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PARTEA I                                                                                                  DISPOZITII GENERALE
Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor va avea la bază următoarele
acte normative şi documentaţii de urbanism:

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare
- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,

precum şi Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale
de urbanism

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,cu modificările ulterioare

- Legea nr. 10/1991 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

- Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 42/2010, privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor
bunuri aflate în domeniul public al statului (cuveta lac Siutghiol)

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG
195/2005 privind protectia mediului

- HG nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
urbane

- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”

- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati
urbane

- PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanţa şi Regulamentul local de urbanism
aferent, aprobat prin HCLM nr.  653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr.
81/26.03.2013

-  HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul municipiului
Constanţa

- HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi publicitate la
nivelul minicipiului Constanţa

- HCLM nr. 292/2013 – Reglementarea lucrărilor de construire executate la apartamentele situate
în blocuri de locuinţe

-HCLM 113/27.04.2017-Regulamentul pentru parcaje in Municipiul Constanta
-HCJC 115/22.05.2013-Regulamentul pentru spatii verzi in Municipiul Constanta.

CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 – Definitie si scop

1) Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care
cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a
constructiilor pe intrega suprafata a zonei studiate prin PUZ.. Normele cuprinse in prezentul
Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele PUZ.
2) Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de
reglementare ale PUZ ce urmeaza a fi aprobat.
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Articolul 2 – Domeniul de aplicare

(1)  Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile
in limitele PUZ,pana la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea conditiilor si limitelor
de recunoastere a dreptului de construire.
(2)  La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerintelor necesare pentru
realizarea prezentelor prevederi.
(3) Prezentul regulament local de urbanism,aferent Planului urbanistic zonal,contine norme
obligatorii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Autorizatiile de construire se vor
emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si,atunci cand
este cazul,a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.
(4) La emiterea autorizatiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe
langa prevederile documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor
aplicabile care stabilesc cerinte,sarcini ori conditii special de utilizare a terenurilor si/sau un
regim special pentru anumite categorii de terenuri ori constructii.La emiterea autorizatiilor de
construire se vor lua masurile pentru asigurarea securitatii si sanatatii oamenilor si pentru
asigurarea respectarii cerintelor de protective a mediului.

 PARTEA II                    REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
CAPITOLUL 2 - TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

Articolul 3 – Zone protejate
(1) Zona studiata  se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice,aprobata prin Ordinul

Ministerului Culturii  si Patrimoniului National nr.2828/2015 in  zona protejata Sit Urban,COD CT-II-
s-B-02820,nr.crt. 483-484 si in  situl arheologic Necropola Orasului Antic Tomis-cod CT-I-s-A-
02555,cu vestigii arheologice din epocile romana,romano-biantina,medievala,poz.15 in LMI 2015.

CAPITOLUL 3 - CONDITII GENERALE PRIVITOARE LA CONSTRUCTII

Articolul 4 - Parcelarea

In ceea ce priveste prevederile Regulamentului local de urbanism a P.U.G.-ului Constanta,
zona reglementata ca ZRL2b in care se incadreaza zona ce face obiectul documentatiei in
situatia existenta, prezinta urmatoarele conditionari :
-se considera construibile parcelele care indeplinesc urmatoarele conditii cumulate:
- (1) - dimensiuni minime
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Avand in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului s-au facut diviziuni
necontrolate , parcelarul existent prezenta doar terenuri neconstruibile din punctul de vedere al
suprafetelor si fronturilor stradale mici.Acest plan urbanistic zonal transforma toate aceste zone in
terenuri construibile fara a mai permite divizarea acestora pe viitor ,ci doar alipirile in vederea obtinerii
unor dezvoltari urbanistice coerente in limita coeficientilor urbanistici aprobati.
Construirea pe terenuri rezultate in urma alipirii loturilor de teren se va realiza doar dupa elaborarea
unui Plan Urbanistic de Detaliu.
Prezenta documentaţie de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.
- (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica
de 12.0 metri; daca adancimea parcelei se micsoreaza sub aceasta limita, ca urmare a exproprierii
pentru extinderea infrastructurii,se va urmari exproprierea intregii parcele.In cazul exproprierii se vor
acorda compensatii urbanistice, care vor fi stabilite de catre CUAT (Comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.
- pentru parcelele construite se mentin conditiile existente daca se respecta conditiile de ocupare si
utilizare a terenului.

Articolul 5 – Asigurarea compatibilitatii functiunilor si conformarii volumetrice

(1)Utilizarile admise,utilizarile admise cu conditionari si utilizarile interzise sunt precizate si detaliate
in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament.
(3)Conformitatea volumetrica se realizeaza prin observarea,aplicarea si respectarea valorilor maxime
ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a
terenului,precum si a regimului maxim de inaltime,asa Cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul
regulament pentru fiecare zona.
(4)Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de  inaltime
caracterizeaza constructia. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea
maxima stabilita prin prezentul regulament.Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul
regulament sa conduca la posibilitatea unei constructii de a atinge in mod simultan valorile maxime
permise.
(5)Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform
legii.
(6) Conform prevederilor legii nr.190/2013 privind aprobarea OUG nr.7/2011 pentru modificarea si
completarea legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificarea prin planuri
urbanistice zonale ale unei unitati teritoriale de referinta, stabilite prin reglementari aprobate prin PUG,
este confitionata de depasirea CUT aprobat initial, cu cel mult 20%, o singura data.

Articolul 6 – Inaltimea constructiilor

(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, stabilite
in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament.
(2) In conditiile in care caracteristicile geotehniceo permit,este admisa realizarea de subsoluri si
demisol. Numarul subsolurilor va fi determinat in functie de necesitatile tehnice si functionale.

Articolul 7 – Asigurarea echiparii edilitare si evacuarea deseurilor

(1) Se    va urmari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteaua publica de
canalizare, la nivel de parcela.In acest sens,se recomanda realizarea de solutii de
colectare,stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de
parcela.De asemenea se recomanda limitarea sigilarii suprafetelor exterioare(prin
asfaltare,betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurarii
infiltrarii apelor pluviale in terenul natural.

(2)Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destinate colectarii deseurilor
menajere,dimensionate pentru a permite colectarea selective a deseurilor si accesibile dintr-un drum
public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cladiri, in functie de dimensiuni si de
functiune.
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Articolul 8 - Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi
consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica sau se
propus solutii  tehnice viabile.
(2) Se poate deroga de la prevederile alin.(1) cu avizul organelor competente.

Articolul 9 – Realizarea de retele edilitare

(1) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se pot realize de catre
investitor sau beneficiar,partial sau in intregime,dupacaz,in conditiile contractelor incheiate cu
Consiliul Local.
(2) Costurile lucrarilor de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime
de investitor sau de beneficiar.
(3) Retelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune), vor fi amplasate in
subteran.
(4) Retelele de distributie a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(5)  Este permisa amplasarea antenelor de telecomunicatii,cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)  in cazul amplasarii pe o cladire de locuinte colective,se va obtine,in prealabilul autorizarii,
acordul asociatiei de proprietari,
b)  in alte cazuri,daca pe parcelele imediat invecinate se afla locuinte,se vor obtine,in
prealabilul autorizarii,acordul proprietarilor acestora,
c)  obtinerea avizelor favorabile sau acordurilor din partea institutiilor specificate de catre
administratia publica locala prin certificatul de urbanism.

Articolul 10 – Amplasarea fata de aliniament

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se inţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul
public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum
urmează:
§ în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul
clădirilor existente;
§ retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respecta coerenţa şi
caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecţie la
alte construcţii sau instalaţii;
§ depăsirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale
faţadelor până la înălţimea de 3 m de la cota trotuarului amenajat este interzisă;
§ retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcţii în stare bună
sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiţionări;
§ în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către
domeniul public dacă nu depăşesc 1,00 m. de la alinierea de la stradă şi asigură o distanţă de 4,00 m.
pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului amenajat.

Articolul 11 – Amplasarea in interiorul parcelei

(1)Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
-distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform planului de
reglementari aferent PUZ şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea
condiţiilor de însorire a construcţiilor;
-distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii
teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare
-pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de cladire daca suprafata si dimensiunile
permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depasite; orice corp de cladire cu exceptia anexelor si
garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;
-distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei

mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai putin de 4.0 metri.
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(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă
de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte în baza unor studii suplimentare solicitate de
autoritatea publica locală, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).
(3) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime
necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor in vigoare.

