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PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DELIMITATA DE BD. MAMAIA, STR.
PRELUNGIREA BUCOVINEI, ALEE DE ACCES SI LIMITA DE PROPRIETATE

LEGEND

Amplasament studiat P.U.Z. S.= 14705,545 mp.
Zona
cuprinde terenuri aflate
domeniul public
privat al municipiului
precum
terenuri proprietate privat a
persoanelor fizice/juridice.
Imobilele ce au generat P.U.Z. sunt proprietatea privat a beneficiarului ALEXA GHEORGHE
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 80, contract de
rare, autentificat prin incheiere nr. 3636 din 14.11.2017 la
Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 82, contract de partaj succesoral
autentificat prin incheiere nr. 1217 din
26.05.2017 la Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.

PLAN TOPOGRAFIC
Beneficiar:
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LEGEND

Amplasament studiat P.U.Z. S.= 14705,545 mp.
Zona
cuprinde terenuri aflate
domeniul public
privat al municipiului
precum
terenuri proprietate privat a
persoanelor fizice/juridice.
Imobilele ce au generat P.U.Z. sunt proprietatea privat a beneficiarului ALEXA GHEORGHE
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 80, contract de
rare, autentificat prin incheiere nr. 3636 din 14.11.2017 la
Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 82, contract de partaj succesoral
autentificat prin incheiere nr. 1217 din
26.05.2017 la Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.
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Amplasament studiat P.U.Z. S.= 14705,545 mp.
Zona
cuprinde terenuri aflate
domeniul public
privat al municipiului
precum
terenuri proprietate privat a
persoanelor fizice/juridice.
Imobilele ce au generat P.U.Z. sunt proprietatea privat a beneficiarului ALEXA GHEORGHE
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 80, contract de
rare, autentificat prin incheiere nr. 3636 din 14.11.2017 la
Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 82, contract de partaj succesoral
autentificat prin incheiere nr. 1217 din
26.05.2017 la Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.
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PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DELIMITATA DE BD. MAMAIA, STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI, ALEE DE ACCES SI LIMITA DE PROPRIETATE
LEGENDA
Limite si parcelar

Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 14705,545 mp.
Limita amplasament ce a generat P.U.Z.
Nr. cadastral= 220167 S.= 230,00 mp.(acte)
Nr. cadastral= 3365 S.= 350,00 mp. (acte)
Zonificare - EXISTENT

P

Circulatie carosabila
Circulatie pietonala
Constructii
Spatii verzi amenajate in incinta
Spatii publice verzi
Teren neconstruit/ neamenajat

P

Parcaje existente
LEGENDA ridicare topografica

ZRL4
P.O.T.max.= 30%
C.U.T.max.= 1.5
R.H.max.= 15,00 metri

ZRL5

S

CCE

BULE
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VARD
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UL M

AMA
IA

P.O.T.max.= 25%
C.U.T.max.= 2.5
R.H.max.= 33,00 metri

P

DELIMITARE ZONA STUDIATA P.U.Z.:
VEST-Bulevardul Mamaia;
SUD-Strada Prelungirea Bucovinei;
EST-Strada Prelungirea Bucovinei;
NORD-Proprietati private.
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E
R
P

P

Zona studiata prin prezenta documentatie, prezinta reglementari aprobate in temeiul
documentatiei de urbanism, faza P.U.G., aprobata prin HC.L. nr. 653/ 25.11.1999, a carui
valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 327/ 18.12.2015.
Astfel se identifica doua zone de reglementare si anume:
ZRL4 - subzona locuintelor colective medii (P+3 - 4) situate in ansambluri preponderent
rezidentiale;
ZRL 5 - subzona locuintelor colective inalte cu P+8 -10 niveluri, situate in ansambluri
preponderent rezidentiale.
*Conform P.U.G. aprobat, ambele zone de reglementare prezinta urmatoarea conditie:
Pentru ansamblurile existente, noile cerinte ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de
nerespectarea proiectelor initiale sau de unele modificari arbitrare ale cadrului construit si amenajat
vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze P.U.Z.-uri.

