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Nr. 47/27.01.2020 

Către Primăria Municipiului Constanța 
Serviciul Strategii Urbane 

Bd. Tomis nr. 51, etaj 1, Serviciul Strategii Urbane 
În atenția domnului Arhitect Șef Mihai-Radu Vânturache și a doamnei inspector Simina Staiculescu 

Ca urmare a furnizării sesizării înregistrată cu numărul 5293/13.01.2020, depuse de domnul Miron Lazăr 
cu privire la elaborarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal delimitat de străzile Nicolae 
Iorga, Bucovinei și Bogdan Vodă în baza Certificatului de Urbanism nr. 262/21.01.2019, pentru imobilul 
cu numărul cadastral 247061, inițiată de proprietarul Blue Bike Development SRL, 

în calitate de elaborator al documentației de urbanism, vă transmitem următoarele precizări pentru a 
răspunde observațiilor formulate ca parte a procesului de informare și consultare a publicului: 

1. Semnatarul adresei menționează că: „Soluția constructivă include: 
• subsol garaj cap. 7 auto - volum estimat 150-200 mc 
• parter+2 nivele (7 locuințe) 
• acces subsol - platformă lift vertical - sarcin 1,5-2 tof inclusă în proiecția secțiunii orizontale a 

construcției - echipament complicat constructiv - consum mare de energie - vibrații - zgomot 
În poziția la nivel 0 parter - platforma ermetizează spațiul de la subsol - împiedică accesul în caz de acumulare 
gaze - incendiu. 
În caz de defecțiune a platformei spațiul de la subsol devine inaccesibil pentru auto (intrare-ieșire) 
Între strada Bucovinei și bd Mamaia este o diferență de nivel de aprox 5 metri. 
Un număr de alveole (garaje subterane) având fiecare volume de ordinul sutelor de mc, afectează stabilitatea 
stratului de sol din aria în discuție 
În anumite locații, de ex Bogdan Vodă 28, spațiul dintre două clădiri cu etaj este de 7 ml - exclusă execuția unui 
subsol - pericol de surpare” 

Răspunsul Elaboratorului: Dorim să facem precizarea că, în cadrul PUZ s-a studiat varianta constructivă 
cu 7 apartamente și 9 locuri de parcare în subteran, conform HCLM 113/20017 actualizată cu completările 
și modificările ulterioare. Specificațiile tehnice ale sistemului constructiv, atât cel al construcției propriu-zise, 
cât și cel al liftului auto pentru accesul în subteran nu ne sunt cunoscute, aceste detalii nefăcând obiectului 
unui studiu PUZ. Ele se detaliază la faza DTAC. 
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Referitor la temerile de utilizare ale liftului auto nu putem decât să apreciind ca fiind nefondate, posibil 
cauzate de lipsa de interacțiune cu astfel de sisteme. Desigur, o avarie a acestora este posibilă, însă 
sistemele tip lift de acces în parcările subterane sau supraterane sunt utilizate pe scară largă, nu reprezintă 
o inovație actuală și, prin urmare și-au dovedit eficiența și fezabilitatea în timp. Considerăm că orice 
situație neconformă, va fi în primul rând în interesul locatarilor să o rezolve cât mai urgent. 

Toate echipamentele și sistemele constructive trebuie să poarte certificări precum cea privind rezistență la 
foc, fără de care autorizarea nu se poate realiza.  

În ceea ce privește condițiile de realizare a subsolurilor, acestea se vor realiza, conform legii, doar în baza 
unor studii geotehnice care să stabilească adâncimea maximă în funcție de tipul de teren întâlnit, sistemul 
constructiv, dar și riscurile posibile și modalități de prevenire ale acestora. Menționăm, de altfel, că soluțiile 
constructive contemporane permit realizarea unor intervenții suficient de exacte și de stabile astfel încât 
construirea pe limita de proprietate sau în apropierea ei să nu pună în pericol rezistența construcțiilor 
învecinate. 

Cu respect,   
27.01.2020                                                                                                                                AGORAPOLIS,  

MIHAELA PUȘNAVA, 
Urbanist
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Nr. 46/27.01.2020 

Către Primăria Municipiului Constanța 
Serviciul Strategii Urbane 

Bd. Tomis nr. 51, etaj 1, Serviciul Strategii Urbane 
În atenția domnului Arhitect Șef Mihai-Radu Vânturache și a doamnei inspector Simina Staiculescu 

Ca urmare a furnizării sesizării înregistrată cu numărul 10289/20.01.2020, depuse de domnul avocat 
Florin-Cristian Șerban, în numele domnului Neculai Scarlat și a Doamnei Vestica Scarlat, cu privire la 
elaborarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal delimitat de străzile Nicolae Iorga, 
Bucovinei și Bogdan Vodă în baza Certificatului de Urbanism nr. 262/21.01.2019, pentru imobilul cu 
numărul cadastral 247061, inițiată de proprietarul Blue Bike Development SRL, 

în calitate de elaborator al documentației de urbanism, vă transmitem următoarele precizări pentru a 
răspunde observațiilor formulate ca parte a procesului de informare și consultare a publicului: 

Menționăm faptul că, în cadrul dezbaterii publice, publicul a solicitat să nu li se prezinte studiul și 
prezentarea pregătită, ci să se răspundă la întrebări. Din aceste motive, considerăm că unele dintre 
informații nu fost înțelese sau au fost preluate din context. 

1. Semnatarii adresei menționează că: „Potrivit dispozițiilor art. 4 - Prevederi generale cu caracter obligatoriu 
- din Regulamentul local de urbanism al Mun. Constanța, „În teritoriul intravilan se vor elabora PUZ, în 
cazurile specificate prin prevederile PUGMC și RLUMC  (s.n.) care vor prelua elementele cu caracter director 
și reglementator din PUGMC și vor detalia și completa prevederile cu caracter de reglementare ale acestuia.  
În ciuda formulării greoaie a textului, reiese cu evidență faptul că elaborarea unui plan urbanistic zonal nu se 
va putea face oriunde și în orice condiții, ci doar în cazurile specificate prin prevederile Planului de urbanism 
general al Mun. Constanța și prin cele ale Regulamentului local de urbanism al Mun. Constanța. 
Or, studiind prescripțiile Regulamentului local de urbanism specifice subzonei de reglementare din cadrul 
ZRL2 - Subzona locuințelor individuale P+1 - P+2 (pag. 67), din care face parte și zona studiată de p.u.z. 
propus, constatăm faptul că singurele cazuri în care regulamentul permite (și, totodată, obligă la) elaborarea 
unui p.u.z. sunt (i) ariile de extindere cu noi zone rezidențiale și (ii) zonele de protecție ale infrastructurii  
feroviare și rutiere. 
Cum p.u.z. propus nu îndeplinește niciuna dintre aceste două condiții, este evident faptul că nicăieri în 
teritoriul ZRL2 nu poate fi inițiat acest p.u.z., deci nici în zona studiată de către acest p.u.z. propus și, în 
consecință, p.u.z. propus este în contradicție vădită cu Regulamentul local de urbanism. 
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Este adevărat faptul că, potrivit Paragrafului al treilea din Unele considerații generale ale prescripțiilor 
specifice zonei de reglementare ZRL - Zona de locuit din Regulamentul local de urbanism (pag. 61), „ pentru 
stabilirea unui cadru de reglementare complet pentru ZRL se recomandă inițierea de către CLMC de PUZ 
pentru fiecare dintre subzonele de reglementare cu prioritate pentru ZRL1 și ZRL2”, însă aceste recomandări 
privesc fiecare dintre aceste subzone în întregul lor, respectiv pentru întreaga subzonă ZRL1 și, respectiv, 
pentru întreaga subzonă ZRL2, iar nicidecum doar pentru anumite perimetre din interiorul acestor subzone.” 

Răspunsul Elaboratorului: ”În ciuda formulării greoaie a textului, reiese cu evidență faptul că elaborarea unui 
plan urbanistic zonal nu se va putea face oriunde și în orice condiții, ci doar în cazurile specificate prin 
prevederile Planului de urbanism general al Mun. Constanța și prin cele ale Regulamentului local de urbanism al 
Mun. Constanța.” - Aceasta este o interpretare personală și greșită a legislației de urbanism în vigoare, care 
nu reflectă nici cadrul de aplicare al legii 350/2001 actualizată cu completările și modificările ulterioare, și 
nici practica din domeniul urbanismului. Mențiunea la care faceți referire vizează cazurile specificate prin 
prevederile PUGMC și RLUMC, pentru care este obligatorie elaborarea PUZ, vor prelua elementele cu 
caracter director și reglementator din PUGMC și vor detalia și completa prevederile cu caracter de 
reglementare ale acestuia. Legea 350/2001 cu completările și modificările ulterioare arată că „Modificarea 
prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări 
aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice.” (articol 32, 
alineatul 7). 

”ZRL2 - Subzona locuințelor individuale P+1 - P+2 (pag. 67), din care face parte și zona studiată de p.u.z. 
propus, constatăm faptul că singurele cazuri în care regulamentul permite (și, totodată, obligă la) elaborarea 
unui p.u.z. sunt (i) ariile de extindere cu noi zone rezidențiale și (ii) zonele de protecție ale infrastructurii  
feroviare și rutiere.” - Total neadevărat. În regulament se menționează faptul că pentru ariile de extindere 
a intravilanului este necesară elaborarea PUZ, nu că sunt singurele zone de elaborare a PUZ. Mai jos 
textul conform: „Pentru ariile de extindere cu noi zone rezidențiale este necesara elaborarea PUZ cu 
regulament aferent, prin care sa se stabilească planul de parcelare, trama stradala locala precum și 
echipamentele complementare și tehnico-edilitare. ” 

În ceea ce privește interpretarea cum că elaborarea PUZ se poate face doar pentru subzonele ZRL1, 
respectiv ZRL2 în integralitatea lor este iarăși falsă și, mai presus, ar fi total ilogică. Specificăm faptul că 
teritoriul urban este un teritoriu compus dintr-o multitudine de factori sociali, economic, istorici, culturali, 
politici ș.a. care interacționează între ei indiferent și independent de numele sub care au fost surprinși într-o 
cartogramă la un moment dat. Interacțiunile dintre ei conduc la rezultate diferite în locuri diferite, motiv 
pentru care analizând subzonele ZRL1 și ZRL2 sau oricare altele din municipiu se va observa o 
eterogenitate sporită față de perioada în care a fost elaborat PUG-ul Municipiului Constanța. Din această 
cauză, documentațiile de urbanism de tip PUZ au și rol de actualizare a reglementărilor pentru anumite 

%  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Tel: 0722393350 

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro 
-% -2

mailto:office@agorapolis.ro
http://www.agorapolis.ro


�
teritorii din cadrul orașului la noul context și pentru o perioadă de timp medie, derogând în această 
perioadă prevederile PUG. ACESTE MODIFICĂRI SUNT PERMISE LEGAL, iar legislația specifică a fost creată 
special pentru a răspunde acestor nevoi de actualizare a regulamentelor local de urbanism- reiterăm faptul 
că Legea 350/2001 cu completările și modificările ulterioare arată că „Modificarea prin planuri urbanistice 
zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul 
urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice.” (articol 32, alineatul 7). 