Articolul 12 - Parcaje

a) Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare
conform destinaţiei clădirii:
· în interiorul parcelei, pe suprafata parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită
autorizaţia de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitute.
· pe o altă parcelă aflată la o distanţă de maxim 500,00 m. de imobilul deservit, achiziţionată sau
închiriată în acest scop şi pentru care, prin autorizaţia de construire se stabileşte faptul că spaţiilor de
parcare respective nu li se poate schimba destinaţia pe durata existenţei imobilului deservit;
· prin concesionare sau închiriere a spaţiilor de parcare din spaţiile publice de parcare existente sau
în curs de realizare;
· prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate imobilului vizat, în
cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un număr de locuri de parcare
direct proporţional cu sumele investite de acesta.
b) Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de destinaţia şi
de capacitatea construcţiei, cf. Regulamentului privind asigurarea numarului minim de locuri de
parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta HC.L.
113/2017, astfel:
·  locuinţe individuale/ colective
- 1 loc de parcare / pe unitate locativa cu suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
 - 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafata utila mai mare de 100,00 mp.;
Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuintele colective vor fi prevazute in spatii
acoperite (spatii exterioare-pergole/ spatii interioare). La locurile de parcare calculate mai sus se va
adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;
·  constructii comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp. din S. utila a ariei de vanzare pt. spatii cu
S. utila mai mare de 50 mp.;
·  constructii de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din A.d. si cf. normativelor specifice in
cazul spitalelor si statiilor de salvare;
·  pentru alte funcţiuni - conform Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt.
lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta.

Articolul 13 - Spatii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie
de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de
spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor
realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta,astfel:
- constructiile comerciale vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ si de protectie cu o suprafata
min. de 50%;
- constructii de sanatate vor fi prevazute aliniamente simple/ duble, cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata min. de 15 mp./pers. ;
- blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de loc. in suprafata min.
de 30%;
- constructii de locuinte unifamiliale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de locuire
de min. 5 mp./ loc.

Articolul 14 - Spatii publice

(1) Amplasarea panourilor de afisaj publicitar,atat pe domeniul public,cat si pe proprietati private sau
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pe fatadele/calcanele cladirilor se va autoriza onform Regulamentului Local aprobat de Consiliul Local
Constanta.

Articolul 15 – Aspectul exterior al constructiilor

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta următoarele prevederi specifice:
· arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei şi al funcţiunilor adăpostite;
· nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice
pentru interior, sau a unor imitaţii de materiale naturale (piatra artificială,caramidă sau lemn fals etc.);
· culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, închise;
· mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru
imaginea urbana a spaţiilor publice din zonă;
. se vor pastra si reconditiona pe cat posibil fatadele constructiilor existente conform recomandarilor
din studiul istoric anexa la acest PUZ;
· se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TVsau de
satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planulfaţadei. Este
permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
· amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe proprietăţi private sau
pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat
prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

Articolul 16 - Imprejmuiri

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
· împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
· împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălţime,
necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al
ansamblurilor urbanistice.
Înălţimea maxima a imprejmuirilor va fi de 1,80m spre strada si 2,20 m pe celelalte laturi ale terenului.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu
aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică.
Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va depăşi limita
lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleaşi
exigente ca şi aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton
„decorativ” în componenţa împrejmurilor orientate spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton).

ArticoluL 17 – Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
paragraful anterior, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.
Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu
modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Articolul 18 - Accese pietonale

(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se
asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.
(2)In sensul prezentului articol,prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni,dintr-un
drum public,care pot fi: trotuare,alei,strazi pietonale,piete pietonale,precum si orice cale de acces
public pe terenuri proprietate publica sau,dupacaz,pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea
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de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
(3)Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si
care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Articolul 19- Orientarea fata de punctele cardinale

(1) Autorizarea executarii constructiilor se face,atunci cand este posibil,cu respectarea conditiilor si a
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale,conform anexei nr.3 a Regulamentului
General de Urbanism.

CAPITOLUL4 - INTRAREA IN VIGOARE

Articolul 20 - Intrarea in vigoare
 (1) Prezentul regulament produce efecte si devine obligatoriu potrivit art.49 legea 215/2001 prin
aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Constanta.

PARTEA III                                                                                       ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Articolul 21 - Lista zonelor functionale si subzonelor functionale

(1) Planul urbanistic zonal stabileste urmatoarele zone si subzone functionale:
Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 5671,6mp isi va pastra
limita unitatii teritoriale de referinta din P.U.G.Constanta  si va avea din punct de vedere operaţional o
singura zona de reglementare propusa:
 ZRL2p –zona locuinte individuale sau colective mici(maxim 8 apartamente)  si functiuni
complementare locuirii cu regim de inaltime maxim P+3E pentru parcelele de colt si P+2E pentru
restul parcelelor.

PARTEA  IV                         PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE

Articolul 22 – Prevederi specifice
(1) Planul urbanistic zonal stabileste urmatoarele reglementari,la nivelul zoneIor reglementate:
 ZRL2p –zona locuinte individuale sau colective mici(maxim 8 apartamente)  si functiuni
complementare locuirii cu regim de inaltime maxim P+2E.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Terenul ce face obiectul documentaţiei de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanţa,
stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Judeţului Constanţa, extins
apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările şi actualizările ulterioare aprobate prin
HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 şi HCLM nr. 196/07.04.2005.

În teritoriul din care face parte terenul ce genereaza PUZ se află terenuri aparţinând domeniului public
al primăriei municipiului Constanţa, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.Zona
studiată este parte dintr-o zona preponderent rezidentiala, cu functiuni de locuire colectiva si
individuala,precum si echipamente publice.

Conform PUG CONSTANTA, zona studiata face parte din intravilanul central al orasului si se
impun urmatoarele cerinte ca functiuni dominante:
UTILIZARI ADMISE
- locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri
- functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse fara
nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.).
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UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- se admite mansardarea cladirilor, cu luarea in calculul a coeficientului de utilizare a terenului a unei
suprafete desfasurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

UTILIZARI INTERZISE
- functiuni complementare locuirii ce genereaza un trafic important de persoane si marfuri si au
program prelungit dupa orele 22.00, si /sau produc poluare;
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5
autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si
productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
- depozitare en gros;
- depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile
publice;
- autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA PROPUSA IN PUZ

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

- locuinte individuale cu maxim  P+2 niveluri ,in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;
- locuinte colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel si maxim 6 apartamente in total;
- functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse fara
nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina
etc.),servicii de proximitate(clinici si cabinete medicale,locuri de
joaca,gradinite,coafor/cosmetica,etc...)

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- se admite mansardarea cladirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei
suprafete desfasurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent

- in zona nonedificabila nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor,aleilor pietonale
sau carosabile,parcajelor, platformelor de maxim 0.4m inaltime deasupra terenului
neamenajat,pergolelor pentru parcaje auto;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

· functiuni ce genereaza orice tip de poluare,genereaza un trafic important de persoane si
marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00;

· activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste
5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si
productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

· anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

· depozitare en gros,depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a
deseurilor urbane,depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante
inflamabile sau toxice;
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· activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din
circulatiile publice;

· autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;

· orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA II CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete, forme, dimensiuni)

- se vor respecta prevederile capitolului 3, Conditii generale privitoare la constructii.
- se admit operatiuni de parcelare,divizare sau comasare a parcelelor,cu conditia respectarii
capitolului 3, Conditii generale privitoare la constructii si a legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- se vor respecta prevederile capitolului 3, Conditii generale privitoare la constructii

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
§ distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform planului de
reglementari aferent PUZ şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea
condiţiilor de însorire a construcţiilor;
§ distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii
teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare.
Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă de
altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte în baza unor studii suplimentare solicitate de
autoritatea publica locală, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

- pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de cladire daca suprafata si dimensiunile
permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depasite

- -distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii
celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai putin de 4.0 metri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă de
altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte în baza unor studii suplimentare solicitate de
autoritatea publica locală, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

- se vor respecta prevederile capitolului 3,Conditii generale privitoare la constructii.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

-se vor respecta prevederile capitolului 3,Conditii generale privitoare la constructii
- stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice
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- daca in interiorul aceleasi parcele sunt prevazute mai multe functiuni, numarul total al locurilor de
parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecarei functiuni in
parte

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

- Inaltimea constructiilor va fi maxim P+2 niveluri(Hmaxim cornisa/atic-11m)r;
-se poate depasi numarul de nivele maxim admisibil cu mansarda,avand maxim 60% din aria unui
nivel curent,fara depasirea inaltimii maxime admise.
- se admit depasiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornisa cladirilor invecinate in cazul
regimului de construire insiruit sau cuplat;
- inaltimea acoperisului nu va depasi gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m  cu centrul pe linia cornisei
sau stresinei;
- inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietatii nu va depasi inaltimea
imprejmuirii.
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de demisol si/sau
subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi
funcţionale ale construcţiilor,precum si de incadrarea in indicatorii urbanistici propusi.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie
electrica, gaze naturale, telefonie.

