr. 8, bl. C2, sc. 2, ap. 7 243080
concesionarea terenului din dreptul apartamentului 

nr7, parca aferenta curtii blocului C7

1230 14.11.2022 Bucuresti, STR. STIUBEI, nr. 46, sector. 3 217884 informare si operatiuni notariale

1231 15.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA SIRIULUI, nr. 63A (fost nr. 

63-69) LOT 1, sector. 3
207901 Informare și operațiuni notariale.

1232 15.11.2022 Bucuresti,  AL MOSTISTEA, nr. 42-44, sector. 3 236380

Desființare integrală construcție existentă Corp C2 – 

Locuință conform Procesul – Verbal de intervenție nr. 

1006 din 17.09.2021 și construire imobil cu funcțiunea 

de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu RHPROPUS= P+1E, 

construcții anexă, rețele interioare, parcări, spații verzi 

și organizare de execuție lucrări.

1233 15.11.2022 Bucuresti, strada DRISTOR, nr. 121, et. p, sector. 3 207327-C1-U5

Modernizare fațadă principală la parterul aferent 

spațiului comercial din Str. Dristor, nr. 121 prin 

refacerea finisajului (placare cu exalco bond) și 

reconfigurarea golurilor aferente.



1234 15.11.2022 Bucuresti,  AL TORNADEI, nr. 2, sector. 3 244132
dezmembrarea terenului rezultând 31 loturi și 

operațiuni notariale.

1235 15.11.2022 Bucuresti, strada Aleea Tornadei, nr. 5, sector 3 226814

construire 5 (cinci)  unități locative înșiruite cu RH = 

P+1E+M cu funcțiunea de locuințe de serviciu, 

amenajare locuri de parcare auto în incintă, amenajare 

incintă, alei/alee pietonală (L min. = 1,50m, comună 

celor 5 unități locative), alei carosabile (după caz), 

amenajări accese auto și pietonale, spațiu de manevră 

întoarcere auto (după caz), spații verzi, racorduri la 

drumurile publice, rețele interioare, branșamente la 

utilități, platformă pubele, împrejmuire teren, 

organizare de șantier; Cu menținerea avizelor, 

acordurilor și studiilor de specialitate, (după caz), 

obținute în baza C.U. Nr. 1248/ 23.11.2021.

1236 16.11.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 44, sector. 3 231637 DEZMEMBRARE TEREN SI OPERATIUNI NOTARIALE

1237 17.11.2022 Bucuresti, strada Foisorului, nr. 145, sector. 3 202365
desfiintare construcție existentă C1 si organizare de 

executie

1238 17.11.2022
Bucuresti, STR. POPA STOICA DIN FARCAS, nr. 38, 

sector 3
235235 bransament gaze

1239 17.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 50-54, 

sector 3
235588 dezmembrare si operatiuni notariale

1240 17.11.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 2, sector 3 236333 dezmembrarea terenului si operatiuni notariale

1241 17.11.2022 Bucuresti, strada Nicolae Roșu, nr. 2F, sector 3 201932

Desființare construcții existente C1, C2, 

platforme/bazine și calea ferată din incintă - (după 

caz); Organizarea execuției lucrărilor;

1242 17.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100 

LOT 1/1/3, bl. lot 1/1/3, sector 3
242356 amplasare post de transformare, retea joasa tensiune

1243 17.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100 

LOT 1/1/2, sector 3
242355 retea de joasa tensiune

1244 18.11.2022

Bucuresti, strada Intr. Tarcău nr. 11-13, Intr. Tarcău 

nr. 13, Intr. Tarcău nr. 13 lot 2, Str. Vitejilor nr. 24-

26;, nr. 11-13, 13 LOT 2,  13, 24-26

NC 243831 NC 

223705 NC 

223704 NC 

238186

Alipire terenuri – operațiuni notariale (rezultând un 

teren cu Steren din măsurătorile cadastrale = 

10.536,00mp.); elaborarea documentației DTAD și 

obținerea autorizatiei de desfiintare; Promovare, 

aprobare  documentație de urbanism P.U.Z. pentru 

reglementarea funcțiunii și a indicatorilor urbanistici 

(POT, CUT, RH, H) ai parcelei rezultate în urma alipirii 

terenurilor, construire imobil cu funcțiunea de spațiu 

comercial ”Magazin Lidl” cu RHsolicitat = parter înalt, 

amenajare parcaje auto în incintă, stații de încărcare 

mașini electrice, spații verzi, amenajări incintă, post de 

transformare, semnalistică publicitară (doar dpv. al 

structurii), alei pietonale, carosabile, amenajări accese 

auto și pietonale, accese/racorduri la drumurile 

publice, rețele interioare, împrejmuire teren, 

organizare de șantier;

1245 18.11.2022 Bucuresti, strada Mărului, nr. 41-43 lot 1, sector 3 239251

construire  imobil cu RHpropus = Sp+P+2E~(Mp)/Er(M)  

cu funcțiunea de locuințe colective mici, parcaje auto 

în incintă, construcții anexe, accese/alei auto și 

pietonale, racorduri la drumul public, spații verzi, 

branșamente și rețele interioare, platformă pubele, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări;



1246 21.11.2022
Bucuresti, strada BD. THEODOR PALLADY , nr. 287, 

bl. 3AB, sector. 3
222000

amplasare stație de bază pentru servicii de comunicații 

electronice pe terasa superioară a blocului / 

obiectvului 3AB din Bd. Theodor Pallady nr. 287 și 

organizare execuție lucrări.

1247 21.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 106, sector. 

3
206480 informare si operatiuni notariale

1248 21.11.2022
Bucuresti, STR. ISTRIEI, nr. 10, bl. 19C, sc. 1, et. P, ap. 

