
PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII PRACTIC SA PE SEM.II AL ANULUI 2021 

 

 

1. Imobil situat in str.Biserica Amzei nr 21-23, 23A, Christian Tell nr 22, sector 1 

 

Prin actul de alipire autentificat sub nr.100/29.01.2021 de Notar Public Sandina Tabarana, a fost alipit 

imobilul situat in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23 si 23A, Sectorul 1,  compus din teren intravilan 

având categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 5.335 m.p. și construcțiile edificate pe acesta 

cu imobilul situat in Bucuresti, str. General Christian Tell nr. 22, Sectorul 1, compus din teren în suprafață 

de 3.215 m.p., și construcțiile edificate pe acesta, rezultand in urma alipirii un singur imobil compus din 

teren in suprafata de 8.550 mp si constructiile C1-C10 in suprafata utila de 5.211,71 mp. 

 

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  

 
 

Nr.crt. Demers/Activitate  

Termen pentru 

efectuarea  demersurilor Observatii 

1 Depunere documentatie in vederea 

obtinerii adresa postala pe Bd.Dacia 

.  

   Septembrie 2021 
 

2 Obtinere CU de informare pentru 

identificare indicatori urbanistici 

zonali  urmare alipirii terenului BA 

21-23, 23A si Gen.Cr.Tell 22 

  

August 2021  A fost depusa la PMB cererea 

nr.1940948/30.03.2021 

     3 Identificarea imobilelor din 

vecinatatea proprietatii si efectuarea 

demersurilor pentru extinderea 

proprietatii  

 

Septembrie 2021  

 

 

     4 Evaluare stare cladire Clubul 

Petrolistului in vederea evitarii 

supraimpozitarii din cauze degradari 

ale constructiei 

 

Septembrie 2021  

     5 Implementarea unui sistem de BMS 

pentru a controla de la distanta 

functionarea cladirii si eficientizarea 

consumurilor 

Octombrie 2021  

 

 

2. Imobil situat in str.Gheorghe Titeica nr 121D  

  

Imobilul situat in str.Gheorghe Titeica nr.121D este compus din constructia S + P+7 etaje avand suprafata 

utila de 1.228,32 mp si teren in suprafata de 709,20 mp. 

In prezent gradul de ocupare al imobilui este de aproximativ 80 %. 

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in: 

  

Nr.crt Demers/Activitate  

Termen pentru 

efectuarea 

demersurilor Observatii 

1 Implementarea unui sistem de BMS pentru a 

controla de la distanta functionarea cladirii si 

eficientizarea consumurilor 

 

 

Octombrie 2021 

  

2 Finalizarea demersurilor juridice in vederea 

consolidarii dreptului de proprietate a societatii 

asupra intregului imobil. 

Decembrie 2021 
 

 



 

3. Imobil situat in str.Toamnei nr.103, sector 2 

 

Imobilul este compus din teren in suprafata de 754 mp. si constructie tip S+D+P+3E + E4(mansarda), avand 

o suprafata utila de 1.634,25 mp, cu precizarea ca ultimul etaj 4 – mansarda nu a facut obiectul contractului 

de vanzare- cumparare  dintre Practic S.A. si proprietarul anterior (Petrom SA), acest etaj fiind edificat fara 

autorizatie de constructie de catre Petrom SA. In luna februarie 2021 a fost depusa la Primaria Sectorului 2 

Bucuresti documentatia tehnica pentru finalizarea demersurilor juridice in vederea consolidarii dreptului de 

proprietate a societatii asupra intregului imobil. 

In anul 2021, in functie de raspunsul pe care il vom primi in Certificatul de Urbanism privind modificarea 

destinatiei acestui imobil (a fost depusa documentatia tehnica la Primaria Sectorului 2 Bucuresti, 

intregistrata sub numarul 155267/16.11.2020)  vom intocmi documentatia tehnica necesara pentru obtinerea 

autorizatiei de construire (in cazul unui aviz pozitiv) sau vom efectua alte demersuri administrative, studii 

si rapoarte tehnice de specialitate (in cazul primirii unui aviz negativ) in vederea realizarii procesului de 

reconversie a imobilului respectiv. 

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  

 

Nr.crt. Demers/Activitate  

Termen pentru 

efectuarea 

demersurilor Observatii 

    1 Reconversia imobilului din sediu 

administrativ si socio-cultural in 

rezidential sau alta destinatie. Stabilire 

deviz general amenajare pe solutia 

propusa si obtinere aprobare de incepere 

demersuri legale. 