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat, integrate in
imprejmuire sau inzidite in constructie

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de
canalizare

- se vor respecta prevederile capitolului 3,Conditii generale privitoare la constructii

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada
- pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protectie

care sa respecte suprafata minima aprobata conform HCJ Constanta 152/2013.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

- se vor respecta prevederile capitolului3,Conditii generale privitoare la constructii.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, P.O.T. - raportul dintre suprafaţa construită
(amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.
Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale
parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a
balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale
etajelor se include în suprafaţa construită.
Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici P.O.T. şi C.U.T.:
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată
demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T. şi C.U.T.) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor
existente la cele ale construcţiilor noi;
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P.O.T.maximadmis= 54%
În toate cazurile în care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul regulament, se
poate menține P.O.T. existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza lucrări de
supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul
regulament referitoare la regimul de înălțime, C.U.T. și utilizări admise.
Astfel, valoarea existentă a P.O.T. se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea
unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, C.U.T. - raportul dintre suprafaţa construită
desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea
teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor
cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea
autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile,suprafaţa balcoanelor, logiilor,
teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor
neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de
protecţie.
Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici P.O.T. şi C.U.T.:
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată
demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T. şi C.U.T.) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor
existente la cele ale construcţiilor noi;
C.U.T. maxim = 1.62 mp./ A.D.C.
Condiţii de depăşire a CUT
În toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul regulament, se
poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor
respecta noile valori maxime propuse.
Este permisă supraetajarea construcţiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafaţa de maxim 20%
din suprafaţa desfăşurată, conform art. 2, alin. (4) din Legea nr. 50/1991, actualizată.

Reglementari propuse pentru lotul ce a generat prezenta documentatie de tip P.U.Z.:
Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu Nr. cadastral= 248147 și S= 194 mp, situat pe
Str. Rascoalei 1907, nr. 33, va face parte din U.T.R. L2p ( zona locuinte individuale si
colective mici cu maxim P+2-3E si functiuni complementare locuirii, situate in zone
protejate ) si va prezenta urmatorii indicatori urbanistici:
P.O.T.max. se mentine = 65%
C.U.T. max. se mentine= 1.77
R.H. propus= S+P+2E (Hmaxim cornisa/atic 13.00 m)
Functiuni admise:
· locuinte individuale sau colective mici(maxim 6 apartamente)
· functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse
fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (clinici si cabinete medicale,locuri de
joaca,gradinite,patiserie,cofetarie cu laborator,sala de fitness,coafor/cosmetica,etc...)
Prezenta documentatie nu are ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie
de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire.

Prezenta documentatie nu are ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie
de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire.

                                                                               Intocmit,
                                                                                          Urb.Marculescu Roxana
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CAPITOLUL 1                                                                          INTRODUCERE

1.1. OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM

Obiectivul general al investitiei consta in realizarea unui plan urbanistic zonal pentru zona
studiata de 2652mp.Realizarea planului urbanistic zonal este necesara in vederea conversiei
functionale,respectiv a diversificarii functiunilor terenului ce genereaza PUZ si marirea
indicatorilor urbanistici POT,respectiv CUT cu 20% pe zona de studiu.PUZ-ul va permite
ulterior construirea pe terenurile studiate,chiar si cele care sunt neconstruibile in prezent, ale
unor imobile de locuinte colective,cu functiunile complementare si servicii de
proximitate(profesiuni liberale,birouri,spatii comerciale,garaje,spatii tehnice,locuri de
joaca,cofetarii,comert cu amanuntul,coafor/cosmetica,sali de fitness,etc…) necesare.
Suprafata amplasamentului ce a generat PUZ este de 184mp (din acte), 194 mp din
masuratori.

Documentaţia de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior
aprobate, în concordanta cu funcţiunile existente, cu vecinătăţile imediate şi cu solicitările
populaţiei.

Conţinutul documentaţiei de urbanism va răspunde cerinţelor din Ordinul 176/N/2000 al
MLPAT, precum şi ale art. 47, alin. (2) din Legea nr. 350/2001şi va trata următoarele
categorii de probleme:

- zonificarea funcţională a terenurilor si reconversia functionala unde este cazul

- organizarea reţelei stadale

- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile zonei urbane

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT etc.)

- dezvoltarea infrastructurii edilitare

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor

- zone protejate şi servituţi,permisiuni, restricţii – reglementări specifice
detaliate,incluse în regulamentul local de urbanism aferent PUZ

- actualizarea planurilor topografice cu menţionarea obiectivelor de utilitate
publică,daca exista.

Documentaţia de urbanism avizată şi aprobată de către Consiliul local al municipiului
Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare
urbanistică al Primariei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului
construit din zona studiată.
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1.2. SURSE  DE DOCUMENTARE

Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor va avea la bază
următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
ulterioare

- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare, precum şi Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea
regulamentelor locale de urbanism

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,cu modificările
ulterioare

- Legea nr. 10/1991 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

- Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare

- Legea nr. 442/2OO1 privind protejarea monumentelor istorice

-OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic

- Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea
OUG 195/2005 privind protectia mediului

- Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitatile urbane

- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”

- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in
localitati urbane

- PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanţa şi Regulamentul local de
urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr.  653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost
prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

-  HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul
municipiului Constanţa

- HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi publicitate
la nivelul minicipiului Constanţa

- HCLM nr. 292/2013 – Reglementarea lucrărilor de construire executate la apartamentele
situate în blocuri de locuinţe

-HCLM 113/27.04.2017-Regulamentul pentru parcaje in Municipiul Constanta
-HCJC 115/22.05.2013-Regulamentul pentru spatii verzi in Municipiul Constanta.

CAPITOLUL 2                                                                                        STADIUL ACTUAL
AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA  ZONEI
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Terenul ce face obiectul documentaţiei de urbanism se află în intravilanul municipiului
Constanţa, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Judeţului
Constanţa, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările şi
actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 şi
HCLM nr. 196/07.04.2005.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ŞI ÎN PREVEDERILE PUG

În teritoriul din care face parte terenul ce genereaza PUZ se află terenuri aparţinând
domeniului public al primăriei municipiului Constanţa, terenuri proprietate privată a
persoanelor fizice şi juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona preponderent rezidentiala,
cu functiuni de locuire colectiva si individuala,precum si echipamente publice.

Amplasamentul este situat pe str.Rascoala din 1907. Zona beneficiaza de acces facil din
arterele importante de circulaţie din zonă :

Bd.Mamaia,Bd.Tomis.
Vecinătăţile sunt reprezentate de zone rezidenţiale în regim individual si colectiv.

Terenul ce a generat initiativa intocmirii unui PUZ apartine proprietarilor Capatana Olivia-
Luana si Migliaccio Francesco, conform contract de vanzare-cumparare anexat.

Potrivit PUG Constanţa aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din UTR
3b: ZRL 2b - locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul zonelor protejate.

Zona studiata  se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice,aprobata prin Ordinul
Ministerului Culturii  si Patrimoniului National nr.2828/2015 in  zona protejata Sit Urban,COD
CT-II-s-B-02820,nr.crt. 490 si in  situl arheologic Necropola Orasului Antic Tomis-cod CT-I-s-
A-02555,cu vestigii arheologice din epocile romana,romano-biantina,medievala,poz.15 in
LMI 2015.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanţa evoluează pe fondul general al climatului temperat continental
cu influenţe marine, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geograficăşi de
componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre şi a lacului Siutghiol
asigură umiditatea aerului şi reglează încălzirea acestuia.
Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitaţii atmosferice rare, dar
înseminate cantitativ. Volumul precipitaţiilor anuale este cuprins între 300 şi 400 mm/an.
Vântul predominant este cel care bate din directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate
redusă vara şi un aport important de zăpezi şi temperaturi scăzute iarna. Municipiul
Constanţa se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani
interval mediu de recurenţă, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a
vântului Qk = 0,5 kPa.
Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naţionale, de 11,2ºC.
Temperatura medie iarna este apropiată de 0ºC, dar pozitivă, iar vara depaşeşte 25ºC.
Adâncimea de îngheţ se situeaza la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanţa se încadrează în zona seismica cu ag = 0,20 g
exprimată în termeni ai acceleraţiei de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225
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ani, respectiv în zona cu perioada de colţ a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7
secunde.
Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat este denivelat, cu o diferenţă de
nivel pe direcţia SE-NV, coborând către lac; nu se semnalează fenomene de alunecare sau
prabuşire care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcţii.