1, sector 3
220784-C1-U7

modificări și construirea unui balcon la parterul 

blocului 19C, la nivelul apartamentului nr.1, executat 

pe piloni de susținere în limita trotuarului de gardă, în 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

1249 21.11.2022
Bucuresti, strada NICOLAE T SEBE, nr. 5, bl. s24, et. 

p, ap. 1 si 2, sector 3
220879-C1-U12

realizre inchidere hol in partea comuna in vederea 

creării unei legaturi intre apartamente

1250 21.11.2022
Bucuresti, strada BD 1 DEC 1918, nr. 41, bl. P108, et. 

P, sector 3
219575-C1-U7

realizarea de recompartimentari interioare pentru 

realizarea unui centru de recoltare analizare medicale 

Synevo

1251 21.11.2022 Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 29, sector. 3 214793

desființare corp C2 parter și construirea unui imobil cu 

funcțiune mixtă, având RH = S+P+2E+etajul 3 retras, 

împrejmuirea terenului și branșamente utilități.

1252 21.11.2022 Bucuresti,  STRADA NUCULUI , nr. 36, sector. 3 239105 Informare și operațiuni notariale.

1253 21.11.2022 Bucuresti, strada DELEA NOUĂ , nr. 7-7A, sector. 3 217528 Informare și operațiuni notariale.

1254 21.11.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 1065-1067, LOT 

2, sector. 3
243690 Informare și operațiuni notariale.

1255 21.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 83-97, tarla 

338/6 parcela 11, sector. 3
205227 informare si operatiuni notariale

1256 21.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA TARNAVEI, nr. 5-7, 

sector. 3
242597 dezmembrare teren

1257 21.11.2022 Bucuresti, strada SOS GARII CATELU, nr. 96, sector 3 201508 DEZMEMBRARE TEREN

1258 21.11.2022 Bucuresti, strada INTRAREA BABA NOVAC, nr. 18 231147

Desființare integrală construcție existentă corp C2, 

desființare parțială, consolidare, extindere, 

supraetajare, modificări interioare și exterioare, 

reconfigurare și remodelare fațade la construcția 

existentă corp C1, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

Rhpropus=S+P+1E+M și organizare de execuție.

1259 21.11.2022 Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 53B, sector. 3 237566
dezmembrarea terenului rezultând 2 loturi și 

operațiuni notariale.

1260 21.11.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 1065-1067 LOT 

3, sector. 3
244012 informare si operatiuni notariale

1261 21.11.2022 Bucuresti, STR. ILIOARA, nr. 3A, sector. 3 225608

Finalizarea lucrărilor autorizate prin A.C. nr. 1844 din 

29.11.2016 și modificare de temă a proiectului tehnic 

prin realizarea de modificări interioare prin 

recompartimentări interioare și realizarea de 

modificări exterioare prin reconfigurare și remodelare 

fațade la construcția cu funcțiunea de locuință 

colectivă autorizată inițial cu 

RHAUTORIZAT/MENȚINUT= D+P+2E și organizare de 

execuție lucrări.

1262 22.11.2022 Bucuresti, STR. DOAMNA CHIAJNA, nr. 31, sector. 3 205907 informare si operatiuni notariale

1263 22.11.2022
Bucuresti, STR. POPESCU ALEXANDRU, nr. 11B, 

sector 3
225820 bransament apa si racord canalizare

1264 22.11.2022 Bucuresti, strada FETESTI, nr. 54, bl. C2, sector. 3 242290 informare si operatiuni notariale



1265 22.11.2022 Bucuresti, Str. Racari, nr. 57, sector. 3 203833 informare si operatiuni notariale

1266 22.11.2022 Bucuresti, strada GRADINARILOR, nr. 47, sector. 3 243903 informare si operatiuni notariale

1267 22.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 4-32, 

sector 3
266577 constituire servitute de trecere si operatiuni notariale

1268 23.11.2022
Bucuresti, strada Drumul lunca Ilvei (fost nr. 36-38), 

nr. 38, sector 3
236619

intrarea în legalitate pentru construire locuință 

unifamilială cu RH = Sp+P+1E,  amenajare locuri de 

parcare în incintă, amenajare incintă, alei pietonale, 

carosabile, amenajări accese auto și pietonale, spații 

verzi, racorduri la drumurile publice/private, 

(branșamente utilități, rețele interioare – după caz), 

platformă pubele/containere, organizare de șantier;

1269 24.11.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 50 LOT 

1, sector. 3
235540 dezmembrare teren

1270 24.11.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 50, sector. 3 235539 dezmembrare teren

1271 25.11.2022 Bucuresti, strada CORNU LUNCII , nr. 24, sector. 3 243834 Informare și operațiuni notariale.

1272 25.11.2022
Bucuresti, strada Postasului nr. 31A, sc. B, parter, ap. 

55
237297-C2-u21 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.55

1273 25.11.2022 Bucuresti, STR. VAILOR, nr. 10, lot 1, sector. 3 243727 informare si operatiuni notariale

1274 25.11.2022 Bucuresti, STR. INVINGATORILOR, nr. 15, sector 3 203983

continuarea lucrărilor autorizate cu A.C. nr. 

1195/27.09.2018, modificare de temă privind 

modificări interioare și exterioare, reconfigurare 

volumetrică, reconfigurare și remodelare fațade, 

realizare subsol/beci, rezultând un IMOBIL CU 

FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RH=S+P+1E și organizare de execuție.

1275 25.11.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA  PRUTULUI, nr. 74, lot 1, 

sector. 3
201752 informare si operatiuni notariale

1276 25.11.2022
Bucuresti, strada intersectia Bd Th Pallady cu Nicolae 

Teclu, sector. 3
0

modificare de temă pe parcursul executării lucrărilor 

de construire prin realizarea unui sistem de arcade 

metalice pe care se vor monta lămpi și un sistem de 

iluminat arhitectural pe bază de benzi LED la 

construcția aflată în curs de execuție în baza A.C. nr. 