2. Semnatarii adresei menționează că:: „Potrivit dispoziţiilor art. 5. - Prevederi generale cu caracter 
obligatoriu - din Regulamentul local de urbanism al Mun. Constanţa, ,,nu se poate modifica prin PUZ 
caracterul dominant al zonei de reglementare, stabilit prin planşa de zonificare funcţională. ln cazul in care 
prin PUZ se solicita acest lucru, aprobarea PUZ presupune actualizarea PUGMC si aprobarea acestuia in 
condiţiile legii." De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 1 - Utilizări admise - din Secţiunea I - Utilizare 
funcţională din prescripţiile specifice subzonei de reglementare ZRL2 - Subzona locuinţelor individuale P+ 1 - 
P+2 din Regulamentul local de urbanism (pag. 67), într-aceasta zonă, utilizările admise sînt acelea de 
„locuinţe individuale (s.n.) cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înşiruit, cuplat sau izolat", precum 
şi ,,funcţiuni complementare locuirii: parcare și garare, comerţ cu amănuntul, depozitare prodµse fără 
nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a 
maxim 25% din AC. Or, studiind p.u.z. propus, constatăm faptul că acesta propune subzona „ZRL2am - 
locuinţe individuale şi colective (s.n.) mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor; de 
protecţie", ceea ce conduce, în mod evident, modificarea printr-acest p.u.z. propus a caracterului 
dominant al zonei de reglementare, situaţie absolut prohibită de dispozitiile mai sus citate. În 
consecinţă, este evident faptul că p.u.z. propus încalcă şi prin această dispoziţiile imperative ale 
Regulamentului local de urbanism.  Atragem atenţia şi asupra faptului că menţionarea în denumirea 
acestei subzone ZRL2a a „locuinţelor colective mici" nu determină, nicidecum, includerea acestor 
locuinţe colective mici în rândul utilizărilor admise. Referitor la această subzonă ZRL2b, locuintele 
colective mici sînt menţionate numai şi numai în paragraful „Generalităţi: Caracterul zonei" din 
prescripţiile specifice acestei subzone, adică în pasajul descriptiv al situaţiei deja existente, în care se 
realizează doar punerea în temă şi expunerea problematicii descrise (pag. 67 din Regulamentul local). 
În schimb, însă, trecîndu-se la utilizările admise, locuinţele colective mici sînt excluse, singurele ce 
rămîn a fi admise în cadrul utilizării fiind doar locuinţele individuale (art. 1, pag. 67 din Regulamentul 
local). ”Altfel spus, dacă, la acest moment, în subzona ZRL2a există şi astfel de locuinţe colective mici 
autorizate şi / sau anterior intrării în vigoare a Regulamentului local de urbanism, odată cu acest 
regulament locuinţele colective mici au fost excluse din cadrul utilizărilor admise.   

Răspunsul Elaboratorului: Precizăm faptul că subzona funcțională în care se regăsește zona de studiu 
este denumită ” ZRL 2a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara 
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perimetrelor de protecție”, conținând în numele zonei funcțiunea de locuire colectivă și făcând deja parte 
din tipologia zonei. 

Subzona de reglementare în care se încadrează terenul care a generat PUZ este denumită „ZRL 2a - locuințe 
individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție”. Din 
perspectiva elaboratorului, este destul de limpede faptul că este vorba de o omisiune a RLU PUG MC, faptul 
că titlul subzonei face referire la această destinație, însă Regulamentul o omite (ATENȚIE, NU O INTERZICE 
ÎN MOD EXPRES). Totodată, faptul că titlul unei subzone sau RLU existent include sau nu o funcțiune nu 
conduce în mod automat la concluzia că această destinația nu este adecvată din perspectivă vocațională, 
economică și de tehnică urbanistică pentru o zonă. Având în vedere că orașul este un corp dinamic, care 
răspunde nevoilor comunității în sens larg, nevoi de ordin social și economic, cu schimbări necesare mult 
mai dinamice decât ciclul de realizare și aprobare a planurilor urbanistic generale, legislația de urbanism 
permite derogarea regulamentelor locale de urbanism prin realizarea de Planuri Urbanistic Zonale. Legea 
locală de construire (regulamentul local de urbanism) poate fi modificată prin PUZ, conform Legii 350/2001 
cu completările și modificările ulterioare. 

Prin faptul că locuirea colectivă nu este menționată la Articolul 1 - utilizări admise sau la Articolul 2 - 
utilizări admise cu condiționări, nu implică faptul că ele sunt „excluse”, aceasta fiind o interpretare 
personală a Regulamentului Local de Urbanism. De altfel, în cadrul Articolului 3 - utilizări interzise, ”locuirea 
colectivă” nu este menționată, prin urmare nu este interzisă.  

Mai mult, din perspectivă de tehnică urbanistică, locuințele colective mici și locuințele individuale P+1/P+2 
au fost și vor fi întotdeauna funcțiuni similare, compatibile și care generează un tip de utilizare similar, o 
imagine urbană similară.  În același timp, prin faptul că acceptați existența locuințelor colective ca situație 
existentă la momentul elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG, locuințe colective care se 
regăsesc și în prezent în zona de studiu PUZ, implică faptul că ele nu pot fi „excluse”. Mai mult decât atât, 
prin faptul că acestea există în zona de studiu și nu sunt interzise de regulament rezultă faptul că ele fac 
parte din caracterul zonei, prin urmare, includerea locuirii colective prin RLU aferent PUZ în categoria celor 
admise nu poate fi interpretată ca o schimbare a caracterului general al zonei. 

3. Semnatarul adresei menționează că: „3. Potrivit dispoziţiilor art. 9. - Prevederi generale cu caracter 
obligitoriu - din Regulamentul local de urbanism. al Mun. Constanţa, ,,condiţiile de ocupare si utilizare a 
terenului stabilite prin RLUMC pot fi depăşite cu maximum 70%, dar nu simultan, cu condiţia amenajării unei 
suprafeţe echivalente de domeniu public stabilite de CLMC si conform unei documentatii de urbanism legal 
aprobate. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 15 -POT din Secţiunea a III-a -Posibilități maxime de 
ocupare și utilizare a terenului din prescripțiile specifice zonei de reglementare ZRL2- Subzona locuințelor 
individual P+1-P+2 din Regulemantul Local de Urbanism (pg 71) procentul maxim de ocupare a terenului 
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este de 35%, iar potrivit dispozițiilor art 16 - CUT maxim este de 1,0. Or, studiind p.u.z. propus, constatăm 
faptul că acesta propune subzona ZRL2am cu un procent maxim de ocupare a terenului de 50%, deci cu o 
depăşire de 42,86% a procentului maxim de ocupare a terenului - de 35% - statuat prin Regulamentul local 
de  urbanism, precum şi cu un coeficient maxim de utilizare a terenului de 1,386, deci cu o  depăşire cu 
38,60% a coeficientului maxim de utilizare a terenului - de 1,0 - ,statuat prin· Regulamentul local de 
urbanism. Se observă, deci, pe de o parte, că atât p.o.t. maxim propus, cît şi cu.t. maxim propus depăşesc 
simultan limitele maxime statutate de Regulamentul local de urbanism, iar, pe de altă parte, că fiecare dintre 
acestea depăşesc cu mult limita maximă de -10% admisă de către Regulamentul local de urbanism, p.u.z. 
propus intrînd în contradicţie flagrantă cu dispoziţiile Regulamentul şi din această perspectivă.  Menţionăm 
şi faptul că dispoziţiile cuprinse în art. 15.1 şi art. 16.1 privitoare la admiterea unor „creşteri de 70% conform 
precizărilor din nota aferentă reglementărilor ZRL 7" nu pot fi luate în considerare pentru p.u.z. propus, 
deoarece, potrivit notei la care se face trimitere, acestea sînt aplicabile doar unei singure parcele, iar 
nicidecum unei întregi subzone supuse reglementării printr-un p.u.z.: ,,Se admite o creştere cu 10% a POT si 
corespunzător a CUT, daca solicitantul CU deţine o parcela (s.n.) rezultata prin comasarea a alte 2 parcele 
dintre care cel puţin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in 
interiorul clădirii o funcţiune complementara admiso conform Art. 2".  Chiar dacă, prin absurd, s-ar admite, 
totuşi, aplicabilitatea acestor dispoziţii cu caracter general pentru o întreagă subzonă de reglement_are şi, 
astfel, ar fi luate în calcul şi aceste creşteri de 10% ale p.o.t. şi c.u.t., valorile rezultate urmare a acestor 
creşteri (respectiv 38,5% p.o.t.l şi 1, 1 O c.u.t.) tot sînt depăşite vădit de valorile propuse prin p.u.z. ce face  
obiectul prezentelor observaţii (respectiv 50% p.o.t. şi 1,386 c.u.t.).  