2.4. CIRCULAŢIA

Amplasamentul care a generat PUZ beneficiază de acces facil din arterele importante de
circulaţie din zonă, fiind situat pe str.Rascoala din 1907, in vecinatatea bd.Tomis si
bd.Mamaia.Strazile au ampriza intre 13,4metri-14metri,cu trotuare pe ambele laturi ale
lor,fiind asfaltate,in stare buna.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin PUZ şi zonele învecinate sunt caracterizate de existenţa unor funcţiuni
diverse, care nu se incomodează reciproc, fiind compatibile:

Locuire în regim individual şi colectiv
Servicii

În ceea ce priveşte calitatea fondului construit, aceasta este medie.La unele imobilele de
locuit mai vechi au fost efectuate lucrări de reabilitare termică a faţadelor ori lucrari de
mansardare / supraetajare,dar exista si immobile vechi,aflate in stare de degradare.
Pe terenul ce a generat PUZ exista o constructie care se va mentine.In prezent are
destinatia de locuinta individuala.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de reţele de utilităţi: alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu
energie electric şi termică, gaze natural şi telefonie.
Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de
către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, dupa caz, în condiţiile legislaţiei în
vigoare.Reţelele noi sau extinderea reţelelor existente precum şi racordurile la acestea vor fi
amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2^1) al Regulamentului
General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificarile ulterioare.

Alimentarea cu apa,asigurarea apei tehnologice

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua de alimentare cu apa administrata
de RAJA SA. Apa va fi utilizata pentru asigurarea necesitatilor igienico-sanitare si a apei
menajare in obiective.Nu e nevoie de alimentare cu apa tehnologica.

Evacuare ape uzate

Evacuarea apelor uzate se va face in reteaua de canalizare publica administrata de RAJA
SA.Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere PVC/PP,care vor fi deversate
in canalizarea stradala existenta.

Asigurare agent termic

Agentul termic si apa calda menajera vor fi asigurate prin central termice murale pe
gaze,alimentate din reteaua de gaze naturale disponibila in zona .
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Asigurare energie electrica

Asigurarea energiei electrice se va asigura din reteaua de medie tensiune a
orasului,existenta in zona

Gestionarea deseurilor

Cantitatile de deseuri generate in perioada constructiilor sunt dependente de sistemele
constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor.Pentru toate deseurile generate
se va realiza sortarea la locul de producer si depozitarea temporara in incinta.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj(codificate conform
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile
periculoase,Anexa 2) sunt urmatoarele:

-deseuri menajere(20 03 01),generate din activitatea angajatilor;se vor depozita in container
si vor fi predate pe baza unui contract catre serviciul de salubrizare al localitatii;volumul va
varia zilnic,in functie de numarul echipelor implicate in lucrari;

-deseuri reciclabile:deseuri de hartie si carton(20 01 01),deseuri de ambalaje de plastic(15
01 02),pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata,in recipiente
adecvate,special destinate,urmand a fi predate catre societati autorizate,in vederea
valorificarii;

-deseuri de constructii:pamant si piatra rezultata din excavatii(17 05 04),deseuri metalice(17
04 05),resturi de beton(17 01 01),lemn(17 02 01); fractiunile reciclabile se vor valorifica prin
unitati autorizate;deseurile interte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la indicatia si
cerinta autoritatii locale ce emite autorizatia de constructie sau pot fi depozitate intr-un
depozit pentru deseuri inerte.

Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a cladirilor pe
amplasament sunt reprezentate in proportie de 70-80% de deseuri inerte(betoane,elemente
de zidarie).

2.7. PROBLEME DE MEDIU ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar
lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de
protecţie a mediului, ele constând în măsurile obişnuite ce trebuie avute în vedere la
autorizare: măsuri de protecţie a mediului în ceea ce priveşte protejarea împotriva poluării,
reducerea riscurilor naturale, realizarea de spaţii verzi, măsuri de protecţia muncii etc.

Pe perioada de implementare a proiectelor,fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona
antropizata,rezidentiala,nu se prognozeaza un implact negative asupra calitatii biodiversitatii
in zona.Pe perioada functionarii obiectivelor nu se vor intregistra presiuni suplimentare
asupra factorului de mediu biodiversitate fata de situatia prezenta.

Factor de mediu apa
Conform caracteristicilor proiectului propus nu se prevede prelevarea de apa din sursa
subterana sau de suprafata din zona amplasamentului,deci nu se vor inregistra efecte
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asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in plan secundar alte activitati dependente
de aceasta sursa.
Nu se vor evacua ape uzate neepurate si nici ape uzate epurate in emisar natural,deci nu va
exista potential impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.
Pe amplasament nu vor exista rezervoare de uleiuri,carburanti sau alte substante cu
potential poluator ridicat pentru apele de suprafata sau subterane,in caz de deversare.
Tinand cont de caracteristicile apelor uzate generate(menajere),exista premisele necesare
ca aceste ape sa respecte la evacuarea in reteaua de canalizare indicatorii de calitate
impusi de NTPA 002/2005.

Factor de mediu aer
Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei,se va inregistra influenta asupra calitatii
aerului pe perioada de constructive,ca urmare a excavarii si manipularii pamantului.De
asemenea,mijloacele de transport si utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor vor genera
poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare(NOx,Sox,CO,pulberi,metale
grele,etc..).Regimul emisiilor acestor poluanti este,ca si in cazul emisiilor de pulberi generate
de excavari,dependent de nivelul activitatii zilnice,prezentant o variabila substantial de la o zi
la alta,de la o faza la alta a procesului de constructie.
O sursa de praf suplimentara e reprezentata de eroziunea vantului,fenomen ce insoteste
lucrarile de constructie..Fenomenul apare datorita existentei suprafetelor de teren expuse
actiunii vantului,urmare a decopertarii solului.
Tinand cont de anvergura investitiei si de conditiile de dispersie din zona(caracteristice
Dobrogei) se apeciaza ca nu vor exista influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului
din zona.
Dupa finalizarea obiectivului se va inregistra presiune suplimentara asupra acestui factor de
mediu in cazul arderii combustibilului in central termica.Dat fiind ca se va folosi gaz
natural,implactul generat asupra calitatii aerului va fi minim.

Factor de mediu sol/subsol
Se va inregistra impact negative redus,pe termen scurt,urmare a fenomenelor de tasare in
zonele ocupate temporat pentru implementarea proiectului.Asupra solului din zona se pot
inregistra modificari calitative sub influenta poluantilor din aer.Este insa o lucrare de
dimensiune medie,fara o dislocare masiva de personal si utilaje in zona,astfel incat se
preconizeaza inregistrarea unor influente cuantificabile in acest sens.
Impactul in zona construita se va inregistra pe termen lung,durata de viata a constructiilor.Se
apreciaza insa ca in zona respective calitatea solului este slaba din punct de vedere al
valorificarii ca support biologic pentru biodiversitate,date fiind antropizarea zonei si traficul
rutier din zona.

Factorul de mediu biodiversitate
Terenul studiat are destinatia in planurile de urbanism aprobate,conform mentiunilor din
certificatul de urbanism,de locuinte individuale si colective,precum si functiuni
complementare si dotari tehnico-edilitare aferente acestei functiuni.Urmare a locatiei,a
traficului,a stratului de pamant preponderant loess si argile,acesta nu reprezinta un suport
valoros pentru vegetatie.Speciile de importanta conservative si asociatiile vegetale valoroase
lipsesc,fiind o caracteristica a terenurilor neconstruite urbane.Vegetatia specifica zonei se
caracterizeaza printr-o puternica antropizare si ruderalizare.
Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile natural cu statut special de
conservare,acesta se situeaza in afara acestora.
Pe perioada implementarii proiectului,fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona
antropizata,rezidentiala si turistica,nu se preconizeaza un impact negativ asupra calitatii
biodiversitatii din zona.
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Pe perioada de functionare a obiectivului nu  se vor inregistra presiuni suplimentare asupra
factorului de mediu biodiversitate fata de situatia prezenta.

Peisajul
In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de
muncitori,de organizarea de santier.
Efect de modificare a peisajului actual il va avea edificarea constructiei,dar pe termen
lung,pe durata de viata a obiectivului.Nu se va inregistra impact negativ vizual final al
obiectivului,dat fiind tipul de proiect si raportarea la caracteristicile zonei.