391/04.08.2022 pentru “Accesibilizarea prin degajarea 

traficului a zonei comerciale Bd. Theodor Pallady, 

Sector 3, București și organizare de execuție

1277 25.11.2022
Bucuresti, strada AL 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, la nivelul apartamentului nr.17, executat 

pe piloni de susținere în limita trotuarului de gardă, în 

aliniament cu balcoanele de la etajele superioare, cu 

acces direct din interiorul apartamentului

1278 25.11.2022 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 214, sector. 3 204662 informare si operatiuni notariale

1279 25.11.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287, lot 2, 

sector. 3
242478 informare si operatiuni notariale

1280 25.11.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287 lot 1, 

sector. 3
242477 informare si operatiuni notariale

1281 25.11.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 287 lot 1, 

sector. 3
242747 informare si operatiuni notariale

1282 25.11.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 30B, 

sector 3
225492 bransament gaze

1283 28.11.2022 Bucuresti, strada Gradinarilor, nr. 37, sector. 3 204977
desființarea construcțiilor existente pe teren și 

organizare de execuție lucrări.



1284 28.11.2022 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 267, sector. 3 223212

realizare concesionare teren în suprafață de 798 mp, 

în vederea construirii unui complex comercial cu regim 

de înălțime P+2E+M și organizarea de execuție lucrări.

1285 28.11.2022 Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 31, sector 3 232806 bransament apa si racord canalizare

1286 28.11.2022
Bucuresti, strada LIVIU REBREANU, nr. 13A, bl. N20, 

et. P, sector. 3
220467-C1-U1

construire rampă aprovizionare/acces marfă și 

organizare de execuție lucrări.

1287 28.11.2022
Bucuresti,  BD MIRCEA VODA NR 25,25A;21G;STR 

CAUZASI NR 33; STR LABIRINT NR 33, sector. 3
227844

Extinderea cladirii actuale cu functiuni hoteliere și 

organizare de execuție lucrări. Solicitarea se va analiza 

în baza elaborarii, avizarii și aprobarii unui plan 

urbanistic zonal (PUZ) conform prevederilor legale.

1288 28.11.2022 Bucuresti, strada Splaiul Unirii nr. 719-721, sector 3 210005 dezmembrare teren

1289 28.11.2022 Bucuresti, STR. NERVA TRAIAN, nr. 27-30, sector. 3 241512-C1-U234

amplasare copertină/pergolă retractabilă pe structură 

metalică, complet separată de structura imobilului, 

aferentă spațiului comercial/magazin nr.1.

1290 28.11.2022
Bucuresti, strada INTR FUMARITEI, nr. 3 și 5, sector. 

3
231420

modificări de temă în timpul execuției, lucrări 

autorizate cu A.C. nr. 99/24.03.2022, prin schimbarea 

soluțiilor tehnice autorizate la imobilul cu regim de 

înălțime Ds+P+2E-3ERETRAS și organizare de execuție 

lucrări.

1291 28.11.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 287, 

sector. 3
222571-C1-U3 Supraetajare spațiu comercial

1292 28.11.2022 Bucuresti,  AL PERISORU, nr. 6, sector. 3 203259-C1-U1

construire rampă persoane cu dizabilități, platformă 

acces spațiu comercial și realizare acces din exterior în 

apartamentul nr.1 situat pe Aleea Perișoru nr. 6, 

parter.

1293 29.11.2022
Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 12, bl. M3H, sc. 

A, et. 1, ap. 8, sector. 3
220263-C1-U30

Modificări interioare prin modificarea unor 

compartimentări nestructurale

1294 29.11.2022 Bucuresti, strada BD TH. PALLADY, nr. 287, sector 3 239103
amplasare post de transformare, racord medie 

tensiune, racordare joasa tensiune

1295 05.12.2022
Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 31A, sc. b, et. 2, 

ap. 81, sector 3
237297-C2-U47 inchiderea balconului aferent apartamentului nr.81

1296 05.12.2022 Bucuresti, Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3 200749
executare sistem de gaz combustibil pentru instalațiile 

tehnologice

1297 05.12.2022 Bucuresti, Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3 200749
amplasare instalație tehnologică pentru depozitare și 

preparare amestec aer/GPL

1298 05.12.2022 Bucuresti, strada MEIULUI, nr. 38A, sector 3 235725

consolidare, extindere, modificări interioare și 

exterioare, remodelare fațade, 

supraetajarea/mansardarea corpului C1 (locuință S+P) 

și organizare de execuție lucrări. Regim de înălțime și 

funcțiune propuse - locuință unifamilială S+P+M

1299 05.12.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 143, sector. 3 228757

construire IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ cu 

RH=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.

1300 05.12.2022
Bucuresti, strada THEODOR SPERANTIA, nr. 96, 

sector. 3
206686

recompartimentări și modificări exterioare în vederea 

schimbării mansardei în etaj și schimbare funcțiune 

din restaurant în unități de cazare în regim hotelier la 

etajele 1 și 2, la construcția existentă cu 

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



1301 05.12.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 148-152 LOT 

12A, sector. 3
207381

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚE CU 

PARTIU SPECIAL PENTRU PROFESIUNI LIBERALE, cu 

RHPROPUS= DS+P+2E+3ERETRAS, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri auto / pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

1302 05.12.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA CALITEI, nr. 148-152 LOT 

13A, sector. 3
207382

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚE CU 

PARTIU SPECIAL PENTRU PROFESIUNI LIBERALE, cu 

RHPROPUS= DS+P+2E+3ERETRAS, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri auto / pietonale, racord la 

drumul public, parcări, spații verzi, împrejmuire teren 

și organizare de execuție lucrări.