Pentru terenurile ce au generat P.U.Z. se prezinta urmatorii indicatori urbanistici si suprafete:
N.C. 220167, suprafata teren 230,00 mp. (acte), 214,00 mp. (masuratori):
P.O.T. maxim admis = 25%;
S.c.maxim admis= 53,50 mp.;
P.O.T. existent= 60,28%;
S.c. existent= 129,00 mp.;
C.U.T.maxim admis = 2,5 mp./ teren;
S.d.maxim admis= 535,00 mp.;
C.U.T.existent = 0,83 mp./ teren;
S.d.existent= 178,00 mp.;

Zona
cuprinde terenuri aflate domeniul public
proprietate privat a persoanelor fizice/juridice.

privat al municipiului

precum

terenuri

Imobilele ce au generat P.U.Z. sunt proprietatea privat a beneficiarului ALEXA GHEORGHE
rare, autentificat prin
incheiere nr. 3636 din 14.11.2017 la Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana
cu Gabriel, Constan a.
pentru terenul situat
Bulevardul Mamaia nr. 82, contract de partaj succesoral
autentificat
prin incheiere nr. 1217 din 26.05.2017 la Biroul notarial publici asocia i Iosif Mariana i
cu Gabriel,
Constan a.

R.H.maxim propus = P+10 (33,00 m.);
R.H.existent = P+M (conform cadastru);

ZRL4 - UTILIZARI ADMISE:
- locuinte in proprietate privata si locuinte sociale;
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate,
locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

P.O.T. maxim admis = 30%;
C.U.T.maxim admis = 1,5 mp./ teren;
R.H.maxim admis = P+4 (15,00 m.);
ZRL5 - UTILIZARI ADMISE:
- locuinte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje semi-ingropate
si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si loisir (eventual piscina
descoperita), constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.

P.O.T. maxim admis= 25%;
C.U.T.maxim admis = 2,5 mp./ teren;
R.H.maxim admis = P+10 (33,00 m.);

N.C. 3365, suprafata teren 350,00 mp. (acte si masuratori):
P.O.T. maxim admis = 25%;
S.c.maxim admis= 87,50 mp.;
P.O.T. existent= 100,00%;
S.c. existent= 350,00 mp.;
C.U.T.maxim admis = 2,5 mp./ teren;
S.d.maxim admis= 875,00 mp.;
C.U.T.existent = 1,0 mp./ teren;
S.d.existent= 350,00 mp.;
R.H.maxim propus = P+10 (33,00 m.);
R.H.existent = Parter;

PLAN TOPOGRAFIC S.C. TOPOCAD SERV S.R.L.
Beneficiar:
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PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DELIMITATA DE BD. MAMAIA, STR. PRELUNGIREA BUCOVINEI, ALEE DE ACCES SI LIMITA DE PROPRIETATE
LEGENDA
Limite si parcelar

Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 14705,545 mp.
Limita amplasament ce a generat P.U.Z.
Nr. cadastral= 220167 S.= 230,00 mp.(acte)
Nr. cadastral= 3365 S.= 350,00 mp. (acte)
Zonificare - EXISTENT

P

Circulatie carosabila
Circulatie pietonala
Zona mixta situata de-a lungul arterelor principale
la nivelul orasului
Zona mixta locuinte colective medii si functiuni
complementare locuirii
Parcaje existente
LEGENDA ridicare topografica

P

ZR4
P.O.T.max.= 36%
C.U.T.max.= 1.8
R.H.max.= P+6E

ZR5

CCE
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P.O.T.max.= 30%
C.U.T.max.= 3.0
R.H.max.= P+10E