Mediul social si economic
Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei
locale,nu va determina schimbari majore de populatie in zona.
Pe perioada executiei lucrarilor de constructii,asupra populatiei impactul va fi minim (obisnuit
pentru acest tip de lucrari) si se vor manifesta in special asupra cladirilor imediat
invecinate.In executia lucrarillor se vor lua masuri de protective cu plasa a fatadelor cladirii in
executie pentru a minimaliza poluarea cupraf. Impactul va fi numai pe termen scurt (pe
durata executiei lucrarilor) si va afecta un numar redus de persoane.
Functiunile propuse prin PUZ nu vor afecta din punct de vedere al protectiei mediului zonele
invecinate.

2.8. OPŢIUNILE POPULAŢIEI

Pe terenul ce a iniţiat elaborarea PUZ-ului se doreşte studierea oportunităţii transformarii
imobilului din S+P+1E+POD CIRCULABIL cu destinatia de locuinta individuala in S+P+2E
cu destinatia de locuinta individuala si cofetarie cu laborator pentru prajituri.
Se doreste de asemenea  reglementarea tuturor loturilor de teren construibile si
neconstruibile din zona studiata,precum si posibilitatea reconversiei functionale a acestora
cu locuinte colective mici si servicii de proximitate necesare zonelor de locuit.

2.9. DISFUNCTIONALITATI

Terenul ce a generat PUZ este in prezent ocupat de o constructie S+P+1E+POD
CIRCULABIL,aflata in stare de degradare.Zona studiata nu are spatii verzi amenajate
corespunzator si nici locuri de parcare delimitate si semnalizate.
Zona studiata,aflata in central municipiului Constanta,langa cele mai importante artere de
circulatie, nu mai corespunde cerintelor functionale din momentul intocmirii PUG.

2.10. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – JUSTIFICĂRI

Având în vedere tendinţele de dezvoltare ale zonei prezenta documentaţie de urbanism
analizează:

 Oportunitatea mobilării urbane a unor terenuri situate în zona studiată în concordanţă
cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

o compatibilitatea funcţiunilor în zona studiată, conform art. 14 al GHR nr.
525/1996, cu modificările ulterioare,

o asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014,
o asigurarea acceselor obligatorii la lot,
o asigurarea locurilor de parcare necesare în incinta proprietăţii
o asigurarea spatiilor verzi ;
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 Identificarea arealelor din PUZ pe care se pot amenaja parcări publice si spatii verzi,
fără afectarea domeniului public şi a spaţiului verde amenajat existent,daca este
cazul.

2.11. PREVEDERI URBANISTICE ÎN VIGOARE

În vederea asigurării coeziunii teritoriale şi unei dezvoltări spaţiale echilibrate, prezenta
documentaţie de urbanism preia, detaliază şi modifică prevederile documentaţiilor de
urbanism aflate în vigoare.

Potrivit PUG Constanţa aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din UTR
3b: ZRL 2b - locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul zonelor protejate.

Conform PUG,indicatorii urbanistici sunt astfel:

o Functiuni admise:
 locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau

izolat
 functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare

produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura,
arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

o Regim de inaltime : P+2E.Se poate depasi nivelul maxim admisibil cu mansarda.
o POT = 35 %. Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite

corpurilor principale de cladiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit cresteri
de 10% conform precizarilor notei aferente reglementarilor ZRL 1,astfel
POTmaxim=45%.

o CUT = 1,00. Suprafetele alocate unor functiuni complementare admise, din subsolul
sau mansarda cladirii se iau in calculul ADC. Se admit cresteri de 10% conform
precizarilor din nota aferenta regelementarilor pentru ZRL 1,astfel  CUTmaxim=1.62.

CAPITOLUL 3                                          PROPUNERI DE  DEZVOLTARE  URBANISTICĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

3.1.1. Prevederile prezentului memoriu stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele P.U.Z.,
până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiţiilor şi limitelor de
recunoaştere a dreptului de construire.
La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor necesare
pentru realizarea prezentelor prevederi.
3.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conţine
norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de
construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament. La
emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât
a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor
normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a
terenurilor şi/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. La
emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii oamenilor şi pentru asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a mediului.
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3.1.3. Se introduc interdicţii definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei
străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulaţie (dupa caz) şi în
zonele în care se prevăd spaţii verzi de interes public, cu excepţia instalaţiilor aferente
echipării edilitare care se vor realiza îngropat. În spaţiile verzi publice sunt admise şi
construcţii pentru reclamă şi promovare, precum şi amenajări pentru întreţinerea spaţiilor
verzi ori pază.
3.1.4. Se introduc interdicţii temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă
vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operaţiunilor de construire) până la
întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină
arheologică a respectivelor terenuri.
3.1.5. În toate unităţile teritoriale de referinţă ale prezentului regulament se va ţine seama de
condiţionările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcţiile situate în zonele care au
condiţii
de fundare dificile şi / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin
Certificatul de
urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de
fundare.
3.1.6. Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu după aprobarea
documentaţiei de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanţa,
potrivit competenţelor pe care le deţine în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea
215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală.
*** Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor de la prezentul regulament sunt, conform
Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și
urbanismul:
· modificări ale distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile
prin elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.);
· modificări ale funcțiunii, P.O.T. şi/sau C.U.T. și ale înălţimii maxime admise, precum și ale
distanţelor faţă de aliniament sunt posibile pe baza modificării planului urbanistic zonal
(P.U.Z.)  în integralitatea sa.

3.2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

3.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA
PATRIMONIULUL NATURAL ŞI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru
toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor
impuse de lege şi de prezentul regulament, precum şi cu respectarea normelor stabilite
pentru ocuparea raţională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele
tehnico edilitare,amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente
acestora în ansambluri compacte.

3.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA
INTERESULUI PUBLIC

a) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri
naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea
efectelor acestora, este interzisă.
b)Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale
sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor
de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepţia
construcţiilor şi amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau
limitarea efectelor acestora.
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c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcţiilor care, prin
dimensiunile şi destinaţia lor, presupun capacităţi de echipare edilitară ce depăşesc
posibilităţile tehnice existente poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, a obligaţiei
efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii
interesaţi.
d) Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu
condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea zonei, stabilită
prin prezenta documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă
tradiţională caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie.
e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcţiilor se face cu
condiţia ca procentul de ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită prin
prezenta documentaţie de urbanism.
f) Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au
fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate
publică, este interzisă.
g) Amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe proprietăţi
private sau pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local
de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

3.2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare faţă
de punctele cardinale specificate în anexa 3 la H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare.
a) Amplasarea faţă de drumuri publice. În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul
conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:
-construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de intreţinere şi de
exploatare;
-parcaje, staţii pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcţiunile lor
complementare – aparate de taxare pentru parcaje, spaţiile comerciale aferente staţiilor de
transport în comun;
- conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte
produse petroliere, reţele de termoficare, electrice, de telecomunicaţii.
În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie.
În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii
locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentru
realizarea/extinderea reţelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a
drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea
reglementărilor tehnice specific în vigoare.
b) Amplasarea faţă de aliniament. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se
inţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita
aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:
- în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul
clădirilor existente;
- retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respect coerenţa şi
caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de
protecţie la alte construcţii sau instalaţii;
- depăsirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau
reliefuri ale faţadelor până la înălţimea de 4 m de la cota trotuarului amenajat este interzisă;
- retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcţii în
stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiţionări;
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- în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către
domeniul public dacă nu depăşesc 1,00 m. de la alinierea de la stradă şi asigură o distanţă
de 4,00 m. pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului amenajat
-cladirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei
respective, cu exceptia celor a caror inaltime depaseste distanta dintre aliniamente, caz in
care se vor retrage cu diferenta dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai
putin de 3.0 metri;
-cornisele pot iesi din alinierea strazii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar
nu mai mult de 1 m;
-in cazul cladirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decat cladiri cu fatade pe ambele
strazi (semi-cuplate sau izolate).
c) Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare
-se vor respecta distantele minime propuse conform planului de reglementari propuse(U-04)
,pentru fiecare parcela in parte inclusa in acest PUZ
-cladirea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adancime de maxim

20 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu exceptia celor de colt care vor intoarce fatade
spre ambele strazi;