1303 05.12.2022
Bucuresti, strada CALEA DUDESTI, nr. 171 si 173, 

sector 3
203891, 203839 comsarea a 2 terenuri si operatiuni notariale

1304 06.12.2022 Bucuresti, STR. VLAD JUDETUL, nr. 38, sector. 3 202550

autorizarea lucrărilor de construire prin intrare în 

legalitate pentru construirea unui IMOBIL - LOCUINȚĂ 

UNIFAMILIALĂ CORP C1, având un RHpropus = P+2E și 

organizare de execuție lucrări.

1305 06.12.2022 Bucuresti, strada Codrii Neamtului nr. 4, sector 3 229840

lucrari de interventie la nivelul acoperisului in vederea 

asigurarii masurilor de securitate la incendiu si 

organizare de executie

1306 06.12.2022 Bucuresti,  CALEA VITAN, nr. 30, sector. 3 205870

organizare de execuție lucrări pe domeniul public, în 

vederea edificării unui imobil cu funcțiune mixtă cu 

regim de înălțime 2S+Pcu supantă+4E+5Er autorizat 

conform AC nr.329/01.08.2022, pe terenul din Calea 

Vitan nr.30 (fost Calea Vitan nr.54).

1307 07.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA PRIPORULUI, nr. 

138-140, sector 3
206542 informare si operatiuni notariale

1308 07.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CALITEI, nr. 96-100, 

sector 3

242356, 242355, 

242471, 242472, 

242728, 242729, 

242469, 242468, 

242358, 242359

bransament apa si racord canalizare

1309 07.12.2022
Bucuresti, STR. NERVA TRAIAN, nr. 27-33 LOT 1, 

sector 3
241512 racord canalizare

1310 07.12.2022 Bucuresti, strada ILARIAN PAPIU, nr. 43, sector 3 207013 bransament apa

1311 07.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA ARIESULUI, nr. 47-

57, bl. 1, sc. 2, et. 7, ap. 47 SI 48, sector 3

241788-C1-

U130, 241788-C1-

U131

alipirea cadastrala a celor doua apartamente

1312 08.12.2022 Bucuresti, STR. ESARFEI, nr. 60, sector 3 242579 bransament electric

1313 08.12.2022 Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 1059, sector. 3 240623 DEZMEMBRARE TEREN

1314 08.12.2022
Bucuresti, strada BD 1 DECEMBRIE 1918, nr. 58, 

sector 3
203829

amplasare elevator pentru persoane cu dizabilitati pe 

fațada laterala a spatiului comercial

1315 08.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA SATEASCA, nr. 65, 

sector 3
206438

amenajare parcare neacoperita la sol imprejmuirea 

terenului si amplasare cabina de paza

1316 08.12.2022 Bucuresti, strada PETRE CUMPANICI, nr. 6, sector 3 228544 imprejmuirea partiala a terenului



1317 08.12.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UINIRII, nr. 867-871, 

sector. 3
242778

Împrejmuire teren, realizare acces auto și pietonal prin 

platformă betonată și organizare de execuție.

1318 08.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA PRUTULUI, nr. 74, 

sector 3
201752 Împrejmuirea terenului.

1319 08.12.2022
Bucuresti, strada SPLAIUL UNIRII, nr. 971-973, sector. 

3
232267 Informare și operațiuni notariale.

1320 08.12.2022 Bucuresti, STR. RACARI, nr. 5, sector. 3 224694

amplasarea a 3 stații de reîncarcare electrică auto în 

parcarea existentă a imobilului situat în Strada Răcari 

nr. 5 și organizare de execuție lucrări.

1321 08.12.2022 Bucuresti, strada Panait Cerna nr. 4, sector 3 0
Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc M57,scările 1,2,3

1322 08.12.2022 Bucuresti, Calea Vitan, nr. 111, bl. V16A 0
Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc V16A.

1323 08.12.2022 Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 18, bl. M34 0
Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc M34

1324 08.12.2022
Bucuresti, strada MALVA, nr. 3-5, et. mansarda, ap. 

30, sector 3
232045-C1-U30

închiderea și acoperirea terasei circulabile nr.1 cu 

tâmplărie PVC și geamuri termoizolante

1325 08.12.2022 Bucuresti, Str. Esarfei, nr. 43, sector 3 240518

desființare construcție existentă - corp C1; construire 

imobil cu RH solicitat = Ds+P+2E+M (cuplat la calcan) 

cu funcțiunea de locuințe Individuale / cu apartamente 

per nivel; construire anexe tehnice, rampă auto (după 

caz), accese auto și pietonale, racordare la drumurile 

publice, drumuri auto și alei în incintă, parcaje auto, 

spații verzi, amenajare incintă, rețele interioare, 

branșamente interioare, împrejmuire teren și 

organizarea execuției lucrărilor;

1326 08.12.2022
Bucuresti, strada Lemnisorului, nr. 1 si nr. 1E, sector 

3
240142

desființare corp C1 – locuință cu RH = parter+pod; 

construire imobil cu funcțiunea mixtă de servicii 

profesionale şi mici activităţi manufacturiere: Stație  

I.T.P. -servicii profesionale la parter și mici activităţi 

manufacturiere/servicii la etaj, RHpropus = P+1E, 

amenajare parcaje auto în incintă, accese auto și 

pietonale, racordare la drumurile publice, alei auto și 

pietonale în incintă, spații verzi, amenajare incintă, 

împrejmuire teren, rețele interioare, branșamente 

utilități și organizarea execuției lucrărilor;

1327 09.12.2022 Bucuresti, strada Valea Buzaului , nr. 12 0
Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc G29

1328 09.12.2022
Bucuresti, strada JEAN STERIADI- 1 DECEMBRIE 1918- 

IOSIF ALBU, sector. 3
0

Reabilitare și resistematizare sistem rutier străzi și alei, 

reparații și reamenajare parcări și alei de legătură, 

amenajări și reparații locuri de joacă și spații verzi – în 

perimetrul delimitat de Str.Jean Steriadi – Bd. 1 

Decembrie 1918 – Str.Colonel Iosif Albu.

