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CĂTRE: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului  

Serviciul Autorizare  si Documentatii Urbanism  

Arhitect Șef al Sectorului 2 a Municipiului București 

ADRESA: 

Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Municipiul București 

 

SPRE ȘTIINTA/IN ATENTIA: 

STANESCU FLORIN NICOLAS 

 

REFERITOR: 

"P.U.Z. COORDONATOR SECTOR 2, BUCUREȘTI " - FAZA – INFORMAREA POPULATIEI – sesizări 

cetățeni 

Sesizare înregistrată registratura  P.S.2. – nr inregistrare 25959/ 25.02.2019 

 

 

Subscrisa URBE 2OOO S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în B-dul Unirii nr. 66,  

Bl. K3, Sc.1, Et.1, Ap.3, Sector 3, Bucuresti, în calitate de proiectant al documentației  

PLAN URBANISTIC ZONAL SECTOR 2, formulăm prezenta  

 

ADRESĂ 

Prin care răspundem sesizării înaintate către Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism din 

cadrul  Municipiului București, spre știința Primăriei Municipiului București, formulate de către 

STANESCU FLORIN NICOLAS conform adresei inregistrate sub numarul 25959/ 25.02.2019 la 

registratura Primăriei Sectorului 2. 

 

În etapa următoare a reglementărilor urbanistice propuse spre avizare în documentația de 

urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL SECTOR 2 din Municipiul București, se va lua în considerare și vor 

fi analizate toate elementele menționate în cadrul sesizării cu nr. 25959/ 25.02.2019 

 

Conform adresei cu nr. 25959/ 25.02.2019 va comunicam urmatoarele aspecte: 

 

Referitor la realizarea unui proiect constând în construirea unui pasaj rutier și pietonal 

suprateran pe strada Baicului,  peste calea ferată de la Gara Obor, urmând ca ulterior să se închidă 

trecerea de la nivelul căii ferate, aceast aspect va fi luat în considerare în cadrul realizării PUZ Sector 

2 și în urma Comisiei de Circulații și a Comisiei Tehnice de Urbanism se va hotărî acest aspect. 

În prezent, zona de trecere la nivel cu calea ferată a străzii Baicului este prevăzută în 

Masterplanul Baicului-Obor ca fiind  intersecție prioritară ce va fi studiată ulterior în baza studiilor de 

specialitate de circulație și trafic.  
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   Extras din Masterplan PUZ Baicului-Obor  

 

 
Extras din PUG Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr 269/2000 
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Extras din PUZ Sector 2 – Informarea Populației – Etapa Elaborarea Propunerilor 

 

În cadrul Etapei de Elaborarea Propunerilor, Informarea Populației, această trecere a Străzii 

Baicului la nivel cu calea ferată este prevăzută cu un pasaj suprateran, ce urmează a fi analizat în 

urma Studiilor de Circulație și Trafic în cadrul Comisiilor de Specialitate.  

 

În ceea ce privește prelungirea liniei 182 și anularea liniei de tramvai de pe Strada Baicului, 

acest lucru este de competența Societății de transport București STB S.A. împreună cu Municipiul 

București.  

Pentru mai multe clarificări și informații va rugăm să vă adresați Primăriei Municipiului 

București, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.  

 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va aducem la cunostinta că se vor lua in calcul 

sugestiile dumneavoastra in adresa primita, iar reglementarile urbanistice finale se vor stabili în 

urma avizării proiectului P.U.Z. la instituțiile abilitate în acest sens, și dezbatute în cadrul Comisiei 

Tehnice de Circulații, Comisiei de Mediu, cat și a Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei 

Municipiului București, acestea fiind obligatorii în cadrul procedurii de avizare a Planului Urbanistic 

Zonal al Sectorului 2 al Municipiului București.  

 

Cu deosebita consideratie ,  