-in cazul segmentarii insiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fatade care vor fi retrase de la
limita proprietatii la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea la cornisa in punctul cel
mai inalt fata de teren dar nu cu mai putin de 3.0 metri pentru parcelele cu deschidere la
strada mai mare de 7metri si nu mai putin de 2 metri pentru parcelele cu deschidere la
strada mai mica de 7metri; se va respecta aceeasi prevedere si in cazul in care insiruirea
este invecinata cu o functiune publica sau cu o unitate de referinta avand regim de
construire discontinuu;

-in cazul cladirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 20m;
-cladirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor

retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel putin 3m in punctul cel mai inalt fata de
terenentru parcelele cu deschidere la strada mai mare de 7metri si nu mai putin de 2
metri pentru parcelele cu deschidere la strada mai mica de 7metri; in cazul in care
parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fata de limita
proprietatii avand fatade cu ferestre, cladirea se va realiza in regim izolat;

-in cazul cladirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindourile de fatada, deasupra
strazii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

-cladirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de
locuit catre strada, sau catre fundul parcelei astfel incat numarul incaperilor cu orientare
defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

-raportul dintre dimensiunile fiecarei cladiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si 2.0;
-in cazul parcelelor cu adancimi sub 15.0 metri se accepta retragerea cladirilor izolate pe

latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul
unei cladiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestuia (nu se
iau in considerare garaje sau anexe gospodaresti);

d) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcţiilor este permisă
numai dacă se respectă:
-distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
planului de reglementari aferent PUZ şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014,
referitoare la asigurarea condiţiilor de însorire a construcţiilor;
-distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii
teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare
-pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de cladire daca suprafata si
dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depasite; orice corp de cladire cu
exceptia anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;
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-distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a
cladirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai putin de
4.0 metri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele
faţă de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte în baza unor studii suplimentare
solicitate de autoritatea publica locală, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).

3.3. REGULI CU PRIVIRE A ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

a) Accese carosabile. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia
mijloacelor de stingere a incendiilor.
În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.
Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996,
cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi
autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
b) Accese pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru constructie, potrivit importanţei şi
destinaţiei construcţiei.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

3.4.1. RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE

a) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării
de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie
electrică. De la aceste dispoziţii se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice
locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta
are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice
existente, fie să construiască noi reţele.
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar.
b) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică
de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor
exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în
vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe
aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a
se evita producerea gheţii.
c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării
deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi
accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în
funcţie de dimensiuni şi de funcţiune.
d) Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV
sau de satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul
faţadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.

3.4.2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
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a) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează
de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile legii.
Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.
În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul localităţilor se
interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte
din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii,transport
în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz,
în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilorincintelor /
construcţiilor şi
fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a
condiţiilor
tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare
subterane.
Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de
identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei reţelelor
edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea.
b) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de
iluminat public şi de distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elementele
de faţadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.
c) Lucrările de construcţii pentru realizarea / extinderea reţelelor edilitare se execută, de
regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare /
reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele anuale / multianuale ale
autorităţilor administraţiei publice, aprobate in condiţiile legii.
Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea / extinderea /
modernizarea / reabilitarea reţelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de
canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR SI A
CONSTRUCTIILOR

3.5.1. FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI

In ceea ce priveste prevederile Regulamentului local de urbanism a P.U.G.-ului
Constanta, zona reglementata ca ZRL2b in care se incadreaza zona ce face obiectul
documentatiei in situatia existenta, prezinta urmatoarele conditionari :
-se considera construibile parcelele care indeplinesc urmatoarele conditii cumulate:
- (1) - dimensiuni minime
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Avand in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului s-au facut diviziuni
necontrolate , parcelarul existent prezenta terenuri neconstruibile din punctul de vedere al
suprafetelor si fronturilor stradale mici.Acest plan urbanistic zonal transforma toate aceste
zone in terenuri construibile fara a mai permite divizarea acestora pe viitor ,ci doar alipirile in
vederea obtinerii unor dezvoltari urbanistice coerente in limita coeficientilor urbanistici
aprobati.
Construirea pe terenuri rezultate in urma alipirii loturilor de teren se va realiza doar dupa
elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.
Prezenta documentaţie de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.
- (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea acesteia, dar nu
mai mica de 11.0 metri; daca adancimea parcelei se micsoreaza sub aceasta limita, ca
urmare a exproprierii pentru extinderea infrastructurii,se va urmari exproprierea intregii
parcele.In cazul exproprierii se vor acorda compensatii urbanistice, care vor fi stabilite de
catre CUAT (Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.
- pentru parcelele construite se mentin conditiile existente daca se respecta conditiile de
ocupare si utilizare a terenului.

3.5.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Inaltimea constructiilor va fi maxim P+2 niveluri(Hmaxim cornisa/atic-13m);
-se poate depasi numarul de nivele maxim admisibil cu mansarda,avand maxim 60% din aria
unui nivel curent,fara depasirea inaltimii maxime admise.
- se admit depasiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornisa cladirilor invecinate in cazul
regimului de construire insiruit sau cuplat;
- inaltimea acoperisului nu va depasi gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m  cu centrul pe linia
cornisei sau stresinei;
- inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietatii nu va depasi
inaltimea imprejmuirii.
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de demisol
si/sau subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de
necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor,precum si de incadrarea in indicatorii
urbanistici propusi.

3.5.3.ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR
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Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea
executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intra în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.Se vor pastra si reconditiona pe cat posibil fatadele
constructiilor existente conform recomandarilor din studiul istoric anexa la acest PUZ.

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile:
· arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei şi al funcţiunilor adăpostite;
· nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor
specifice pentru interior, sau a unor imitaţii de materiale naturale (piatra artificială,caramidă
sau lemn fals etc.);
· culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice
folosirea culorilor saturate, stridente, închise;
· mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept
coerent pentru imaginea urbana a spaţiilor publice din zonă;
. vor fi mentinute si restaurate,pe cat posibil,fatadele si constructiile recomandate in studiul
istoric anexa a acestui PUZ;
· se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor
TVsau de satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în
planulfaţadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
· amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe proprietăţi
private sau pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local
de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

3.6.REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI
3.6.1. PARCAJE

a) Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor
necesare conform destinaţiei clădirii:
· în interiorul parcelei, pe suprafata parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se
solicită autorizaţia de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de
servitute.
· pe o altă parcelă aflată la o distanţă de maxim 500,00 m. de imobilul deservit, achiziţionată
sau închiriată în acest scop şi pentru care, prin autorizaţia de construire se stabileşte faptul
că spaţiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinaţia pe durata existenţei
imobilului deservit;
· prin concesionare sau închiriere a spaţiilor de parcare din spaţiile publice de parcare
existente sau în curs de realizare;
· prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate
imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un
număr de locuri de parcare direct proporţional cu sumele investite de acesta.
b) Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de
destinaţia şi de capacitatea construcţiei, cf. Regulamentului privind asigurarea nr. Minim
de locuri de parcare pt. lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza
municipiului Constanta HC.L. 113/2017, astfel:
·  locuinţe individuale/ colective
- 1 loc de parcare / pe unitate locativa cu suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
- 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafata utila mai mare de 100,00
mp.;
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Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuintele colective vor fi prevazute in spatii
acoperite (spatii exterioare-pergole/ spatii interioare). La locurile de parcare calculate mai
sus se va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;
·  constructii comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp. din S. utila a ariei de vanzare
pt. spatii cu S. utila mai mare de 50 mp.;
·  constructii de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din A.d. si cf. normativelor
specifice in cazul spitalelor si statiilor de salvare;
·  pentru alte funcţiuni - conform Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de
parcare pt. lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta.

3.6.2  SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE

· Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă pe fiecare
parcelă este obligatorie amenajarea unor spaţii plantate cu rol decorativ şi de protecţie care
să respecte suprafaţa minimă aprobată conform prevederilor legale se va urmări limitarea la
maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de canalizare, la nivel de
parcelă. În acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin asfaltare,
betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării
apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la
canalizarea pluvial se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheţii.

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate,
în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la HGR nr.
525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013
privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori,
plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului
Constanta,astfel:
- constructiile comerciale vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ si de protectie cu o
suprafata min. de 50%;
- constructii de sanatate vor fi prevazute aliniamente simple/ duble, cu rol de protectie si
parcuri organizate cu o suprafata min. de 15 mp./pers. ;
- blocuri de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de loc. in
suprafata min. de 30%;
- constructii de locuinte unifamiliale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul
de locuire de min. 5 mp./ loc.