1329 09.12.2022 Bucuresti, strada PANAIT CERNA, nr. 3F, sector. 3 207558

autorizarea lucrărilor de construcții executate fără 

autorizație de construire sau cu nerespectarea 

acesteia prin lucrări de închideri exterioare cu 

cărămidă la etajele 2 și 3 la imobilul autorizat inițial 

prin A.C. nr. 1053/2009 și A.C. nr. 150/2014 și 

modificare de temă prin recompartimentarea acestuia 

conform R.L.U. aferent P.U.G.-M.B., rezultând un 

IMOBIL CU FUNCȚIUNE LOCUIRE cu un RHFINAL= 

S+P+4E+5ER și organizare de execuție lucrări.



1330 09.12.2022 Bucuresti, strada Camil Ressu , nr. 68 0
Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 1B.

1331 09.12.2022 Bucuresti, strada Mihai BRAVU , nr. 305, sector. 3 0
Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 14A

1332 09.12.2022
Bucuresti,  DRUMUL LUNCA CETATII, nr. 112-116, 

sector. 3
244061

construire gospodărie canalizare, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumul public, parcări, spații verzi, 

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

1333 09.12.2022
Bucuresti, strada ANASTASIE PANU, nr. 2, bl. A1, 

sector. 3
0

Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc A1

1334 09.12.2022
Bucuresti, strada VLAICU VODA- FOISORULUI- 

ANASTASIE PANU, sector. 3
0

Reabilitare si resistematizare sistem rutier strazi si alei, 

reparatii si reamenajare parcari si alei de legatura, 

amenajari si reparatii locuri de joaca si spatii verzi in 

perimetrul delimitat de str. Vlaicu Voda - Str. 

Foisorului - Str. Anastasie Panu

1335 09.12.2022 Bucuresti, Al. Foisorului nr. 89-91, sector 3 0
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale 

multifamiliale bl. 5

1336 09.12.2022 Bucuresti,  AL CODRII NEAMTULUI, nr. 3G, sector. 3 206832 informare și operațiuni notariale.

1337 09.12.2022 Bucuresti, strada ROTUNDA, nr. 4B, sector 3 204589 informare si operatiuni notariale

1338 09.12.2022
Bucuresti, STR. PETRACHE FLOREA, nr. 15-17, sector 

3
243816 informare si operatiuni notariale

1339 09.12.2022 Bucuresti, strada FIZICIENILOR , nr. 23, sector. 3 234879

amplasarea unei stații de reîncarcare electrică auto în 

parcarea existentă a imobilului situat în Strada 

Fizicienilor nr. 23 și organizare de execuție lucrări.

1340 09.12.2022 Bucuresti, strada MARULUI, nr. 69-71, sector. 3 243829

1341 09.12.2022 Bucuresti, strada POSTASULUI, nr. 31, sector 3 232806 extindere retea gaze si bransament gaze naturale

1342 09.12.2022
Bucuresti, strada CAMPIA LIBERTATII- BABA NOVAC, 

sector. 3
0

Reabilitare și resistematizare sistem rutier străzi și alei, 

reparații și reamenajare parcări și alei de legătură, 

amenajări și reparații locuri de joacă și spații verzi – în 

perimetrul delimitat de Str.Câmpia Libertății– Str.Baba 

Novac.

1343 09.12.2022
Bucuresti,  AleEA LACRAMIOAREI, nr. 3, bl. 9B, 

sector. 3
0

Renovarea energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 9B.

1344 12.12.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY, nr. 51B, sector 3 236270

amplasarea a unei stații de reîncarcare electrică auto 

în parcarea existentă a imobilului situat în Bdul 

Theodor Pallady nr. 51 B și organizare de execuție 

lucrări

1345 12.12.2022 Bucuresti, Str. Danubiu, nr. 6, sector. 3 0
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 6E.

1346 12.12.2022
Bucuresti, strada Aleea Barajul Iezeru, nr. 4, bl. 

M2A+B, sector 3
FN

Renovare energetica aprofundata a cladirilor 

rezidentiale multifamiliale bl. M2A+B

1347 12.12.2022 Bucuresti,  AleEA PERISORU, nr. 3, bl. H35, sector. 3 0
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc H35.

1348 12.12.2022
Bucuresti, strada CamiL RESSU , nr. 70, bl. PM26, 

sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc PM26.

1349 12.12.2022
Bucuresti, strada Codrii Neamtului, nr. 4, bl. 5, sector 

3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 5.

1350 12.12.2022
Bucuresti, strada Aleea Cioplea, nr. 3-5, bl. 5, sector 

3
FN

Renovare energetica aprofundata a cladirilor 

rezidentiale multifamiliale bl. 5

1351 12.12.2022
Bucuresti, strada Panait Cerna, nr. 8, bl. M58, sector 

3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc M58, sc. 1-3.



1352 13.12.2022 Bucuresti, strada VITIOARA, nr. 6, sector. 3 205611

Autorizarea lucrărilor efectuate fără autorizație de 

construire (intrare în legalitate) de împrejmuire 

parțială a terenului identificat cu N.C. 205611 potrivit 

Procesului Verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor cu seria D.G.P.L.S.3 – D.C. nr. 0000153 

din 17.09.2021.

1353 13.12.2022 Bucuresti, strada Gura Ialomitei, nr. 20, sector. 3 235875 renovarea Scolii Gimnaziale nr. 116

1354 13.12.2022
Bucuresti, strada Sos Mihai Bravu, nr. 325, bl. 55, 

sector 3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc 55.

1355 13.12.2022
Bucuresti, strada Calea Calarasi, nr. 244, bl. S21, 

sector 3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc S21, sc. 1-3.