Răspunsul Elaboratorului: Precizările Art. 9 din cadrul Prevederilor generale cu caracter obligatoriu (pag. 8) 
din RLU aferent PUG MC sunt, așa cum prevede și denumirea capitolului, generale, adică ele se aplică pentru 
toate subzonele funcționale. Pe lângă acestea, fiecare zonă și subzonă funcțională dispune de un 
regulament specific, aplicabil doar teritoriului încadrat în zona sau subzona respectivă. Reglementările 
specifice ZRL prevăd în mod foarte clar faptul că „Se admite o creștere cu 10% a POT și corespunzător a 
CUT, dacă solicitantul CU deține o parcelă rezultată prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin 
una nu era construibilă anterior comasării, sau dacă respectivul solicitant a realizat în interiorul clădirii o 
funcțiune complementară admisa conform Art. 2 ” 
Confuzia este dată de faptul că ambele posibilități de creștere a POT și/sau CUT, atât cea de depășire, 
generală, cât și cea specifică, sporul de comasare, menționează o creștere cu 10%. 

Precizăm în continuare faptul că, ulterior prezentării documentației în cadrul CTUAT ni s-a adus la 
cunoștință faptul că în aplicarea RLU, creșterea cu 10% înseamnă, de fapt un POT de 45%. CUT 
corespunzător acestui POT de 45% îl reprezintă 0,45*3= 1,35 (echivalentul unui regim de înălțime P+2). Față 
de această situație, art. 32 alin (7) al Legii 350/2001 actualizată cu completările și modificările ulterioare, 
permite creșterea CUT cu maxim 20%, o singură dată, față de situația prevăzută în PUG. În ceea ce privește 
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POT-ul, analiza situației existente, conform situației cadastrale avizate de OCPI Constanța, arată o densitate 
mult mai mare decât situația prevăzută de regulamentul actual, cu un POT mediu de 57,9%. 

Referitor la aplicabilitatea reglementărilor prevăzute de RLU, aducem la cunoștință faptul că nivelul de 
reglementare este cel al unei zone/subzone funcționale, dar unitatea de aplicare a acestora nu este zona ori 
subzona funcțională, ci parcela și nu se cumulează de la o parcelă la alta. De altfel, elaborarea unui PUZ 
pentru o singură parcelă este ilogică, întrucât modificarea unor anumiți parametri trebuie realizată 
echitabil la nivelul întregii zone. 

Facem precizarea că zona de studiu este propusă spre grupare în două subzone funcționale ZRL2am1 și 
ZRL2am2 care vor avea, conform RLU propus, următorii indicatori: 
ZRL2 am1 și ZRL2 am2: 
• POT max = 35% - pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și construibile conform prezentului 

regulament; 
• POT max = 50% - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel 

puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau 
pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp. 

• Terasele acoperite, garajele și alte spații anexă lipite de corpul principal de clădire se iau în calculul AC. 
• CUT max = 1 mp adc/mp teren - pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și construibile 

conform prezentului regulament; 
• CUT max = 1,62 mp/mp teren - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele 

dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului 
regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp. 

Alocarea unui spor pentru POT și CUT în cazul comasărilor este menită să asigure o remodelare a zonelor 
parcelate care au fost supuse unor operații de dezmembrare în urma cărora au rezultat numeroase loturi 
insalubre din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare; scopul reglementării - generarea  de parcele 
mari, cu fronturi deschise la stradă, cu suprafețe ce permit o mobilare cu arhitectură salubră, de calitate. 

4. Semnatarul adresei menționează că: „ Revenind la dispoziţiile paragrafului al treilea din Unele consideraţii 
generale ale prescripțiilor specifice zonei de regelementare ZRL- Zona de locuit din Regulamentul local de 
urbanism (pg 61) potrivit cărora „pentru stabilirea unui cadru reglementare complet pentru reglementare 
ZRL, se recomandă inițierea de către CLMC de PUZ pentru fiecare dintre subzonele de reglementare cu 
prioritate pentru ZRL1 si ZRL2, constatatăm faptul că inițiativa pentru elaborarea unui puz într-aceste 
subzone de reglementare aparţine doar autorităţii administraţiei publice locale, iar nicidecum şi unui 
particular. Or, în cazul de faţă, iniţiativa elaborării acestui p.u.z. nu aparţine, nicidecum, Consiliului local al 
Mun. Constanţa, ci societăţii Blue Bike Development S.R.L., iniţiativă ce nu are în vedere un interes public al 
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Mun. Constanţa, ci doar unul privat, individual. Mai mult, aşa cum fără echivoc se dispune prin art. 4. - 
Prevederi generale cu caracter obligatoriu din Regulamentul local de urbanism, elaborarea unui p.u.z. trebuie 
să aibă ca obiect doar preluarea şi detalierea reglementările urbanistice din Regulamentul local, iar nu 
modificarea acestora. Or, prevederile Regulamentului local sunt clare în special în cazul ZRL2a, care nu este 
nici zonă în curs de extindere şi nici nu este situată în perimetrul de protecţie a patrimoniului aşa cum sunt 
ZRL2b, respectiv ZRL2c. ”. 

Răspunsul Elaboratorului: Inițiativa de elaborare a unui PUZ poate aparține atât unei persoane fizice, cât 
și unei persoane juridice, dar și unei autorități locale, conform Legii 350/2001 actualizată cu completările și 
modificările ulterioare.  

Constatarea conform căreia elaborarea PUZ pentru subzonele din cadrul ZRL1 și ZRL2 aparține doar 
administrației publice locale este total eronată, întrucât, în textul citat este precizat: „pentru stabilirea unui 
cadru de reglementare complet pentru ZRL se recomandă inițierea de către CLMC de PUZ pentru fiecare dintre 
subzonele de reglementare” , afirmație care nu implică nici obligativitatea CLMC de a elabora PUZ, dar nici 
interzicerea altor inițiatori de a elabora PUZ. 

Legea 350/2001 cu completările și modificările ulterioare arată că „Modificarea prin planuri urbanistice 
zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul 
urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. În această situație, coeficientul de 
utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai 
mult de 20%, o singură dată.” (articol 32, alineatul 7). 

Referitor la afirmațiile din ultimul paragraf, acestora le-a fost dată o explicație la punctul 1. În completare 
față de acestea, subliniem faptul că prin prezentul PUZ nu se modifică subzona funcțională ZRL2a, ci se 
constituie două subzone funcționale noi ZRL2am1 și ZRL2 am2, care coroborează parte din regulamentul 
prevăzut prin PUG pentru ZRL2a cu situația actuală identificată în teren și tendințele de dezvoltare pe 
termen mediu. 

5. Semnatarul adresei menționează că: „5. Potrivit dispoziţiilor art. 1, alin. (5), din Legea urbanismului nr. 350 
/ 2001, gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte sa asigure indivizilor si colectivităţilor, dreptul de 
folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, 
calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice! si culturale a localităţilor urbane si 
rurale, condiţii de munca, de servicii si de transport ce: răspund diversităţii nevoilor si resurselor populaţiei, 
reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale si construite, conservarea 
biodiversităţii si crearea de continuităţi ecologice, securitatea si salubritatea publica, raţionalizarea cererii de 
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deplasări." Tot astfel, potrivit dispoziţiilor art. 5, alin. (1), din acelaşi act normativ, activitatea deamenajare 
teritoriului si de urbanism trebuie sa se desfăşoare cu respectarea " autonomiei locale, pe baza principiului 
parteneriatului, transparentei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a 
deciziilor, precum si al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie sa asigure 
dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie. Din această 
perspectivă, administraţia publică locală a Mun. Constanţa; ar fi trebuit ca, în procedura elaborării acestui 
p.u.z., să actioneze nu doar în interesul „individului" - acelui care propune acest p.u.z. -, ci şi în interesul 
colectivităţii cuprinse în zona studiată de acest p.u.z., colectivitate care, odată cu modificarea subzonei dintr-
una de locuinţe individuale într-una de locuinţe colective nu va mai beneficia, nicidecum, de aceleaşi condiţii 
de locuire, de aceeaşi calitate a arhitecturii, de protejare a identităţii arhitecturale. În consecinţă, avînd în 
vedere motivele mai sus arătate, ar fi trebuit ca iniţiativa să fie respinsă de către administraţia publică locală 
a Mun. Constanţa, iar nicidecum să fie avizată pentru oportunitate, p.u.z. propus este lipsit cu desăvîrşire de 
orice forță de interes public.” 

Răspunsul Elaboratorului: Soluția de reglementare propusă în zona de studiu reprezintă o încercare de 
ameliorare a situației existente, situație care a fost analizată prin studii de fundamentare, vizite în teren și 
dezbateri în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. Situația 
actuală identifică un procent de aproximativ 60% dintre loturi neconstruibile după reglementările RLUMC 
pentru zona de studiu, situație generată de numeroasele dezmembrări de parcele. Mai mult decât atât, 
împreună cu un POT mediu de 57,9%, mult peste valoarea actuală admisă, cu numeroase intervenții 
necoerente asupra construcțiilor, lipsa unor elemente cu valoare arhitecturală sau urbanistică și lipsa 
calității arhitecturale, considerăm că situația actuală nu are o identitate specifică valoroasă. De altfel, 
aceste aspecte au fost tratate și în cadrul Comisiei Tehnice , fiind solicitate în mod expres soluții de 
rereglementare pentru ameliorarea situației. 

Facem următoarele precizări: 

PUZ-ul ajută la…. prin…: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, 
servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii- permite eliminare disfuncțiilor legate de 
sănătatea publică - însorire - întrucât noul regulament permite o construire adecvată care să respecte 
normele de igienă publică în vigoare; 

b) crearea condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor și ale persoanelor cu 
handicap; PUZ-ul  elaborat nu împiedică satisfacerea cerințelor și condițiilor menționate; 
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c) utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a 

zonelor construite - PUZ-ul elaborat răspunde în mod direct acest cerinței, reglementând coerent 
utilizarea eficientă a terenurilor într-o zonă de centralitate, permițând funcțiuni urbanistice adecvate 
precum locuirea colectivă mică și alte activități conexe pentru loturile cu gabarit necesar să le 
acomodeze, totodată facilitând extinderea controlată a zonelor construite, cu activități economice care 
își găsesc sau își pot găsi locul, în mod legal, în zone de centralitate care au vocația de a le susține, fără 
să fie necesară relocarea acestora în afara orașelor, generând noi nevoi de deplasare și o utilizare 
neeficientă a resurselor de teren; 

d) protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural - PUZ-ul nu aduce atingere 
patrimoniului cultural construit sau natural, în zonă nu sunt identificate obiecte de arhitectură cu 
valoare, clasificate sau propuse spre clasificare; 

e) asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat din toate localitățile urbane și rurale; PUZ-ul 
elaborat, prin RLU propus ajută la asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat, întrucât 
stimulează o construire nouă, corectă, cu respectarea tuturor normelor legale privind cadrul construit 
din perspectiva imaginii urbane, a spațiilor plantate; 

f) protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale. PUZ nu împiedică satisfacerea condițiilor legale de 
protecție împotriva dezastrelor naturale, face referire la normele de construire geotehnică și alte 
riscuri. 