3.6.3.CIRCULAŢII, ACCESE SI STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

· Documentaţia îşi propune modificarea formei tramei stradale pe strazile Decebal si Dimitrie
Bolintineanu,fara modificarea dimenisuni totale a acesteia, iar locurile de parcare se vor
asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numarului minim de
locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului
Constanta, astfel :
·  locuinţe individuale/ colective
- 1 loc de parcare / pe unitate locativa cu suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
- 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafata utila mai mare de 100,00
mp.;
Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuintele colective vor fi prevazute in spatii
acoperite(spatii exterioare-pergole/ spatii interioare). La locurile de parcare calculate mai sus
se va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;
- constructii comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp. din S. utila a ariei de vanzare
pt. spatii cu S. utila mai mare de 50 mp.;
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– constructii de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din A.d. si cf. normativelor
specifice in cazul spitalelor si statiilor de salvare;
-pentru alte funcţiuni - conform Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de
parcare pt. lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta.
Accesul carosabil pe si pentru lotul ce a generat prezenta documentatie se va realiza din
Strada Dimitrie Bolintineanu. Accesul pietonal se va realiza din strada Rascoala din 1907.
Strazile isi vor pastra dimensiunea si imbracamintea,fiind in stare buna.
Strada Dimitrie Bolintineanu e propusa cu sens unic dinspre strada Rascoala din 1907 spre
Bd.Mamaia,cu circulatia auto pe o singura banda avand latimea de 4metri,parcaje de-a
lungul strazii pe ambele laturi si trotuare cu latimea minima de 2,5metri.
Strada Decebal e propusa cu sens unic dinspre Bd.Mamaia spre Bd.Tomis,cu circulatia auto
pe o singura banda avand latimea de 4metri,parcaje de-a lungul strazii pe ambele laturi si
trotuare cu latimea minima de 2,7metri.

3.6.4.ÎMPREJMUIRI

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:
· împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
· împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm
înălţime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în
caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.
Înălţimea maxima a imprejmuirilor va fi de 1,80m spre strada si 2,20 m pe celelalte laturi ale
terenului.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel
cu aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică.
Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va
depăşi limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei,
respectând aceleaşi exigente ca şi aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de
elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenţa împrejmurilor orientate spre
spaţiul public (garduri prefabricate din beton).

3.7.FUNCTIUNI SI INDICATORI URBANISTICI IN ZONA ZRl2p

3.7.1.Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:
· funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;
· regimul de construire;
· înălţimea maximă admisă.
Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor
regulamentului şi, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.

3.7.2. Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferenţiere a
prevederilor regulamentului:
· situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice şi
arhitectural - urbanistice;
· situarea într-o condiţie particulară de zonă protejată – definită conform legii sau studiilor de
specialitate.
Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 3898.98mp isi va
pastra limita unitatii teritoriale de referinta din P.U.G.Constanta  si va avea din punct de
vedere operaţional o singura zona de reglementare propusa:
ZR L2p – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE
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3.7.3. UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE
- locuinte individuale cu maxim  P+2 niveluri,in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;
- locuinte colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel si maxim 6 apartamente in total;
- functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare
produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura,
arhitectura, medicina etc.),servicii de proximitate(clinici si cabinete medicale,locuri de
joaca,gradinite,patiserii,cofetarii cu laborator,sali de fitness,comert cu
amanuntul,coafor/cosmetica,etc...)

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- se admite mansardarea cladirilor, cu luarea in calculul a coeficientului de utilizare a
terenului a unei suprafete desfasurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui
nivel curent;

UTILIZARI INTERZISE
- functiuni ce genereaza orice tip de poluare,genereaza un trafic important de persoane si

marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00;

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat
(peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru
depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

- depozitare en gros,depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a
deseurilor urbane,depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante
inflamabile sau toxice;

- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din
circulatiile publice;

- autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

3.7.4.POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, P.O.T. - raportul dintre suprafaţa
construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi
suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu
excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor,
scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la
nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici P.O.T. şi C.U.T.:
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T. şi C.U.T.) se calculează adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
P.O.T.maxim admis= 54%
În toate cazurile în care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul
regulament, se poate menține P.O.T. existent, conform cadastrului, situație în care se pot
autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte
condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, C.U.T. și utilizări admise.
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Astfel, valoarea existentă a P.O.T. se menține până la desființarea clădirilor existente și
edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, C.U.T. - raportul dintre suprafaţa
construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei
inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite
desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa
subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile
destinate protecţiei civile,suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite,
teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie.
Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici P.O.T. şi C.U.T.:
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T. şi C.U.T.) se calculează adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcconsţiilor noi;
C.U.T. maxim = 1.62 mp./ A.D.C.
Condiţii de depăşire a CUT
În toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul
regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și
edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.
Este permisă supraetajarea construcţiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafaţa de maxim
20% din suprafaţa desfăşurată, conform art. 2, alin. (4) din Legea nr. 50/1991, actualizată.

Reglementari propuse pentru lotul ce a generat prezenta documentatie de tip P.U.Z.:
Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu Nr. cadastral= 248147 și S= 194 mp, situat pe
Str. Rascoalei 1907, nr. 33, va face parte din U.T.R. L2p ( zona locuinte individuale si
colective mici cu maxim P+2-3E si functiuni complementare locuirii, situate in zone
protejate ) si va prezenta urmatorii indicatori urbanistici:
P.O.T.max. se mentine = 65%
C.U.T. max. se mentine= 1.77
R.H. propus= S+P+2E (Hmaxim cornisa/atic 13.00 m)
Functiuni admise:
· locuinte individuale sau colective mici(maxim 6 apartamente)
· functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare
produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (clinici si cabinete
medicale,locuri de joaca,gradinite,patiserie,cofetarie cu laborator,sala de
fitness,coafor/cosmetica,etc...)
Prezenta documentatie nu are ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara
autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire.

Bilant teritorial existent/propus pe teren ce a initiat PUZ :
Steren=197mp(100%)
Sconstruit=126mp(65%)
Sverde=20mp(10,3%)
Scirculatii=48mp(24,7%)

CAPITOLUL 4                                                      CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Reglementările propuse prin prezenta documentaţie de urbanism se înscriu în prevederile
art. 32, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază
reglementările aprobate prin PUG.
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Funcţiunile propuse sunt compatibile cu funcţiunea predominantă a zonei şi respecta
principalele obiective ale activităţii de urbanism:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului
la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

- utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea
controlată a zonelor construite

- asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat.

Reglementările operaţionale propuse prin prezenta documentaţie, necesare coordonării
dezvoltării urbanistice viitoare a zonei, contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la
protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, precum şi la
asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu
modificările ulterioare.Reglementările urbanistice propuse ilustrează şi vin în întâmpinarea
tendinţelor de dezvoltare ale zonei.

 INTOCMIT,
                                                  URB.ROXANA MARCULESCU
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Legenda:

Stalp electricitate

Canalizare

Gaze

Camin telefonie

Drum 

45.43
Cota teren

Arbore 

indicator rutier

Hidrant

Gaiger

LEGENDA

COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENTI- AMPLASAMENT CE A INITIAT PUZ

S TEREN

194mp

65%

Limite de proprietate teren ce a initiat PUZ  S=194mp

Limite si parcelar

Limita zona studiata PUZ S=2652mp

Indicativ zona de reglementare existenta

ZRL2b

1,77

126mp

342,5mp

SC

SD

P.O.T.

C.U.T.

PLAN URBANISTIC ZONAL-MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR.RASCOALA DIN 1907,
STR.D.BOLINTINEANU,STR.C.MANU,STR.DECEBAL
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CAPATANA OLIVIA LUANA
MIGLIACCIO FRANCESCO

PROIECTANT GENERAL:
BIA ROXANA MARCULESCU

SEF DE PROIECT:
Urb.Roxana Marculescu

DESENAT:
Urb.Roxana Marculescu

NR.PROIECT:___5_________
FAZA:__AVIZ OPORTUNITATE PUZ__
DATA:____FEBRUARIE 2019______
REVIZIE:____________________

OBSERVATII:
_________________________
_________________________

ADRESA TEREN CE A GENERAT PUZ:

STRADA RASCOALA DIN 1907,NR.49A,
CONSTANTA

TITLU PLAN:

PLAN REGLEMENTARI EXISTENTE

NUMAR PLAN:

      U-02
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PROIECTANT GENERAL-RETELE:

STUDIU GEOTEHNIC:

LUCRARI CADASTRU:

VERIFICATORI:

SCARA PLAN:

         1:500

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
   MARCULESCU S. ROXANA

 Potrivit PUG Constanţa aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din UTR 3b: ZRL 2b - locuinte
individuale cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul zonelor protejate.