1356 14.12.2022
Bucuresti, strada theodor pallady , nr. 100, bl. S27, 

sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc S27

1357 14.12.2022
Bucuresti, strada Laborator, nr. 128A, bl. 39A, sector. 

3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 39A.

1358 14.12.2022
Bucuresti, strada Stefan NICOLAU, nr. 9, bl. G3, 

sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc G3

1359 14.12.2022 Bucuresti, strada RARAU, nr. 5, sector. 3 0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc V70, SCARA 1-str.Rarau 

nr.5; SCARILE 2-4 – str.BRANDUSELOR nr.6; SCARA 5-

str.VLAICU VODA nr.18

1360 15.12.2022
Bucuresti, strada LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU, nr. 12, 

LOT 1, sector. 3
235877

Lucrări de creștere a eficienței energetice și 

modernizare la corpul C10 - Liceul “Nichita Stănescu” 

și organizare de execuție lucrări.

1361 16.12.2022 Bucuresti,  DRUMUL LUNCA VISAGULUI, sector. 3 0
: Realizare instalație de iluminat pentru terenul de 

activități sportive.

1362 16.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA CRIVATULUI, nr. 

32C, sector 3
223417 bransament electric

1363 16.12.2022 Bucuresti, strada Patulului, nr. 2, sector. 3 212771

lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 112, inclusiv 

consolidare, modernizare și cresterea eficientei 

energetice

1364 19.12.2022
Bucuresti, strada Mesterul Manole, nr. 6, bl. D11, 

sector 3
0

renovare energetica aprofundata a cladirilor 

rezidentiale multifamiliale

1365 19.12.2022 Bucuresti, Str. Ticus, nr. 1, bl. M32A, sector 3 0
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc M31A

1366 19.12.2022
Bucuresti, strada Nicolae Pascu, nr. 1, bl. 7B1, sector 

3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 7B1

1367 19.12.2022 Bucuresti, strada Rarau, nr. 1, bl. V68, sector 3 0
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc V68

1368 20.12.2022 Bucuresti, strada ION SAHIGHIAN, nr. 4G, sector. 3 212088

intrare în legalitate - lucrări realizate fără autorizație 

de construire - realizare/amplasare capacități 

modulare de producere energie termică cu deservenți 

și apă de adaos în locația CET TITAN.

1369 20.12.2022
Bucuresti,  DRUMUL GURA GARLITEI, nr. 56-62, lot 1, 

sector. 3
235644 informare si operatiuni notariale

1370 21.12.2022
Bucuresti, strada SOLDAT ALEXANDRU MAGATTI, nr. 

8, sector. 3
228784

Desființare parțială, consolidare, recompartimentări, 

reabilitare, extindere și supraetajare, la construcția 

existentă cu funcțiune locuință unifamilială cu 

Rhpropus=P+1E, utilități, refacere împrejmuire și 

organizare de execuție lucrări.



1371 21.12.2022 Bucuresti, strada MORILOR , nr. 17 204119

Continuarea și finalizarea lucrărilor autorizate prin A.C. 

nr. 488 din 07.05.2014 și modificare de temă a 

proiectului tehnic prin realizarea de modificări 

interioare și exterioare, reconfigurare fațade și 

remodelare volumetrică la construcția cu funcțiune de 

locuință cu RHAUTORIZAT= P+1E+MPARȚIAL rezultând 

un imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ 

cu RHPROPUS= P+1E+M și organizare de execuție.

1372 21.12.2022 Bucuresti, STR. TARANCUTEI, nr. 54, sector. 3 224758

Construire imobil cu funcțiunea de LOCUINȚĂ 

COLECTIVĂ cu RHPROPUS= S+P+2E+M/3ERETRAS, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri/ alei auto 

și pietonale, racord la drumul public, parcări, spații 

verzi și organizare de execuție.

1373 21.12.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 1A, sector. 3 200801 informare și operațiuni notariale.

1374 21.12.2022
Bucuresti, strada ALEEA EMANOIL MARIUS BUTEICA, 

nr. 22-24, sector 3
205762

construire IMOBIL CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE 

COLECTIVE, cu RHpropus = 2S+P+5E-6Eretras, conform 

P.U.D. aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 194/26.08.2021, 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri auto și 

pietonale, racorduri la drumurile publice, parcări, 

spații verzi, împrejmuire teren și organizare de 

execuție lucrări.

1375 21.12.2022
Bucuresti, strada BD. CAMIL RESSU, nr. 3, bl. 13A, sc. 

B, et. 5, ap. 65, sector 3
221307-C1-U10

realizarea de modificari interioare in cadrul 

apartamentului nr.65

1376 21.12.2022 Bucuresti, strada MALVA, nr. 53-55 si 57, sector. 3 237848-229282 COMASARE TEREN

1377 21.12.2022 Bucuresti, strada Ion Minulescu, nr. 88, sector 3 205865

Desființare construcție C1 -  cu funcțiunea de locuință 

cu RH = parter+pod; 

Construire imobil cuplat la calcanele vecine cu RH = 

S+P+2E-3Er cu funcțiunea de locuințe, amenajare 

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 - DTOE; RHpropus = S+P+2E-3Er cuplat la 

calcanele vecine, cu funcțiunea de locuințe;

1378 21.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA SOLCII, nr. 72-76, 

sector 3
208859 Informare și operațiuni notariale.

1379 22.12.2022 Bucuresti, strada BD TH PALLADY, nr. 57, sector. 3 244721

construire ansamblu rezidențial format din două 

corpuri de construcție cu funcțiune locuințe colective, 

cu R.H.propus = 3S+P+9E-10Eduplex, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumurile/aleile de acces, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

1380 22.12.2022
Bucuresti, strada BD THEODOR PALLADY, nr. 57, 

sector. 3
244722

construire ansamblu rezidențial format din două 

corpuri de construcție cu funcțiune locuințe colective, 

cu R.H.propus = 3S+P+9E-10Eduplex, construcții anexe, 

rețele interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 

racord la drumurile/aleile de acces, parcări, spații 

verzi, împrejmuire teren și organizare de execuție 

lucrări.