Observăm din textul transmis o continuă încercare de interpretare personală a legislației, extragerea și 
prezentarea informațiilor care, scoase din context, ar fi nefavorabile prezentului studiu urbanistic. Prin 
răspunsurile enunțate mai sus sperăm că a fost înțeleasă nu doar propunerea de reglementare propusă prin 
prezentul PUZ și scopul pentru care a fost realizată, ci și logica aplicării Regulamentelor de Urbanism. De altfel, 
vă invităm să revedeți studiul urbanistic, în ideea în care, prezentele clarificări vă vor face să înțelegeți mai bine 
soluțiile propuse și contextul zonei de studiu. 

Cu respect,   
27.01.2020                                                                                                                                AGORAPOLIS,  

MIHAELA PUȘNAVA, 
Urbanist
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Nr. 48/27.01.2020 

Către Primăria Municipiului Constanța 
Serviciul Strategii Urbane 

Bd. Tomis nr. 51, etaj 1, Serviciul Strategii Urbane 
În atenția domnului Arhitect Șef Mihai-Radu Vânturache și a doamnei inspector Simina Staiculescu 

Ca urmare a furnizării sesizării înregistrată cu numărul 9432/17.01.2020, depuse de domnul Mircea 
Rosu cu privire la elaborarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal delimitat de străzile 
Nicolae Iorga, Bucovinei și Bogdan Vodă în baza Certificatului de Urbanism nr. 262/21.01.2019, pentru 
imobilul cu numărul cadastral 247061, inițiată de proprietarul Blue Bike Development SRL, 

în calitate de elaborator al documentației de urbanism, vă transmitem următoarele precizări pentru a 
răspunde observațiilor formulate ca parte a procesului de informare și consultare a publicului: 

Menționăm faptul că, în cadrul dezbaterii publice, publicul a solicitat să nu li se prezinte studiul pregătit, ci 
să se răspundă la întrebări. Din aceste motive considerăm că unele dintre informații nu fost înțelese sau au 
fost scoase din context. 

1. Semnatarul adresei menționează că: „Expertiza referitoare la trafic pe strada N. Iorga este departe de 
realitate. Există clădiri și unități comerciale care nu dispun de locuri de parcare, clienții și locatarii clădirilor 
supra-etajate din zonă sufocând strada și trotuarele. Eu, personal, dacă plec o oră de acasă, găsesc garajul 
blocat, la întoarcere; strada face legătura între 3 bulevarde (Mamaia, Tomis, A. Lăpușneanu), există în lungul 
ei 2 școli, biserică, spital și trafic pentru transportul în comun, salvări, poliție, taxiuri și nenumărate 
autoturisme în ambele sensuri.  
Ce om lucid/realist, poate afirma că traficul pe această stradă este lejer/permisiv? Doar dacă a confundat 
orașul..” 

Răspunsul Elaboratorului: Afirmațiile realizate la adresa studiului de trafic conduc la concluzia că nu s-a 
studiat documentația pusă la dispoziție sau s-a citit sumar. Conform studiului de trafic analizat, redăm 
următoarele: 

”Din analiza cozilor de trafic și a capacităților de circulație existente rezultă următoarele concluzii:  
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- nivelele de serviciu actuale sunt situate la limita inferioară între A și C, cu excepția str. Nicolae Iorga la 
intersecția cu blv Mamaia, care are nivelul de serviciu F. Acest lucru se explică prin faptul că vehiculele de pe 
str. Nicolae Iorga trebuie să cedeze trecerea la fluxurile majore din blv Mamaia.;  
- cozile de vehicule maximale sunt între de 6-13m pentru aproape toate brațele intersecțiilor. Ca și în cazul 
precedent excepție face str. Nicolae Iorga la intersecția cu blv Mamaia, care prezintă cozi maximale între 83 
-114m , în funcție de ora de vârf;  
- din analiza rapoartelor dintre fluxurilor de trafic și capacitățile de circulație, în momentul de față rezervele 
de capacitate de circulație agregate pentru toate intersecțiile analizate se situează între 50% și 60%;  
-circulația vehiculelor se desfășoară în condiții bune, unele întârzieri apărând doar la înscrierea vehiculelor în 
flux de pe str. Nicolae Iorga la intersecția cu blv Mamaia;  

-Din analiza cozilor de trafic și a capacităților de circulație prognozate după introducerea dezvoltării din str. 
Nicolae Iorga nr 5-7, rezultă următoarele concluzii:  
-- valorile medii ale cozilor de vehicule prognozate rămân aproape neschimbate. Nivelul de serviciu pentru 
aceste brațe se situează intre A și C, cu excepția str. Nicolae Iorga la intersecția cu blv Mamaia, care are 
nivelul de serviciu F;  
-- din analiza rapoartelor dintre fluxurilor de trafic și capacitățile de circulație, se prognozează faptul că 
rezervele de capacitate de circulație agregate pentru toate intersecțiile nu se modifică 
-- traficul generat de dezvoltare nu conduce la apariția ambuteiajelor;  
-- nu se observă cozi de vehicule la intrările în dezvoltare, care sa afecteze capacitatea de circulație a 
traficului de tranzit.”  
-

Menționăm faptul că propunerea a fost validată în cadrul Comisiei de Sistematizarea Circulației prin avizul 
cu numărul 6049/18.06.2019. 

Conform studiului de trafic, situația existentă este similară descrierii domnului Mircea Roșu. Mai mult decât 
atât, introducerea unui număr de 9 autovehicule în modelul de trafic, număr de autovehicule aferent 
dezvoltării Blue Bike Development SRL, pe care dezvoltatorul este obligat să le realizeze în interiorul lotului, 
nu au fost constatate modificări ale situației actuale.  

De altfel, nemulțumirile manifestate sunt, mai degrabă, rezultatul neasigurării de locuri de parcare pe lot de 
către imobilele de pe strada Nicolae Iorga, odată cu staționarea autovehiculelor în afara locurilor de 
parcare reglementate.  Cu o construire nouă, coerentă, care să respecte regulamentul local de urbanism nou 
propus și legislația și normele în vigoare, problemele privind lipsa locurilor de parcare și a cozilor care se 
realizează și din cauza parcărilor parazitare dispar. 
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2. Semnatarul adresei menționează că:: „Precizez că după ridicarea clădirii pe hotarul din spatele casei mele, 

ce are intrarea din strada Bogdan Vodă, având înălțime P+5, nu cunosc adâncimea, zona verde dintre casa 
mea și clădirea menționată anterior, la o distanță de aproximativ 6 m, a coborât cu circa 10 cm. Am temerea 
că imobilul dorit a se ridica la nici 1 metru de gardul meu dinspre vest, va avea consecințe mult mai grave. 
Nu s-a explicat dacă subsolul noului imobil are 1 nivel (circa 3 m) sau mai multe, caz în care imobilul de la nr. 
9, în mod clar se va alege cu fisuri la pereți sau chiar risc de prăbușire, iar eu la nr 5, nu întrevăd în cazul unui 
subsol cu mai multe nivele (ex. adâncime de 6-9 m) să pot scăpa neafectat. Nu mi-a spus nimeni ce regim de 
înălțime afundare va avea imobilul propus la nr. 7, sau de o posibilă schimbare în viitor a regimului de 
înălțime/afundare. 
Se cunoaște că firma Blue Bike construiește BLOCURI, nu case.”  

Răspunsul Elaboratorului: Regulamentul Local de Urbanism menționează faptul că „Sunt permise 
nivelurile subterane în condițiile respectării CUT maxim admis și a condițiilor de fundare”. Conform 
legislației în vigoare, realizarea construcției se va putea face în baza unui studiu geotehnic prin care se va 
stabili, în urma sondajelor de teren, condițiile de fundare și posibilitățile de construire astfel încât să nu fie 
afectate construcțiile sau instalațiile existente. Soluțiile constructive contemporane permit realizarea unor 
intervenții suficient de exacte și de stabile astfel încât construirea pe limita de proprietate sau în 
apropierea ei să nu pună în pericol rezistența construcțiilor învecinate. În situația în care, din diferite motive, 
pe parcursul lucrărilor de construire sau după finalizarea acestora, observați modificări ale terasamentului 
sau construcției, sunteți îndreptățit să sesizați autoritățile. 

În ceea ce privește propunerea inițiatorului, aceasta vizează realizarea unui singur subsol subteran întrucât 
acesta poate acomoda toate cele 9 locuri de parcare necesare conform HCLM 113/2017 în ceea ce privește 
numărul de locuri de parcare, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult decât atât, realizarea mai 
multor niveluri subterane nu se justifică din punct de vedere al efortului constructiv și financiar pentru o 
construcție P+2. 

3. Semnatarul adresei menționează că:: „Nu a precizat nimeni despre criteriul de însorire sau condițiile de 
afectare a siguranței vecinilor direcți de la nr 5 sau nr 9. 