Conform PUG Constanta,indicatorii urbanistici admisi in zona studiata sunt astfel:

o Functiuni admise:
· locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat
· functiuni complementare locuirii: paracare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri

pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC
o Functiuni interzise:

· functiuni ce genereaza orice tip de poluare,genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program
prelungit dupa orele 22.00;

· activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi
sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de
activitate;

· anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
· depozitare en gros,depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane,depozitarea

pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
· activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;
· autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;
· · orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica

evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.
o Regim de inaltime : P+2E.Se poate depasi nivelul maxim admisibil cu mansarda,avand maxim 60% din aria unui nivel

curent.

     o POT = 35 %. Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de cladiri se
iau in considerare in calculul AC. Se admit cresteri de 10% conform precizarilor notei aferente reglementarilor ZRL
2,rezultand POT-45%.
     o CUT = 1,00. Suprafetele alocate unor functiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda cladirii se iau in
calculul ADC. Se admit cresteri de 10% conform precizarilor din nota aferenta regelementarilor pentru ZRL 2,rezultand
CUT-1.35.

Zona studiata  se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice,aprobata prin Ordinul Ministerului Culturii
si Patrimoniului National nr.2828/2015 in  zona protejata Sit Urban,COD CT-II-s-B-02820,nr.crt. 490 si in  situl arheologic
Necropola Orasului Antic Tomis-cod CT-I-s-A-02555,cu vestigii arheologice din epocile
romana,romano-biantina,medievala,poz.15 in LMI 2015.
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Functiuni existente
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Aliniament constructii existente
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Accese pietonale existente

Accese auto existente

pentru construire conform PUG,respectiv 250mp

S+P+1E+M

Hmaxim

Nr.

Pct.

X

[m]

Y
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1 304600.678 791621.171

2 304590.297 791610.305
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Indicativ zona de reglementare propusa

ZRL2p

Zona studiata  se incadreaza conform Listei Monumentelor Istorice,aprobata prin Ordinul Ministerului Culturii  si Patrimoniului National nr.2828/2015 in
zona protejata Sit Urban,COD CT-II-s-B-02820,nr.crt. 490 si in  situl arheologic Necropola Orasului Antic Tomis-cod CT-I-s-A-02555,cu vestigii arheologice
din epocile romana,romano-biantina,medievala,poz.15 in LMI 2015.
Prin PUZ se propune ZRL2p-zona locuinte individuale sau colective mici(maxim 6 apartamente)  si functiuni complementare locuirii cu regim de inaltime
maxim P+2E pentru restul parcelelor

Conform PUZ,indicatorii urbanistici propus in zona studiata sunt astfel:

o Functiuni admise:
· locuinte individuale
· locuinte colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel si maxim 6 apartamente in total;
· functiuni complementare locuirii: parcare /garare, depozitare produse fara nocivitate pentru functiunile admise, birouri pentru exercitarea de

profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.),servicii de proximitate(clinici si cabinete medicale,locuri de joaca,gradinite,patiserii,cofetarii
cu laboratoare,sali de fitness,comert cu amanuntul,coafor/cosmetica,etc...)

o Functiuni interzise:
· functiuni ce genereaza orice tip de poluare,genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00;

· activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea
incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

· anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
· depozitare en gros,depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane,depozitarea pentru vanzare a unor cantitati

mari de substante inflamabile sau toxice;
· activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;
· autobaze, statii de intretinere si spalatorii auto;
· orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor

meteorice.
o Regim de inaltime : maxim  P+2 niveluri(Hmaxim cornisa/atic-13m) in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat .Se poate depasi numarul de
nivele maxim admisibil cu mansarda,avand maxim 60% din aria unui nivel curent,fara depasirea inaltimii maxime admise.Va fi admisa realizarea de
subsoluri si/sau demisol,cu incadrarea in coeficientii urbanistici maximi propusi si a conditionarilor impuse de studiile realizate.
     o POT = 54% ,rezultat din cresterea cu 20% a POT maxim existent-45% (45%+0.2x45%)
     o CUT = 1,62,rezultat din cresterea cu 20% a CUT maxim existent-1.35(1.35 +0.2x1.35)
Pe parcelele cu indicatori urbanistici mai mari decat cei propusi,se vor mentine indicatorii urbanistici de pe teren pana la desfiintarea constructiilor
existente.
Retragerile minime vor fi conform Regulamentului general de urbanism aferent PUZ si planului de reglementari propuse U-04.
Spatiile verzi se vor realiza exclusiv pe baza H.C.J.C. 152/22.05.2013, respectand toate conditionarile si specificatiile pentru fiecare tip de functiune:

- constructiile comerciale vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ si de protectie cu o suprafata min. de 50%;
- constructii de sanatate vor fi prevazute aliniamente simple/ duble,cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata min. de 15mp/pers.;
- locuintele colective mici  vor avea spatii verzi si plantate in suprafata min. de 30%;
- constructii de locuinte unifamiliale vor fi prevazute satii verzi si plantate de min. 5mp./ locuitor.

Documentaţia nu îşi propune modificarea tramei stradale existente si modernizate, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din
27.04.2017 privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta,
astfel :
- locuinţe individuale/ colective :1 loc de parcare / pe unitate locativa cu suprafata utila de maxim 100,00 mp sau 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate
locativa cu suprafata utila mai mare de 100,00 mp.;Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuintele colective vor fi prevazute in spatii
acoperite(spatii exterioare-pergole/ spatii interioare). La locurile de parcare calculate mai sus se va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;
- constructii comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp. din S. utila a ariei de vanzare pt. spatii cu S. utila mai mare de 50 mp.;
- constructii de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din A.d. si cf. normativelor specifice in cazul spitalelor si statiilor de salvare;
-pentru alte funcţiuni - conform Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza
municipiului Constanta.
Prezenta documentaţie de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.
Avand in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului s-au facut diviziuni necontrolate , parcelarul existent prezenta terenuri
neconstruibile din punctul de vedere al suprafetelor si fronturilor stradale mici.Acest plan urbanistic zonal transforma toate aceste zone in terenuri
construibile fara a mai permite divizarea acestora pe viitor ,ci doar alipirile in vederea obtinerii unor dezvoltari urbanistice coerente in limita coeficientilor
urbanistici aprobati.
Construirea pe terenuri rezultate in urma alipirii loturilor de teren se va realiza doar dupa elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.

* Prezenta documentatie nu are ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta
prevederile autorizatiei de construire emise.

* Vor fi pastrate si restaurate doar fatadele corpurilor principale de cladire de pe loturile mentionate,conform recomandarilor studiului istoric aferent
PUZ,nu si ale anexelor acestora,fara valoare arhitecturala sau ambientala.
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Legenda:

Stalp electricitate

Canalizare

Gaze

Camin telefonie

Drum 

45.43
Cota teren

Arbore 

indicator rutier

Hidrant

Gaiger

LEGENDA

Limite de proprietate teren ce a initiat PUZ  S=194mp

Limite si parcelar

Limita zona studiata PUZ S=2652mp

Indicativ zona de reglementare existenta
ZRL2b
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ZRL2p

Limite zone de reglementare 

Regim de inaltime P+2E

Limite si functiuni propuse

Spatii verzi publice,plantatii de aliniament

Circulatii pietonale 

Circulatii carosabile-strazi categoria III 

Limita edificabil maxim propus pe parcelele studiate

Accese pietonale 

Accese auto 

COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENTI- AMPLASAMENT CE A INITIAT PUZ

S TEREN

194mp

65%

1,77

126mp

342,5mp

SC

SD

P.O.T.

C.U.T.

S+P+2E(13METRI)

Hmax

3.0 8.0 3.0
14.0

Profil AA existent str.Rascoala din 1907

3.0 7.9 3.0
13.9

Profil BB existent str.General Manu

2.8 4.0 2.7
13.9

Profil CC existent str.Decebal

2.22.2 2.5 4.0 2.5
13.4

Profil DD existent str.D.Bolintineanu

2.22.2

2
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3 3

3

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1 304600.678 791621.171

2 304590.297 791610.305

3 304590.095 791610.093

4 304593.515 791606.914

5 304599.479 791601.526

6 304599.694 791601.747

7 304603.115 791605.273

8 304604.769 791606.922

9 304608.956 791611.343

10 304609.220 791613.360

11 304603.818 791618.200

Bilant teritorial propus teren ce a initiat PUZ 
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