1381 22.12.2022 Bucuresti, strada PARCUL LUNCA DUNARII, sector. 3 0

amenajare si dotare spatii de joaca, fitness si 

distractie, demolari, extinderi, constructii noi in Parcul 

Lunca Dunarii, imprejmuire teren si organizare de 

executie



1382 22.12.2022 Bucuresti, AL. FIZICIENILOR, sector. 3 0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare ,spații 

comerciale,afterschool și loc de joacă și organizare de 

execuție

1383 22.12.2022
Bucuresti, strada RAMNICU VALCEA, LUGOJANA, 

RACARI, sector. 3
0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare, afterschool 

și loc de joacă,amplasare panouri fotovoltaice și 

organizare de execuție.

1384 22.12.2022 Bucuresti, strada BANUL UDREA  , sector. 3 0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare, afterschool 

și loc de joacă și organizare de execuție

1385 22.12.2022 Bucuresti, STR. LABIRINT, sector. 3 0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare și organizare 

de execuție

1386 22.12.2022 Bucuresti, STR. FIZICIENILOR, sector. 3 0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare, afterschool 

si loc de joaca, amplasare panouri fotovoltaice și 

organizare de execuție

1387 22.12.2022 Bucuresti, STR. FIZICIENILOR, sector. 3 0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare și organizare 

de execuție

1388 22.12.2022 Bucuresti, strada MAXIMILIAN POPPER, sector. 3 0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare și organizare 

de execuție

1389 22.12.2022
Bucuresti, strada FIZICIENILOR,STR. SI NICOLAE 

PASCU, sector 3
0

reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare accese, 

construire spații cu destinație de parcare și organizare 

de execuție

1390 22.12.2022 Bucuresti, STR. MURESANA, nr. 10A-12A, sector. 3 0

: reconfigurare infrastructură rutieră, amenajare 

accese, construire spații cu destinație de 

parcare,demolare și organizare de execuție

1391 29.12.2022 Bucuresti, STR. BRATARII, nr. 172-176, sector. 3 212107

Construire imobil cu funcțiunea de SPĂLĂTORIE AUTO 

de tip self service (3 rampe și cameră tehnică), 

construcții anexe, rețele interioare, accesuri auto și 

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

împrejmuire teren și organizare de execuție.

1392 29.12.2022 Bucuresti, strada ALEEA MIZIL, nr. 38, sc. B, sector 3 204801 extindere retea gaze naturale si bransament

1393 29.12.2022
Bucuresti, strada CONSTANTIN BRANCUSI, nr. 2A, 

sector. 3
207534

Construire / amplasare construcții provizorii / 

demontabile - tip cort de evenimente având un 

RHpropus=P, amenajare accesuri auto / pietonale, 

amenajare spații verzi și organizare de execuție lucrări.

1394 29.12.2022 Bucuresti, strada ALEEA MIZIL, nr. 38, sc. A, sector 3 204801 bransament gaze

1395 29.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA PUTNEI, nr. 101-

107, sector 3
214901 bransament gaze

1396 29.12.2022
Bucuresti, strada Foisorulu, nr. 20, bl. F13C, sc. 1-3, 

sector 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc F13C.

1397 29.12.2022 Bucuresti, STR. VALSANESTI, nr. 36X, sector 3 237810 racord electric subteran

1398 29.12.2022
Bucuresti, strada INTRAREA MONOLITULUI, nr. 18 SI 

20, sector. 3
202181 ; 243908

COMASAREA IMOBILELOR REZULTAND O SUPRAFATA 

TOTALA DE 4389 MP MASURATA, 4400 DIN ACTE.

1399 29.12.2022 Bucuresti, strada HIRSOVA, nr. 20 si 22, sector. 3 243911 ; 210863 COMASAREA A 2 TERENURI SI OPERATIUNI NOTARIALE

1400 29.12.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY, nr. 50, sector. 3 235755 dezmembrare teren si operatiuni notariale 



1401 29.12.2022 Bucuresti, Aleea Plenita nr. 4, bl. Y8, sector 3 0 renovare energetica aprofundata bloc Y8

1402 29.12.2022
Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 8, bl. M3C, sector 

3
0 renovare integrata a cladirii rezidentiale bloc M3C

1403 29.12.2022
Bucuresti, strada Onisifor Ghibu nr. 1, bl. O28bis, 

sector 3
0

renovare energetica aprofundata a cladirilor 

rezidentiale bloc O28bis

1404 29.12.2022
Bucuresti, strada Matei Basarab nr. 64, bl. L110, 

sector 3
0

renovarea energetica aprofundata a cladirilor 

rezidentiale bloc L110

1405 29.12.2022
Bucuresti, strada AL VARFUL CU DOR , nr. 34-36, 

sector 3
200175 construire foisor si organizare de executie lucrari

1406 29.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL GURA VLADESEI, nr. 31-

33, sector 3
233049 imprejmuirea terenului

1407 29.12.2022
Bucuresti, strada MESTERUL MANOLE, nr. 3, bl. D15, 

sc. 2, et. 2, ap. 23, sector 3
219134-C1-U29

inchiderea balconului si realizarea de modificari 

interioare in cadrul ap. 23

1408 29.12.2022
Bucuresti, strada DRUMUL LUNCA SOLCII, nr. 146-

150 LOT 1 SI LOT 2, sector 3
202505 comasarea a doua terenuri si operatiuno notariale

1409 29.12.2022 Bucuresti, strada TH PALLADY, nr. 50, sector. 3 200334 DEZMEMBRARE 2 LOTURI SI OPERATIUNI NOTARIALE

1410 29.12.2022 Bucuresti, strada GURA IALOMITEI, nr. 20, sector 3 235876 bransament electric trifazat

1411 29.12.2022
Bucuresti, strada BD NICOLAE GRIGORESCU , nr. 