Răspunsul Elaboratorului: Unul dintre studiile de fundamentare realiate în cadrul documentației a fost 
studiul de însorire, elaborat conform OMS nr 119/20014, cu modificările și completările ulterioare.  
Locuința de la nr 5 are o orientare a ferestrelor încăperilor de locuit pe laturile sudică (către limita 
posterioară de proprietate) și nordică (către strada Nicolae Iorga), iar către vest (către imobilul care a 
generat PUZ) sunt două registre de fațadă fără ferestre și un registru cu ferestre mici, improprii pentru 
iluminarea unor încăperi de locuit. Din aceste motive, s-a considerat faptul că fațada vestică, situată la 
aproximativ 1 m față de limita de proprietate, nu prezintă ferestre care deservesc încăperi de locuit. Studiul 
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de însorire a evidențiat faptul că fațadele sudică și nordică nu sunt afectate de construcția propusă, ca 
urmare a orientării cardinale a loturilor.   

În ceea ce privește construcția de la nr 9, aceasta este lipită la calcan, și dispune de o orientare a încăperilor 
către vest și nord. Având în vedere orientarea cardinală a loturilor și poziția construcției propuse, umbra 
acesteia nu afectează în nicio măsură iluminarea încăperilor. Mai mult decât atât, umbra purtată a 
construcției propuse se retrage de pe imobilul de la nr 9 după orele 9:45 la solstițiul de iarnă. 

Cu respect,   
12.11.2019                                                                                                                                AGORAPOLIS,  

MIHAELA PUȘNAVA, 
Urbanist
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Nr. 45/27.01.2020 

Către Primăria Municipiului Constanța 
Serviciul Strategii Urbane 

Bd. Tomis nr. 51, etaj 1, Serviciul Strategii Urbane 
În atenția domnului Arhitect Șef Mihai-Radu Vânturache și a doamnei inspector Simina Staiculescu 

Ca urmare a furnizării sesizării înregistrată cu numărul 5192/10.01.2020, depuse de Ovanesian și Taxin - 
Societate Civilă de Avocați, în numele numiților Mocanu Maria, Lazăr Elena Crenguța, Dică Ion, Șerban 
Florentina, Mocanu Alice Elena, Comăniță Mihaela Cristina, Georgescu Rodica Georgeta, Mergeanu 
Ecaterina, Voicu Aurel, Roșu Mircea, Bogatu Codruța Dana, Dumbravă Anca, Stoica Costinela Rodica cu 
privire la elaborarea documentației de urbanism „Planul Urbanistic Zonal delimitat de străzile Nicolae 
Iorga, Bucovinei și Bogdan Vodă” în baza Certificatului de Urbanism nr. 262/21.01.2019, pentru imobilul 
cu numărul cadastral 247061, inițiată de proprietarul Blue Bike Development SRL, 

în calitate de elaborator al documentației de urbanism, vă transmitem următoarele precizări pentru a 
răspunde observațiilor formulate ca parte a procesului de informare și consultare a publicului: 

1. Semnatarii adresei menționează că: „Asupra mențiunii cuprinse în Planșa 0, mențiune potrivit cu care: 
”(…)terenul care a generat PUZ se regăsește în Unitatea Administrativ Teritorială ZRL2a”: ZRL2a nu este 
Unitate Administrativ Teritorială, ci subzonă reglementată prin PUGMC.” 

Răspunsul Elaboratorului: ZRL2a este subzonă funcțională în UTR 3d, a fost remediată eroarea materială. 

2.  Semnatarii adresei menționează că: „Asupra legendei aferente Planșei 1, limitele UTR nu sunt cele 
evidențiate în planșă” 

Răspunsul Elaboratorului: În completarea răspunsului de la punctul 1, a fost corectată eroarea materială, 
înlocuind titlul „Limită UTR”, cu „Limită Subzonă funcțională”. 

3.  Semnatarii adresei menționează că: „Asupra mențiunii cuprinse în Planșa 1 referitoare la UTR-urile 
existente în zona de studiu: ZRL2a și ZRL4 nu sunt UTR-uri *unități teritoriale de referință), ci subzone 
reglementate prin PUGMC” 
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Răspunsul Elaboratorului: S-a remediat eroare materială, menționând că ZRL2a și ZRL4 sunt subzone 
funcționale care aparțin UTR 3d, conform PUG-ului în vigoare al Municipiului Constanța. 
4. Semnatarii adresei menționează că: „Asupra argumentelor susținute din perspectiva ”necesității PUZ-

ului”, argumente cuprinse în Memoriul Justificativ pentru emitere AO și potrivit cu care: ”terenul în 
suprafață de 443 mp are folosința curți-construcții. Denumirea UTR-ului menționează posibilitatea 
acomodării locuințelor colective mici, însă în descrierea utilizărilor admise și admise cu condiționări 
ale zonei ZRL2a, această categorie a fost omisă. Necesitatea elaborării PUZ vine în contextul unei 
intervenții în care se intenționează realizarea unei construcții de locuințe colective S+P+2 cu 7 
apartamente, funcțiune care se regăsește și în cadrul zonei de studiu și care este similară din punct 
de vedere al regimului de construire și al modului de construire cu situația existentă la nivelul zonei de 
studiu. Amplasarea în cadrul parcelei necesită detalierea și modificarea prevederilor PUG pentru 
ZRL2a întrucât vecinătățile, prin modul de amplasare și abordarea a limitelor laterale permit o 
amplasare nedetaliată prin RLU aferent PUG, în speță amplasarea pe limita de calcan pe latura sud-
vestică și o amplasare la 0,6 metri, conform art. 612 din Noul Cod Civil, față de limita nord estică”, 
arătăm, punctual, următoarele: 

- denumirea UTR-ului nu menționează nicio ”posibilitate a acomodării locuințelor colective mici”. 
UTR-ul în cauză este denumit UTR3d. Foarte probabil ați intenționat să vă referiți la denumirea 
subzonei (”ZRL 2a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara 
perimetrelor de protecție”); 

- în opinia noastră, denumirea subzonei nu prevede posibilitatea acomodării locuințelor colective 
mici, aprecierea reprezentând o simplă speculație potrivită intereselor investitorului. 
Dimpotrivă, denumirea ZRL2a ”contravine” atât denumirii generice subzonei ZRL2 (subzona 
locuințelor individuale P+1 P+2), dar și reglementării fiecăreia dintre subzone, reglementări ce 
se referă exclusiv la locuințele individuale. 

- pe de altă parte, denumirea este lipsită de orice relevanță atâta vreme cât din cuprinsul 
reglementărilor aferente ZRL2 rezultă că acestea se referă exclusiv la locuințe individuale. 

- chiar admițând, pur teoretic, că ar fi vorba de o ”omisiune” a PUGMC/RLUMC, aceasta nu poate 
fi complinită prin elaborarea de PUZ-uri pentru fiecare ZRL2, potrivit dorinței fiecărui investitor 
în parte. 

- pretinsa „omisiune” implică, cu evidență, completarea PUGMC/RLUMC printr-o reglementare 
unitară, din perspectiva „posibilității acomodării locuințelor colective mici” în toate sutele, poate 
miile de ZRL2 reglementate prin PUG;  

- iar completările PUGMC/RLUMC implică alte condiții de avizare și aprobare, adică cele specifice 
PUG; 

- sintetizând, pretenția de completare prin PUZ a PUG este profund vădit nelegală, afectând 
caracterul unitar și coerența reglementărilor urbanistice impuse de Legea 350/2001” 
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Răspunsul Elaboratorului:  

Conform Legii 350/2001, completată și modificată, definiția unității teritoriale de referință este „Unitate 
teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de 
bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea ori 
dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi 
necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea 
caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, 
având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de 
proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz: - relief şi peisaj cu caracteristici 
similare; - evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă; - populaţie cu structură omogenă; - sistem 
parcelar şi mod de construire omogene; - folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor; - regim 
juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la 
indicatorii urbanistici. În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe 
suprafeţe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă (MUTR). 

În practica de urbanism specifică anilor 90, la nivelul Planurilor Urbanistice Generale, subzonele funcționale 
generau același tip de regulament, indiferent de UTR-ul în care erau incluse, iar un UTR cuprindea mai multe 
subzone cu reglementări diferite. Având în vedere că Legea 350/2001, modificată, completată și apărută 
ulterior PUG menționează faptul că un UTR are drept scop reglementarea urbanistică omogenă și se poate 
delimita după reglementări urbanistice omogene referitoare la destinația terenurilor și la indicatorii 
urbanistici, în practica de urbanism actuală, la realizarea de planuri urbanistice zonale, pentru derogarea, 
completarea sau corectarea regulamentelor locale de urbanism, având în vedere că se propun modificări 
strict la nivel local privind caracterul unei subzone funcționale (strict pe zona de studiu PUZ), ele sunt 
redefinite ca UTR-uri și de obicei primesc nume și coduri noi, pentru a fi mai facil de identificat inclusiv 
faptul că ele fac referire strict la zona de studiu. 

Legea 350/2001 cu completările și modificările ulterioare arată că „Modificarea prin planuri urbanistice 
zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul 
urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și/sau fizice. În această situație, coeficientul de 
utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai 
mult de 20%, o singură dată.” (articol 32, alineatul 7). Modificările solicitate prin PUZ nu se realizează decât 
asupra zonelor demarcate clar pe plan și nu produc efecte decât asupra zonelor foarte clar demarcate pe 
plan. Orice altă interpretare este falsă și tendențioasă. 

Subzona de reglementare în care se încadrează terenul care a generat PUZ este denumită „ZRL 2a - locuințe 
individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție”. Din 
perspectiva elaboratorului, este destul de limpede faptul că este vorba de o omisiune a RLU PUG MC, faptul 
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că titlul subzonei face referire la această destinație, însă Regulamentul o omite (ATENȚIE, NU O INTERZICE 
ÎN MOD EXPRES). Totodată, faptul că titlul unei subzone sau RLU existent include sau nu o funcțiune nu 
conduce în mod automat la concluzia că această destinația nu este adecvată din perspectivă vocațională, 
economică și de tehnică urbanistică pentru o zonă. Având în vedere că orașul este un corp dinamic, care 
răspunde nevoilor comunității în sens larg, nevoi de ordin social și economic, cu schimbări necesare mult 
mai dinamice decât ciclul de realizare și aprobare a planurilor urbanistic generale, legislația de urbanism 
permite derogarea regulamentelor locale de urbanism prin realizarea de Planuri Urbanistic Zonale. Legea 
locală de construire (regulamentul local de urbanism) poate fi modificată prin PUZ, conform Legii 350/2001 
cu completările și modificările ulterioare. 