  

3 luni dupa obtinere CU In Februarie 2021 a fost depus 

un CU de reconversie 

    2 Finalizarea demersurilor juridice in 

vederea consolidarii dreptului de 

proprietate a societatii asupra intregului 

imobil. 

    Decembrie 2021 
 

 

4. Imobil situat in str. Ion Otetelesanu, nr.2, sector 1  

 

Imobilul este compus din constructie tip S+D+P+3 etaje + mansarda, avand o suprafata utila de 2.045,77 

mp, si teren - 570,68 mp cota exclusiva si 43,21 mp cota indiviza. 

Desi cladirea a trecut printr-o consolidare partiala (parter si etaje) ca urmare a seismului din 1977 si lucrari 

ample de modernizare in anii 2007-2008,  iar intretinerea la parametrii functionali se efectueaza in mod 

continuu,tinand cont de lucrarile de demolare a imobilului vecin si ulterior de edificare a unei noi constructii 

de catre firma Forte Partners SRL incepute in anul 2020, am solicitat intocmirea unei expertize tehnice 

structurale de catre POPP & ASOCIATII CONSULTING ENGINEERS S.R.L.  

Urmare acesteia, imobilul se incadreaza în clasa de risc seismic Rs I (Cladirile încadrate în clasa de risc 

seismic Rs I sunt constructii cu susceptibilitate de prabusire, totala sau partiala,fiind necesare lucrari de 

interventie structurala. Firma de specialitate a propus o solutie de interventie care are un caracter minimal 

si care presupune costuri totale, conform devizului estimativ intocmit, de aproximativ 219.000 euro. În 

urma implementarii solutiei propuse, cladirea se va încadra în clasa de risc seismic Rs III. Interventia consta 

în lucrari de reparatie si/sau de consolidare a elementelor existente, la care se adauga interventia generala, 

cea care presupune introducerea unui sistem de pereti si grinzi noi de beton armat la interiorul cladirii.  

Un aspect important il prezinta faptul ca acest imobil este in indiviziune cu un alt imobil, aflat in 

proprietatea statului roman, fiind administrat de catre AFI. 

Avand in vedere pozitia ultracentrala a imobilului, situat in zona comerciala si de afaceri a municipiului 

Bucuresti, in anul 2021 consideram oportuna: 

• Analizarea posibilitatii efectuarii lucrarilor de consolidare pentru imobilul proprietatea Practic 

S.A., urmate de suprainaltarea acestuia cu un numar de etaje astfel incat sa se respecte coeficientii 

urbanistici zonali (in acest sens a fost solicitat la data de 24.01.2021 eliberarea unui Certificat de 

Urbanism de informare). 

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  



Nr.crt. Demers/Activitate  

Termen pentru efectuarea 

demersurilor Observatii 

1 De stabilit varianta cea mai optima de 

consolidare cladire cu sau fara celalalt 

proprietar 

        Decembrie 2021  

 

 

5. Imobil situat in Bd. Primaverii nr.1, sector 1 

 

Terenul are o suprafata de 1.326 mp, conform actului de proprietate si 1.362 mp din masuratori cadastrale. 

Terenul fiind pozitionat intr-o zona ultracentrala, s-a considerat oportuna demararea proiectului pentru 

constructia unui imobil cu functiune mixta - comert și birouri de clasa A+, cu regimul de înălțime 

S+P+4E+5Er+Etaj tehnic. 

Totodata, se are in vedere si posibilitatea vanzarii terenului, fapt pentru care, in cazul in care intervine o 

oportunitate de vanzare a acestuia la pretul si conditiile agreate de Practic SA, aceasta va fi supusa spre 

aprobare actionarilor.   

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  

 

Nr.crt. Demers/Activitate  

Termen pentru 

efectuarea demersurilor Observatii 

     1 Demersuri in vederea vanzarii 

terenului.  

  

         Iulie 2021    

     2 Alegerea conceptului final de 

arhitectura pentru imobilul ce va 

fi edificat. 

  

1 luna dupa ce sunt 

receptionate propunerile 

arhitectilor  

 

     3 Intocmirea si depunerea 

documentatiei tehnice in vederea 

obtinerii CU pentru construire. 