143A, sector 3
202722 informare si operatiuni notariale

1412 29.12.2022 Bucuresti, strada BD CAMIL RESSU, nr. 27D, sector 3 203591
refacere imprejmuire, refacere betonare teren pentru 

parcare si organizare de executie

1413 29.12.2022 Bucuresti, strada BALTA ALBINA, nr. 20-22, sector 3 207339 alimentare cu energie electrica

1414 29.12.2022 Bucuresti, STR. ETERULUI, nr. 37L, sector 3 296676 informare si operatiuni notariale

1415 29.12.2022 Bucuresti, strada BALTA ALBINA, nr. 24-26, sector 3 206148 alimentare cu energie electrica

1416 29.12.2022
Bucuresti, strada Bd. Camil Ressu, nr. 39, bl. Z5, 

sector 3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale – bloc Z5.

1417 29.12.2022
Bucuresti, strada Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 21, bl. 

11, sector 3
fn

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale – bloc 11.

1418 29.12.2022 Bucuresti, Str. Murgeni, nr. 14, bl. L26, sector 3 FN
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc L26.

1419 30.12.2022 Bucuresti,  SOS MIHAI BRAVU, nr. 452-460, sector. 3 208519
Amenajare interioară spațiu comercial la imobilul de la 

adresa Șos.Mihai Bravu, Nr.452-460,sector 3.

1420 30.12.2022
Bucuresti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 20, bl. 2 

TITAN, sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 2 TITAN.

1421 30.12.2022 Bucuresti, Calea Vitan, nr. 135, sector. 3 214472

: Renovarea Școlii Gimnaziale Nr.84-Corp C1 prin 

lucrări de creștere a eficienței enegetice, 

amenajări interioare,consolidare,instalare,reabilitare și 

modernizare a instalațiilor interioare și exterioare în 

vederea 

modernizării,amenajare peisagistică a incintei și 

instalare stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule 

electrice.

1422 30.12.2022
Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 16, bl. M35, sc. 1-3, 

sector 3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc M35, sc.1-3.



1423 30.12.2022 Bucuresti, strada Mihai BRAVU, nr. 428, sector 3 213340

: Renovarea Colegiului Tehnic Mihai Bravu corp C1(A) 

prin lucrări de creștere a eficienței enegetice, 

amenajări interioare,consolidare,instalare,reabilitare și 

modernizare a instalațiilor interioare și exterioare în 

vederea 

modernizării,amenajare peisagistică a incintei și 

instalare stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule 

electrice.

1424 30.12.2022 Bucuresti, Str. Istriei, nr. 25, bl. 2, sector 3 FN
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 2.

1425 30.12.2022 Bucuresti, strada Lunca BRADULUI, nr. 2, sector. 3 214891
Renovarea Școlii Gimnaziale nr.195(Hamburg) Corp-

C2(C)

1426 30.12.2022
Bucuresti, strada Bd Mircea Voda, nr. 36, bl. M6, sc. 

1-2, sector 3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc M6, sc.1-2.

1427 30.12.2022 Bucuresti, Str. Steriadi Jean, nr. 17, sector. 3 213339 Renovarea Școlii Gimnaziale Nr.82-Corp C1.2

1428 30.12.2022
Bucuresti, strada Calea Calarasi nr. 311, bl. 71, sc. 1-

3, sector 3
FN

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 71, sc.1-3

1429 30.12.2022
Bucuresti, strada THEODOR SPERANTIA, nr. 104, bl. 

S25, sc. A,B, sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc S25,sc.A,B.

1430 30.12.2022 Bucuresti, strada Aleea Suraia, nr. 6, bl. 50, sector 3 FN
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc 50, scările 1-4.

1431 30.12.2022 Bucuresti, Str. Racari, nr. 14, bl. 44, sector. 3 0
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc nr.44.

1432 30.12.2022
Bucuresti, Str. Branduselor, nr. 8, bl. V77, sc. 1-3, 

sector 3
fn

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc V77, scările 1-3.

1433 30.12.2022 Bucuresti, Str. Pene Dumitru, nr. 1A, bl. I34, sector 3 FN
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale – bloc I34.

1434 30.12.2022
Bucuresti, strada Florin CIUNGAN NR 9 , nr. 9, bl. 64, 

sc. 1, sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc 64,sc.1

1435 30.12.2022 Bucuresti, Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sector 3 FN
Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale - bloc 2A.

1436 30.12.2022
Bucuresti, strada Alexandru MORUZZI , nr. 9, bl. V60, 

sector. 3
0

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale-bloc V60

1437 30.12.2022 Bucuresti, strada Splaiul Unirii, nr. 201, sector 3
Planuri 

cadastrale

Desființare construcție existentă - corp C2, RH = P+1E 

cu funcțiunea de spațiu producție și birouri; 

Desființare parțială corp C1, cu RH = P+1E, 

consolidare, modificări interioare-exterioare, 

extindere pe parter, reconfigurare spațial volumetrică, 

realizare subsol + demisol și supraetajarea imobilului 

C1 pe conturul nou propus, rezultând un imobil cu 

RHsolicitat = S+Ds+P+6E – cu funcțiune rezidențială 

(locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale, 

spații pentru cazare și spații comunitare); construire 

anexe tehnice, rampă auto (după caz), accese auto și 

pietonale, racordare la drumurile publice, drumuri 

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

amenajare incintă, rețele interioare, branșamente 

interioare, împrejmuire teren și organizarea execuției 

lucrărilor;