Argumentul menționat de elaborator, că există o omisiune a PUG-ului în Regulamentul Local de Urbanism în 
vigoare, reprezintă o opinie tehnică, personală, a unui specialist, însă nu este cea care susține sau justifică 
în mod exclusiv nevoia elaborării PUZ. Ceea ce conduce la necesitatea elaborării PUZ este faptul că un 
investitor dorește să realizeze o investiție potrivită din perspectivă tehnică la un moment dat, într-un 
context în care legea locală de construire nu o permite din varii motive (omisiuni, regulamente învechite etc.) 
și nu răspunde nevoilor actuale ale orașului pentru zona de studiu. De altfel, în zona de studiu există deja 
edificate două loturi cu locuințe colective regim P+2, care funcționează de facto ca locuințe colective mici, 
prin urmare realitatea, analiza situației existente demonstrează această nevoie. Această nevoie este 
validată prin Avizul de Oportunitate care face referire inclusiv la zona de studiu care face obiectul PUZ. 

Mai mult, din perspectivă de tehnică urbanistică, locuințele colective mici și locuințele individuale P+1/P+2 
au fost și vor fi întotdeauna funcțiuni similare, compatibile și care generează un tip de utilizare similar, o 
imagine urbană similară.  

Corectarea PUGMC/RLUMC prin introducerea sintagmei ”locuințe colective” în cadrul funcțiunilor admise 
sau admise cu condiționări nu face obiectul acestui PUZ, în sens larg și nici obiectul unei documentații de 
urbanism inițiată de un investitor privat. Reiterăm faptul că Modificările solicitate prin PUZ nu se realizează 
decât asupra zonelor/UTR_urilor demarcate clar pe plan și nu produc efecte decât asupra zonelor foarte 
clar demarcate pe plan. Orice altă interpretare este în afara legii. 

Prin PUZ-ul în studiu, se propune constituirea a două subzone funcționale noi ZRL2am1 și ZRL2am2, care 
coroborează parte din regulamentul prevăzut prin PUG pentru ZRL2a cu situația actuală identificată în 
teren și tendințele de dezvoltare pe termen mediu, urmând a se materializa într-un set nou de reglementări 
la nivelul zonei de studiu. 

5. Semnatarii adresei menționează că: „Asupra argumentului potrivit care ”(…) PUZ-ul are caracter de 
reglementare specifică detaliată pentru o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice 
complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localității din care face parte”, arătăm că exact 
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corelarea cu PUG nu este realizată prin modificarea unui singur ZRL2a din sutele/miile reglementate prin 
PUG. Astfel cum am arătat, pretinsa omisiune a PUGMC nu poate fi complinită decțt prin completarea PUG, 
cu respectarea condițiilor de avizare și aprobare a acestuia și prin reglementarea unitară a tuturor ZRL2 sau 
ZRL2a din municipiu.” 

Răspunsul Elaboratorului: Precizăm faptul că prin propunerea de reglementare nu au fost incluse aspecte 
care să contravină PUGMC, ci aspecte care să completeze sau să detalieze reglementările existente și, cel 
mai important, să adapteze contextului socio-economic și arhitectural-urbanistic specific exclusiv zonei de 
studiu indicată prin Avizul de Oportunitate (vezi răspuns mai sus) 

6. Semnatarii adresei menționează că: „Asupra considerentului potrivit cu care: „În mod specific Planul 
Urbanistic Zonal are următoarele obiective: - Completarea utilizărilor admise la nivelul zonei prevăzute în 
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG în vigoare”, arătăm că ne bucură faptul că sunteți de acord cu 
noi, în sensul că prin PUZ tindeți la o veritabilă completare, neunitară, aferentă unei singure subzone, a PUG. 
Exact acest lucru l-am criticat și noi” 

Răspunsul Elaboratorului: ”completarea”, în textul documentației presupune corectarea Regulamentului 
Local de Urbanism astfel încât să răspundă în mod coerent la nevoile de dezvoltare ale comunității, în sens 
strict și larg, din perspectivă economico-socială, într-o zonă de centralitate, la acest moment dat. Se propune 
completarea funcțiunilor admise cu noi funcțiuni pe lângă cele prevăzute de actualul RLUMC pentru 
subzona funcțională ZRL2a, strict din această zonă de studiu, marcată clar pe plan. Reiterăm argumentele 
de mai sus. 

7. Semnatarii adresei menționează că: „Asupra indicatorilor urbanistici propuși pentru ZRL2am: POT-ul propus 
este nelegal. Admițând, din nou doar teoretic, faptul că prin raportare la denumirea zonei este permisă 
edificarea de locuințe colective, POT-ul este și rămâne cel reglementat prin PUG, respectiv fix 35%, cu 
posibilități de majorare cu 10% strict în situația parcelelor rezultate din comasarea altor 2 parcele din care 
cel puțin una nu era construibilă anterior comasării.” 

Răspunsul Elaboratorului: Menționăm faptul că, conform legislației în vigoare, majorarea indicatorului POT 
prin PUZ nu este interzisă. Mai mult decât atât, situația actuală din zona de studiu PUZ regăsește un POT 
mediu de-facto la nivelul zonei de studiu de 57,9%, având în vedere că majoritatea locuințelor au fost 
edificate înainte de elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General, iar reglementările sale privind 
POT-ul nu au fost puse în operă, inclusiv construcțiile noi fiind edificate prin consolidarea, extinderea sau 
supraetajarea construcțiilor existente. Menționăm că un POT crescut la 50% este propus a fi admis doar în 
cazul loturilor rezultate din comasarea a cel puțin 2 parcele din care cel puțin una nu era construibilă 
anterior comasării, sau în cazul loturilor mai mari de 350 mp, cu scopul de a stimula comasările și refacerile 
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parcelarului inițial al zonei, în vederea edificării unei zone coerente din perspectivă urbanistică, remediind 
problemele existente ale construcțiilor insalubre din perspectiva gabaritelor (casele de tip vagon înguste la 
3-4 m), a însoririi, a imaginii urbane cu fațade tratate către strada, nu cu prezența unor calcane drept front 
la stradă etc. 

8. Semnatarii adresei menționează că: „Cât privește CUT-ul propus pentru ZRL2m, nelegalitatea constă din 
aceea că nivelul de 1,34 este propus pentru toate parcelele provenite din comasări, deși PUG îl permite doar 
pentru parcelele provenite din comasarea strict a 2 parcele (nu 3 - cum este cazul investitorului BLUE BIKE 
DEVELOPMENT sau mai multe)” 

Răspunsul Elaboratorului: Facem precizarea că zona de studiu este propusă spre grupare în două subzone 
funcționale ZRL2am1 și ZRL2am2 care vor avea, conform RLU propus, următorii indicatori: 
ZRL2 am1 și ZRL2 am2: 
• POT max = 35% - pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și construibile conform prezentului 

regulament; 
• POT max = 50% - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele dintre care cel 

puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului regulament, sau 
pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp. 

• Terasele acoperite, garajele și alte spații anexă lipite de corpul principal de clădire se iau în calculul AC. 
• CUT max = 1 mp adc/mp teren - pentru parcelele care nu au rezultat din comasări și construibile 

conform prezentului regulament; 
• CUT max = 1,62 mp/mp teren - pentru parcelele obținute prin comasare a cel puțin două parcele 

dintre care cel puțin una dintre ele nu îndeplinea condițiile de construibilitate conform prezentului 
regulament, sau pentru cele cu suprafață mai mare de 350 mp. 

Precizăm în continuare faptul că, ulterior prezentării documentației în cadrul CTUAT, ni s-a adus la 
cunoștință faptul că în aplicarea RLUMC, creșterea cu 10% înseamnă, de fapt un POT de 45%. CUT 
corespunzător acestui POT de 45% îl reprezintă 0,45*3= 1,35 (echivalentul unui regim de înălțime P+2). Față 
de această situație, art. 32 alin (7) al Legii 350/2001 actualizată cu completările și modificările ulterioare, 
permite creșterea CUT cu maxim 20%, o singură dată, față de situația prevăzută în PUG, în speță 1,62. 

Referitor la situația prevăzută prin PUG pentru parcelele comasate, cuvântul ”strict” nu este stipulat: ”Se 
admite o creștere cu 10% a POT și corespunzător a CUT, dacă solicitantul CU (Certificatului de urbanism) 
deține o parcelă rezultată prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibilă 
anterior comasării, sau dacă respectivul solicitant a realizat în interiorul clădirii o funcțiune complementară 
admisă conform Art. 2”. 
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Alocarea unui spor pentru POT și CUT în cazul comasărilor este menită să asigure o remodelare a zonelor 
parcelate care au fost supuse unor operații de dezmembrare în urma cărora au rezultat numeroase loturi 
insalubre din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare. Prin urmare, s-a considerat că numărul de 
parcele comasate nu trebuie să fie restricționat la 2, atâta timp cât scopul pentru care a fost gândită 
excepția este atins.  Elaboratorul consideră orice alipire de 3 parcele, dintre care una neconstruibilă anterior 
comasării include o comasare de 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibilă anterior comasării, 
singura diferență fiind dată de cronologie (se pot alipi mai intâi două parcele și apoi se pot alipi cu cea de-a 
treia neconstruibilă - legal, posibil, condițiile regulamentului se aplică) - spiritul reglementării rămâne 
același și este considerat legal și coerent din perspectivă de tehnică urbanistică, întrucât atinge scopul 
reglementării - generarea  de parcele mari, cu fronturi deschise la stradă, cu suprafețe ce permit o mobilare 
cu arhitectură salubră, de calitate. 

9. Semnatarii adresei menționează că: „Asupra indicatorilor urbanistici propuși pentru ZRL4m, cât privește 
POT-ul de 50%, ne este teamă că sunteți într-o eroare flagrantă sau săvârșiți un fals afirmând faptul că 
pentru ZRL4 sau pentru orice altă subzonă destinată locuirii, PUG-ul prevede un POT de 50%. În realitate, 
POT-ul reglementat prin PUG pentru ZRL4 este de 30%. De aceeași manieră se pune problema inclusiv în 
cazul CUT-ului aferent ZRL4, reglementat prin PUG la un nivel maxim de 1,5 și nu de 3,5.” 