P

S

DELIMITARE ZONA STUDIATA P.U.Z.:
VEST-Bulevardul Mamaia;
SUD-Strada Prelungirea Bucovinei;
EST-Strada Prelungirea Bucovinei;
NORD-Proprietati private.
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Pentru terenurile ce au generat P.U.Z. se prezinta
urmatorii indicatori urbanistici si suprafete:
N.C. 220167, suprafata teren 230,00 mp. (acte), 214,00
mp. (masuratori):
P.O.T. maxim propus = 30%;
P.O.T. existent= 60,28% - SE MENTINE
C.U.T.maxim propus = 3,0 mp./ teren;
S.d.maxim propus= 642,00 mp.;

Zona studiata prin prezenta documentatie, propune modificarea reglementari aprobate in temeiul documentatiei de
urbanism, faza P.U.G., aprobata prin HC.L. nr. 653/ 25.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 327/
18.12.2015.
Astfel se identifica in situatia existenta doua zone de reglementare si anume, ZRL4 (subzona locuintelor colective
medii (P+3 - 4) situate in ansambluri preponderent rezidentiale) si ZRL 5 (subzona locuintelor colective inalte cu P+8 -10 niveluri,
situate in ansambluri preponderent rezidentiale) ce isi vor schimba denumirea in ZR4 (zona mixta de locuinte colective medii si
functiuni complementare locuirii), respectiv ZR5 (zona mixta situata de-a lungul arterelor principale la nivelul orasului).
*Elaborarea P.U.Z. este o conditie a P.U.G. aprobat, pentru edificarea de noi constructii.

EXISTENT

ZRL4
ZRL5
P.O.T.max.= 25%
C.U.T.max.= 2.5
R.H.max.= 33,00 metri

P.O.T.max.= 30%
C.U.T.max.= 1.5
R.H.max.= 15,00 metri

EXISTENT

R.H.maxim propus = P+10E;

PROPUS

Conform Legii 350 din 06.06.2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, articolul 32,
ZRL4
ZR4
crestere 20%
P.O.T. = 30% ------------------------->
P.O.T.= 36% punctul (7), "Modificarea prin planuri urbanistice
crestere 20%
zonale (P.U.Z.) de zone ale unei unitati teritoriale
C.U.T.= 1.5 -------------------------> C.U.T.= 1.8
R.H.=P+4E -------------------------> R.H.= P+6E de referinta, stabilite prin reglementari aprobate prin
Planul Urbanistic General, poate fi finantata de
persoane juridice si/ sau fizice. In aceasta situatie
ZRL5
ZR5
crestere 20%
coeficientul
de utilizare al terenului (C.U.T.) propus
P.O.T.= 25% -------------------------> P.O.T.= 30%
crestere 20%
C.U.T.= 2.5 -------------------------> C.U.T.= 3.0 de noua reglementare NU il va putea depasi pe cel
R.H.=P+10E -------------------------> R.H.= P+10E aprobat initial cu mai mult de 20%, o singura data."

N.C. 3365, suprafata teren 350,00 mp. (acte si masuratori):
P.O.T. maxim propus = 30%;
P.O.T. existent= 100,00% - SE MENTINE
C.U.T.maxim propus = 3,0 mp./ teren;
S.d.maxim propus= 1050,00 mp.;

ZR4 - UTILIZARI ADMISE:
- locuinte in proprietate privata de standard mediu;
- activitati comerciale/ alimentatie publica, servicii, birouri, situate la etajele inferioare ale constructiilor (parter/ mezanin);
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii,
amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

P.O.T. maxim admis = 36%;
C.U.T.maxim admis = 1,8 mp./ teren;
R.H.maxim admis = P+6;

R.H.maxim propus = P+10E;

crestere cu 20% a indicatorilor
urbanistici existenti
PLAN TOPOGRAFIC S.C. TOPOCAD SERV S.R.L.
Beneficiar:

ZR5 - UTILIZARI ADMISE:
- locuinte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
- activitati comerciale/ alimentatie publica, situate la etajele inferioare ale constructiilor (parter/ mezanin);
- servicii;
- birouri;
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje semi-ingropate si subterane, spatii plantate,
locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.

