
Adresa nr 1/ 9 februarie 2009

CĂTRE: Primăria Municipiului Bucureşti

ÎN ATENŢIA: Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică

Stimate domn,/ Stimată doamnă,

Subsemnatul ………………………………, legitimat prin CI/BI seria ………. Nr 

………………..  CNP  …………………..,  domiciliat  la  adresa 

……………………………………, am luat act de anunţul Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ – str. Ion Brezoianu nr. 23-25, sector 1.

În conformitate cu prevederile legale, solicit Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti  să  nu  aprobe  Planul  Urbanistic  Zonal  mai  sus  menţionat,  din  următoarele 

motive:

Argumente privind legalitatea

1. Planul  Urbanistic  Zonal  este  incorect:  în  bilanţul  teritorial  suma  suprafeţelor 

destinate diferitelor funcţiuni depăşeşte suprafaţa totală a amplasamentului ce a 

generat Planul Urbanistic Zonal. Acelaşi lucru este valabil şi pentru repartizarea 

procentuală a funcţiunilor.
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2. Avizul Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului 

Bucureşti  – DCCPCNMB este dat pe alt  proiect  decât cel  prezentat  prin PUZ, 

ceea ce încalcă legea. Pentru dovadă, vă rog să prezentaţi planşa anexă a avizului 

DCCPCNMB.

3. Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CTUAT a dat avizul 

7/1/20/27.02.2008 pe alt  proiect  decât  cel  prezentat  prin  PUZ, ceea ce încalcă 

legea.  Pentru  dovadă,  vă  rog  să  prezentaţi  procesul  verbal  al  şedinţei  din 

27.02.2008 a CTUAT.

4. Agenţia  Regională  pentru Protecţia  Mediului  Bucureşti  –  ARPMB nu şi-a  dat 

avizul asupra proiectului, deşi acest lucru e cerut explicit în Adresa Direcţiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. În cadrul adresei ARPMB se cere ca PUZul 

„să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu”.

5. Adresa Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti face referinţă la 

„3 anunţuri publice date de titular”. Din cunoştinţele mele şi ale locuitorilor direct 

interesaţi, aceste 3 anunţuri nu au existat. Vă rog să prezentaţi în formă fizică sau 

electronică copii ale acestor anunţuri.

6. Direcţia  Transporturi,  Drumuri,  Sistematizarea  Circulaţiei  a  PMB  nu  şi-a  dat 

avizul asupra proiectului. Adresa Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

Circulaţiei a PMB prezentată la pagina 18 nu este un aviz. După ce documentul 

este numit „acord de principiu”, se specifică faptul că „pentru avizul comisiei veţi 

reveni la următoarea fază de proiectare”.
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Figura 1: Fragment din Planul Urbanistic Zonal



7. Adresa Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei a PMB este 

dată pe alt alt proiect decât cel prezentat prin PUZ, după cum se poate vedea pe 

numărul etajelor corpurilor B, C şi D.

Figura 2: Fragment din Planul Urbanistic Zonal

Figura 3: Fragment din Adresa

Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei

8. Adresa Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei a PMB nu este 

semnată, ceea ce încalcă legea.

9. Regulamentul  Planului  Urbanistic  Zonal  nu  conţine  condiţionarea  din  avizul 

123.257/DGBT/15.01.2009 al MDLPL prin care “se interzic suprafeţe vitrate de 

mari dimensiuni (perete cortină), imitaţiile de materiale sau utilizarea improprie a 

a materialelor (placaje ceramice sau suprafeţe metalice strălucitoare),  utilizarea 

culorilor stridente”.

Pagina 3 din 5



10. Firma  “SC  Quatro  Design  SRL  –  Bucureşti”  căreia  se  adresează  Avizul 

515/Zp/07.05.2008  al  Direcţiei  pentru  Cultură,  Culte  şi  Patrimoniu  Cultural 

Naţional  Bucureşti  nu  figurează  pe  lista  firmelor  Ministerului  Finanţelor 

disponibilă la adresa 

http://www.mfinante.ro/contribuabili/link.jsp?body=/contribuabili/pjuridice.htm

Vă rog să prezentaţi în formă fizică sau electronică o copie a actelor juridice ale 

firmei, inclusiv Codul de Identificare Fiscală şi Numărul de Înregistrare la ONRC.

11. Anunţul  privind  Proiectul  de  Hotărâre  nu  a  întrunit  prevederile  Legii 

52/21.01.2003, Art. 6, Alin.(1), prin care acesta trebuia afişat la sediul PMB.

Argumente de oportunitate:

12. PUZul  propune  o  înălţime  de  42  metri,  mult  peste  limita  maximă  a  Zonei 

Protejate 42 – Zona Brezoianu, subzona Cp1b, de 16 metri.

13. PUZul propune o densitate exagerat de mare, un CUT de 5,98, într-o zonă deja 

sufocată de trafic.

14. Corpul  C,  cu  o  înălţime  de  P+12  etaj,  contrastează  cu  clădirile  învecinate  şi 

agresează vizual aspectul Parcului Cişmigiu.

15. În  vecinătatea  construcţiei  se  află  mai  multe  monumente  istorice  indexate  de 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (Parcul Cişmigiu, Grădina Capitol, 

Hotel Palace, Cinema Capitol). Conform Legii 422/18.07.2001, Art. 59, acestea 

sunt protejate pe o rază de 100 de metri, ceea ce intră în incidenţa Planului supus 

dezbaterii.

16. Conform Legii 422/18.07.2001, Art. 10, Alin. (4), „aplicarea de servituţi care au 

drept consecinta desfiinţarea,  distrugerea parţială sau degradarea monumentelor 

istorice şi  a zonelor lor de protecţie  este interzisă.”.  Proiectul  supus dezbaterii 

intră  în  zona  de  protecţie  a  monumentelor  mai  sus  menţionate  şi  presupune 

distrugerea parţială a acesteia.

17. Tinând cont  că PUZul  afectează  locuitorii  zonei  (la  nivel  de trafic  şi  mediu), 

trebuia realizată consultarea cetăţenilor din zonă, conform Legii 52/21.01.2003.
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În conformitate cu prevederile legale, solicit Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti să nu aprobe Planul Urbanistic Zonal – PUZ – str. Ion Brezoianu nr. 23-25, 

sector 1.

De  asemenea,  în  conformitate  cu  Legea  52/21.01.2003,  articolul  6,  alin.  (7) 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă  solicit organizarea unei 

şedinţe de dezbatere publică înainte de supunerea spre aprobare a Planului Urbanistic 

Zonal de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Vă rog transmiteţi cererea organelor competente.

Cu respect,

Nume

Semnătură

9 februarie 2009
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