  

1 luna de la aprobarea 

conceptului  

  

     4 Intocmirea documentatiei tehnice 

tip DTAC in vederea pntinerii 

AC. 

6 luni de la obtinere CU 
 

 

6. Imobil situat in Bd.Th. Pallady nr.44E, sector 3 

 

Terenul are o suprafata de 3.348 mp, este liber de constructii supraterane si are o forma regulata in plan 

(latura lunga perpendiculara pe Bd.Th. Pallady). 

Indicatorii urbanistici conform PUG, precum si conform PUZ Sector 3, aprobat cu HCG-MB nr. 49 din 

31.01.2019, indicatorii urbanistici sunt: 

 • POT max = 60%  

 • CUTmax = 2,5 mp ADC/mp teren   

 • Rhmax = P+4 / subzona M3c 

A fost obtinuta CU pentru imprejmuirea terenului, urmand ca dupa imprejmuirea acestuia  sa fie demarata 

vanzarea.  

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  

 

Nr.crt. Demers/Activitate  

Termen pentru 

efectuarea demersurilor Observatii 

1 

  

Finalizare imprejmuire teren 

  

  Octombrie 2021 

  

  

2 Demersuri in vederea vanzarii 

terenului 

 

  Decembrie 2021  

3 Prezentarea unui concept de constructi 

de locuinte in cazul in care nu se vinde 

terenul pana la sf anului 2021 si 

obtinere aprobare de continuare 

investitii 

       Ianuarie 2022  

 



7. Imobil situat in Poiana Brasov, str. Poiana Soarelui nr.3, Brasov 

 

In data de 18.03.2019, terenului i-a fost atribuita o adresa administrativa: strada Poiana Soarelui nr. 3, iar 

in urma masuratorilor efectuate s-a actualizat documentatia cadastrala, suprafata terenului modificandu-se 

de la 27.398 mp la 27.845 mp. 

Pentru anul 2021 s-a inceput efectuarea unui demers administrativ in vederea lotizarii terenului in parcele 

de minim 1.000 mp si stabilirea unui drum de acces/servitute pentru o vanzare ulterioara. Prin parcelare se 

va obtine un numar de aproximativ 20-22 parcele In situatia in care  aceasta va fi finalizata, parcelele vor 

fi valorificate, veniturile prognozate in perioada 2021-2022 fiind de aproximativ de 3 milioane de euro 

conform ofertelor identificate pe piata imobiliara din zona . 

Totodata, nu este exclusa vanzarea terenului in per intreg in situatia in care este identificat un potential 

cumparator 

 

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  

 

Nr.crt. Demers/Activitate 

Termen pentru efectuarea 

demersurilor Observatii 

1 

  

Demersuri in vederea lotizarii 

terenului 

Septembrie 2021 

 

  

  

2 Demersuri in vederea vanzarii 

terenului  

 

Septembrie 2021  

3 Prezentarea unui concept de 

constructii vile pe loturile 

nevandute  

1 an de la finalizarea 

lotizarii terenului 

 

 

8. Imobil situat in str. Stirbei Voda nr.101A, sector 1 

 

Terenul are o suprafata de 4.856 mp, este liber de constructii supraterane si are o forma regulata in plan.  

Indicatorii urbanistici conform PUG, precum si conform PUZ Sector 1, aprobat cu HCG-MB nr. 49 din 

31.01.2019, indicatorii urbanistici sunt: 

      • POT max = 70%  

      • CUTmax = 4,0 mp ADC/mp teren   

      • Rhmax =3S +P+11E+E Tehnic / subzona CA2 

 

Activitatile/demersurile planificate pentru semestrul II al anului 2021 privind acest imobil, constau in:  

 

Nr.crt. Demers/Activitate Termen Observatii 

1 Intocmirea si depunerea documentatiei tehnice  in 

vederea obtinerii CU pentru informare in vederea 

identificarii coeficientilor urbanistici zonali 

 

Septembrie 

2021 

PMB a blocat eliberea PUZ 

urilor pana in 2022 

2 Elaborarea documentatiei PUZ pentru complex 

mixt 

6-8 luni de la 

obtinerea CU 

 

 

 

10. Investirea in instrumente financiare pe piata bursiera din Romania 

Angajarea unui broker in vederea investirii de catre societate in instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, 

etc) pe piata bursiera din Romania.  
 