Răspunsul Elaboratorului: Facem precizarea că în cadrul Avizului de Oportunitate, zona de studiu alocată se 
referă doar la parcelele cuprinse în subzona ZRL2a între străzile Nicolae Iorga, Bucovinei și Bogdan Vodă și 
subzona ZRL4 la est. Prin urmare, teritoriul din subzona ZRL4 nu face obiectul PUZ.  

10.Semnatarii adresei menționează că: „Inclusiv regimul de înălțime propus, atât în număr de etaje, cât și cât 
privește înălțimea propriu-zisă, exprimată în ”metri” pentru ZRL4 este incompatibil cu reglementările 
cuprinse în PUG, nivelul maxim de 4 etaje putând fi depășit în cadrul ZRL4 cu cel mult 1.” 

Răspunsul Elaboratorului: Facem precizarea că în cadrul Avizului de Oportunitate, zona de studiu alocată se 
referă doar la parcelele cuprinse în subzona ZRL2a între străzile Nicolae Iorga, Bucovinei și Bogdan Vodă și 
subzona ZRL4 la est. Prin urmare, teritoriul din subzona ZRL4 nu face obiectul PUZ. 

11.Semnatarii adresei menționează că: „Conform site web DJCPP, amplasamentul se află în zona de protecție a 
monumentelor (str. Nicolae Iorga - Biserica Sf. Gheorghe 1905), sens în care apreciem că zona de studiu 
trebuia să includă atât biserica anterior individualizată, cât și obiectivul de utilitate publică din zonă, 
respectiv școala gimnazială.” 

Răspunsul Elaboratorului: Având în vedere localizarea zonei de studiu în contextul monumentelor istorice și 
ale siturilor arheologice, a fost solicitat și elaborat un studiu istoric, ca studiu de fundamentare pentru PUZ. 
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Zona de studiu a fost stabilită în cadrul Avizului de Oportunitate și această nu a inclus cele două obiective 
în zona de studiu PUZ. Cu toate acestea, documentația în integralitatea ei ține cont de influența proximității 
față de cele cele două obiective. Mai mult decât atât, PUZ-ul elaborat dispune de avizul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale, prin Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, obținut în iulie 2019. 

12.Semnatarii adresei menționează că: „Suplimentar, vor fi avute în vedere Prevederile generale cu caracter 
obligatoriu de la art. 4, 5, 9 și 15 din RLUMC, dar și considerațiile generale ale acestuia cât privește ZRL 
(zona de locuit), considerații potrivit cu care ”pentru stabilirea unui cadru reglementator complet pentru ZRL 
se recomandă inițierea de către CLMC de PUZ pentru fiecare dintre subzonele de reglementare cu prioritate 
pentru ZRL1 și ZRL2”.” 

Răspunsul Elaboratorului: Recomandarea la care faceți referire are caracter de RECOMANDARE, NU 
REGLEMENTARE, deci nu are caracter de prevedere legală obligatorie și este adresată Consiliul Local al 
Municipiului Constanța, nu inițiatorului PUZ, respectiv investitorul privat BLUE BIKE DEVELOPMENT. Conform 
avizului de oportunitate, Municipiul Constanța a considerat oportună elaborarea prezentului PUZ pe zona 
de studiu stabilită prin acest aviz. 

13.Semnatarii adresei menționează că: „PUZ-ul încalcă interdicțiile aferente subzonei cuprinse în articolul 3 din 
PUGMC - ”Utilizări interzise ZRL2a+ZRL2b+ZRL2c - se interzic următoarele utilizări: funcțiuni 
complementare locuirii, dacă depășesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au 
un program prelungit după orele 22.00, și/sau produc poluare”.” 

Răspunsul Elaboratorului: PUZ-ul nu încalcă prevederile articolului respectiv, ci propune un alt regulament, 
aspect care face obiectul unui PUZ.  

Menționăm faptul că situația loturilor din prezent surprinde loturi cu o suprafață medie de 160 -180 mp 
care, coroborat cu POT-ul conduc, teoretic, la suprafețe legale ale construcțiilor la nivelul parterului de  50 - 
60 mp. 25% din suprafața aceasta reprezintă 12-15 mp, suprafețe care nu pot fi pretabile pentru alte 
funcțiuni decât locuirea precum cele prevăzute la articolul 2. De altfel, situația din teren redă imobile care 
sunt complet ocupate cu alte funcțiuni decât locuirea de facto, iar suprafața reală ocupată de alte activități 
este nedeclarată, ceea ce conduce la o pierdere de venituri directe sub formă de impozite specifice pentru 
administrația locală. Mai mult decât atât, în situația unei suprafețe declarate mai mici, afacerile cu pricina 
nu se pot promova corect, motiv pentru care nu pot crește economic susținut. Mai important, RLU în vigoare 
neagă o vocație reală de mixitate a străzii Nicolae Iorga, de a permite activități economice nerestricționat 
întrucât leagă obiective importante pe axa Est-Vest, conectând bd. Lăpușneanu, obiectivul de utilitate 
publică Spitalul Județean de Urgență cu Bd. Mamaia, în cel mai scurt traseu. Din aceste considerente, noul 
regulament prevede ca ”exclusiv în cazul subzonei ZRL2 am1, pentru parcelele cu suprafețe mai mari de 
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300 mp se admit funcțiuni complementare sau conexe locuirii pe întreaga arie construită desfășurată a 
imobilului.” 

14.Semnatarii adresei menționează că: „PUZ-ul încalcă interdicțiile instituite pentru subzonă prin Articolul 10 
”Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor ZRL2a+ZRL2b+ZRL2c - conform PUZ aprobat, cu următoarele 
condiționări: - înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (H maxim = 10m) - se admite mansardarea clădirilor în 
condițiile Art. 2; - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinieri la cornișa clădirilor învecinate în cazul 
regimului de construire înșiruit sau cuplat; - înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui arc de cerc cu 
raza de 4 metri, cu centrul pe linia corniței sau streșinii.” 

Răspunsul Elaboratorului: Precizăm că în zonă nu există interdicții de construire instituite pentru subzona 
ZRL2a.  

Subliniem faptul că regimul de înălțime propus prin PUZ este același cu cel reglementat prin PUG., respectiv 
P+2. Modificarea adusă vizează înălțimea maximă admisă, întrucât s-a considerat că o limitare a înălțimii 
etajului curent la 3 metri nu este favorabilă construirii unor spații cu dotări tehnice cu standard ridicat în 
ceea ce privește sistemele de ventilație și încălzire, standarde pe care construcțiile ar trebui să le ofere, 
având în vedere localizarea privilegiată în cadrul orașului și nici nu permit parteruri înalte care să servească 
activităților comerciale, așa cum necesită vocația străzii, pentru o dezvoltare coerentă a orașului în zonele 
de centralitate și o utilizare rațională a terenurilor, așa cum prevede Carta Europeană a Amenajării 
Teritoriului. 

Subliniem și faptul că realizarea unui regim de înălțime mai mare de P+2, dar care să se încadreze în 
limitele maxime de înălțime nu este permis prin RLU propus, o mențiune în acest sens fiind aplicată. 

15.Semnatarii adresei menționează că: „PUZ-ul încalcă dispozițiile imperative ale art. 1 alin (5) din Legea 
350/2001, dispoziții potrivit cu care: ”Gestionarea spațială a teritoriului urmărește să asigure indivizilor și 
colectivității dreptul de folosire echitabilă și responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, 
condiții de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identității arhitecturale, urbanistice și culturale a 
localităților urbane și rurale, condiții de muncă, de servicii și de transport ce răspund diversității nevoilor și 
resurselor populației, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecției peisajelor naturale și 
construite, conservarea biodiversității și crearea de continuități ecologice, securitatea și salubritatea publică, 
raționalizarea cererii de deplasări.  

Răspunsul Elaboratorului: Nu este clar cum se consideră că PUZ-ul încalcă prevederile respective. Această 
afirmație poate fi cel mult o opinie personală a subsemnaților. Soluția de reglementare propusă în zona de 
studiu reprezintă o propunere de ameliorare a situației existente, situație care a fost analizată prin studii 
de fundamentare, vizite în teren și dezbateri în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea 
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Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. Situația actuală identifică un procent de 
aproximativ 60% dintre loturi neconstruibile conform reglementărilor RLUMC pentru zona de studiu, situație 
generată de numeroasele dezmembrări de parcele. Mai mult decât atât, împreună cu un POT mediu de 
57,9%, mult peste valoarea actuală admisă, cu numeroase intervenții necoerente asupra construcțiilor, lipsa 
unor elemente cu valoare arhitecturală sau urbanistică și lipsa calității arhitecturale, considerăm că 
situația actuală nu are o identitate specifică valoroasă. De altfel, aceste aspecte au fost tratate și în cadrul 
Comisiei Tehnice, fiind solicitate în mod expres soluții de rereglementare pentru ameliorarea situației. 
Păstrarea Regulamentului Local de Urbanism în forma în care el există aduce prejudicii comunității din 
perspectivă economică, socială și culturală întrucât nu permite o utilizare eficientă a teritoriului, condiții de 
locuire adecvate, calitate în arhitectură, securitatea și salubritatea publică. Regulamentul Local de 
Urbanism propus prin PUZ vine să remedieze obstacolele din RLU în vigoare și să permită ca activitatea de 
reglementare urbanistică să ofere condiții echitabile de manifestare a intereselor sociale și economice 
pentru membrii comunității, fără a aduce atingere intereselor și nevoilor generale ale comunității- respectiv 
a utiliza eficient și vocativ resursele de teren din zonele centrale, conservând caracterul acestora, acolo 
unde este valoros. 

16.”Semnatarii adresei menționează că: „PUZ-ul încalcă dispozițiile imperative ale art. 5 alin (1) din Legea 
350/2001, dispoziții potrivit cărora: ”Activitatea de amenajarea a teritoriului și de urbanism trebuie să se 
desfășoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenței, 
descentralizării serviciilor publice participării populației în procesul de luare a deciziilor, precum și al 
dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generației prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a 
compromite dreptul generațiilor viitoare la existență și dezvoltare proprie.” 

Răspunsul Elaboratorului: Nu este formulată o obiecție clară. Înțelegem, din modul de îngroșare a unor 
cuvinte, că se insinuează o periclitare a drepturilor de dezvoltare ale generațiilor viitoare. Prin urmare, 
repetăm răspunsul punctului anterior, care indică neconformitățile situației existente, care ele însele, 
reprezintă o piedică în calea dezvoltărilor viitoare și a unei locuiri calitative. 

17. Semnatarii adresei menționează că: „PUZ-ul încalcă dispozițiile imperative ale art. 13 din Legea 350/2001, 
dispoziții potrivit cărora: ”Principalele obiective ale activității de urbanism sunt următoarele: a) 
îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, 
servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii; b) crearea condițiilor pentru satisfacerea 
cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor și ale persoanelor cu handicap; c) utilizarea eficientă a terenurilor, 
în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite; d) protejarea și 
punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural; e) asigurarea calității cadrului construit, 
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amenajat și plantat din toate localitățile urbane și rurale; f) protejarea localităților împotriva dezastrelor 
naturale.  

Răspunsul Elaboratorului: Nu este formulată o obiecție clară, însă, considerăm că este necesar să facem 
următoarele precizări: 

PUZ-ul ajută la…. prin…: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, 
servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii- permite eliminare disfuncțiilor legate de 
sănătatea publică - însorire - întrucât noul regulament permite o construire adecvată care să respecte 
normele de igienă publică în vigoare; 

b) crearea condițiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor, vârstnicilor și ale persoanelor cu 
handicap; PUZ-ul  elaborat nu împiedică satisfacerea cerințelor și condițiilor menționate; 

c) utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a 
zonelor construite - PUZ-ul elaborat răspunde în mod direct acest cerinței, reglementând coerent 
utilizarea eficientă a terenurilor într-o zonă de centralitate, permițând funcțiuni urbanistice adecvate 
precum locuirea colectivă mică și alte activități conexe pentru loturile cu gabarit necesar să le 
acomodeze, totodată facilitând extinderea controlată a zonelor construite, cu activități economice care 
își găsesc sau își pot găsi locul, în mod legal, în zone de centralitate care au vocația de a le susține, fără 
să fie necesară relocarea acestora în afara orașelor, generând noi nevoi de deplasare și o utilizare 
neeficientă a resurselor de teren; 

d) protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural - PUZ-ul nu aduce atingere 
patrimoniului cultural construit sau natural, în zonă nu sunt identificate obiecte de arhitectură cu 
valoare, clasificate sau propuse spre clasificare; 

e) asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat din toate localitățile urbane și rurale; PUZ-ul 
elaborat, prin RLU propus ajută la asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat, întrucât 
stimulează o construire nouă, corectă, cu respectarea tuturor normelor legale privind cadrul construit 
din perspectiva imaginii urbane, a spațiilor plantate; 
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f) protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale. PUZ nu împiedică satisfacerea condițiilor legale de 

protecție împotriva dezastrelor naturale, face referire la normele de construire geotehnică și alte 
riscuri. 

18. Semnatarii adresei menționează că: ”Cât privește certificatul de, urbanism emis pentru elaborarea PVZ 
(certificat pe care aţi refuzat să ni-l puneţi la dispoziție, în copie, alături de avizul de oportunitate, deş (am 
formulat expres această cerere cu ocazia dezbaterii publice din ziua de 10.01.2020), acesta încalcă 
dispozițiile art. 28 din Legea nr. 350/2001 ( "Aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism, sens în care prezumăm că nu au 
fost "asigurate" prevederile cu caracter obligatoriu şi interdicțiile/condiționările corespunzătoarea subzonei, 
conform PUG), dar şi ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 ("Certificatul de urbanism este actul de 
informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face 
cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor 
investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.", cu aceleaşi observații de la art. 
28).” 

Răspunsul Elaboratorului: Aspectele menționate nu cad în seama elaboratorului documentației. 

19. Semnatarii adresei menționează că: ”Raportat la dispozițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 ( ”În 
cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile 
documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale 
amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publica locală are dreptul ca, după 
caz, prin certificatul de urbanism: a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor 
documentațiilor de urbanism aprobate; b) sa condiționeze autorizarea investiției de elaborarea şi aprobarea 
de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal”), având prevederi extrem de 
clare  ”în instrumentul de lucru” (RLUMC) cu privire la aceste situații (respectiv Art. 4 - În teritoriul intravilan 
se vor elabora PUZ, în cazurile specificate prin prevederile PUGMC și RLUMC, care vor prelua elementele cu 
caracter director și reglementator din PUGMC şi vor detalia şi completa prevederile cu caracter de 
reglementare ale acestuia” şi ”Art.5 - Nu se poate modifica prin PUZ caracterul dominant al zonei de 
reglementare, stabilit prin planşa de zonificare funcțională. În cazul în care prin PUZ se solicită acest lucru, 
aprobarea PUZ presupune actualizarea PUGMC și aprobarea acestuia în condițiile legii. Prevederi generale cu 
caracter obligatoriu) şi raportat la faptul că nu se solicită o modificare a documentațiilor de urbanism sau 
detalierea acestora, ci o veritabilă completare a PUG doar pentru un ZRL2, cu ignorare a celorlalte şi atâta 
vreme cat PUGMC şi RLUMC nu specifică în mod clar întocmirea sau oportunitatea unei asemenea 
documentații PUZ pentru zona respectivă, având CARACTER DOMINANT "ZRL2 - Locuințe INDIVIDUALE P+1-
P+2", autoritatea locală avea obligația de a respinge motivat, conform celor anterior expuse, eliberarea 
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certificatului de urbanism pentru elaborarea PUZ. În condițiile date, Avizul de Oportunitate este emis abuziv, 
pentru că nu există nicio justificare a oportunității modificării caracterului dominant al zonei, ignorându-se 
prevederile exprimate în mod clar ale RLUMC şi prevalându-se exclusiv de prevederile Legii nr. 350/2001, 
deşi tocmai Legea nr. 350/2001  reglementează la fel de clar ca vor fi respectate cu prioritate prevederile 
documentațiilor de urbanism aprobate, în speță PUGMC şi regulamentul aferent. ” 

Răspunsul Elaboratorului: Prezentul PUZ nu își propune să schimbe caracterul general al zonei, aceasta 
urmând să rămână în continuare una destinată locuirii și funcțiunilor conexe locuirii, așa cum este și în 
prezent. De altfel, el reprezintă o MODIFICARE - o ACTUALIZARE a reglementărilor unui areal prestabilit, clar 
determinat, coroborat cu prevederile PUG, așa cum am arătat la punctele 5 și 6 și în toate cele menționate 
mai sus. 

20. Semnatarii adresei arată că: „Certificatul de urbanism şi Avizul de oportunitate sunt emise abuziv în 
considerarea dispozițiilor art. 32 alin. (9) şi ( 10) din Legea. nr. 350/2001, potrivit cu care: „(9)Planurile 
urbanistice zonale pentru zonele construite protejate în integralitatea lot nu pot fi modificate prin alte 
planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritățile publice locale, (10) Prin excepție de la 
prevederile a alin. (9), sunt admise documentații de urbanism elaborate în baza unui aviz de oportunitate, 
inițiate de persoane fizice și juridice, care conțin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 
20% şi care nu modifică caracterul general al zonei’’. 

Răspunsul Elaboratorului: Prezentul PUZ nu este o documentație completă pentru zonele construite 
protejate. 

21. Semnatarii adresei arată că: „Prin emiterea Avizului de oportunitate, arhitectul șef a încălcat dispozițiile art. 
35 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 ("Arhitectul -Șef desfășoară o activitate de interes public, ale cărei 
scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calității arhitecturale la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale"). Cum sunt respectate dispozițiile citate atâta vreme cât sunt ignorate 
prevederile RLUMC? Care este interesul PUBLIC" în elaborarea unui PUZ care completează PUG pentru o 
singură subzonă din miile cu aceleaşi reglementare, cum este asigurată „dezvoltarea durabilă”, cum sunt 
”protejate valorile de patrimoniu” şi ”calitatea arhitecturală” prin avizarea oportunității unor locuințe 
COLECTIVE într-o zonă cu locuințe INDIVIDUALE P+1-2 (fără a mai vorbi de vecinătățile imediate: locuințe 
individuale cu P, respectiv P+1).  

Răspunsul Elaboratorului: Observațiile vizează autoritatea publică locală. Elaboratorul documentației alege 
să nu comenteze în numele acesteia. Opiniilor listate mai sus li s-au adus răspunsuri și contraargumente de 
specialitate în conținutul prezentei adrese. 
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22. Semnatarii adresei arată că: „PUZ-ul încalcă următoarele dispoziții din Regulamentul General de-Urbanism 

aprobat prin HG nr. 525/1996: 

-"CAPITOL.UL. I. Principii generale. ARTICOLUL 1. Rolul Regulamentului general de urbanism. (1) 
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă Ia baza 
elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi a regulamentelor totale de 
urbanism, (2) Regulamentul general de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a 
terenurilor şi de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora'   

-CAPITOLUL III (Condiții de amplasare şi conformare a construcțiilor) - SECŢJUNEA 4 Reguli cu privire la 
forma şi dimensiunile terenIui şi ale construcțiilor) - ARTICOLUL 31: Înălțimea construcțiilor: (1) Autorizarea 
executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, 
fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. (2) În 
sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a 
străzii. (3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 
zonal, aprobat conform legii.“” 

Răspunsul Elaboratorului: Nu se înțelege din formularea observațiilor modul în care sunt încălcate  
prevederile citate, prin urmare nu se poate formula un răspuns în consecință. Mai mult decât atât, 
prevederile citate sunt respectate întocmai. 

Cu respect,   
27.01.2020                                                                                                                                AGORAPOLIS,  

MIHAELA PUȘNAVA, 
Urbanist
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