P.O.T. maxim admis= 30%;
C.U.T.maxim admis = 3,0 mp./ teren;
R.H.maxim admis = P+10;

ZR4
ZR5
P.O.T.max.= 30%
C.U.T.max.= 3.0
R.H.max.= P+10E

P.O.T.max.= 36%
C.U.T.max.= 1.8
R.H.max.= P+6E
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MEMORIU TEHNIC
CAPITOLUL 1
I.01

I.02
I.03
I.04

I.05
I.06

DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investiţii
“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA, STR.
PRELUNGIREA BUCOVINEI, ALEE DE ACCESSI LIMITA DE PROPRIETATE”
Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul
CONSTANTA, BD. MAMAIA, NR.80-82
Titularul investiţiei
ALEXA V. GHEORGHE
Elaboratorul documentaţiei
S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. – CONSTANȚA
tel: 0723.171.168 / 0743.904.204
Faza proiect
AVIZ DE OPORTUNITATE
Număr proiect
168/2017

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL
Scopul prezentei documentații constă în modificarea reglementărilor urbanistice
aprobate pentru amplasamentele situate pe Bd. Mamaia, nr. 80, respectiv nr. 82. Având în
vedere prevederile Legii 350 /2001, se va studia unitar și coroborat o zonă mult mai mare ce va
face studiul documentației de urbanism și va fi delimitată astfel:
- La Nord - Proprietati private;
- La Sud - Strada prelungirea Bucovinei;
- La Est - Strada prelungirea Bucovinei;
- La Vest - Bulevardul Mamaia;
Prin Planul Urbanistic Zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de
construire, funcţiunea amplasamentului, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a
terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor faţă de
aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.
Amplasamentele ce au generat documentația, prezinta urmatoarele date de identificare:
1. Imobil identificat cu numarul cadastral 220167, situat pe Bd. Mamaia nr. 82, in suprafata
de 230,00 metri patrati (acte)/ 214,00 metri patrati (masuratori), ce prezinta categoria de
folosinta curti-constructii. In prezent terenul dispune de constructii, dupa cum sunt
descrise in cadastrul terenului.
2. Imobil identificat cu numarul cadastral 3365, situat pe Bd. Mamaia nr. 80, in suprafata de
350,00 metri patrati (acte si masuratori), ce prezinta categoria de folosinta curticonstructii. In prezent terenul dispune de constructii, dupa cum sunt descrise in
cadastrul terenului.
Suprafața zonei studiate este de 14705,545 mp. conform ridicării topografice intocmite de
S.C. TopoCAD SERV S.R.L..

1

1.3SURSE DOCUMENTARE
Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:
- Certificatul de Urbanism nr. 85/08.02.2018;
- PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999 , a carui valabilitate a fost prelungita prin HCLnr.327
din 18.12.2016;
- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”;
- 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.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
- HCL nr.113/2017 -Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt.
lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta;
- HCJC nr.152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe
teritoriul administrative al jud. Constanta;
Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/ 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind Amenajarea
Teritoriului și Urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu
modificăriile și completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și
conținutul – cadru al P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.

CAPITOLUL 2

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
Terenurile propuse pentru studiu sunt situate in intravilanul municipiului Constanta in
proximitatea zonei de coastă, și prezinta interdictie temporara de construire pana la
elaborarea P.U.Z., conform specificatiilor din P.U.G. aprobat al municipiului Constanta.
Suprafața zonei propusă pentru studiu include terenurile cuprinse între Bd. Mamaia, Strada
Prelungirea Bucovinei, alee de acces si limite de proprietate.
Amplasamentele ce au generat prezenta documentația, identificate prin N.C. 220167,
respectiv N.C.3365, reprezinta proprietata privată a lui Alexa Gheorghe, conform actelor de
proprietate si dispun de următoarele vecinătăți:
1. Imobil identificat cu numarul cadastral 220167, situat pe Bd. Mamaia nr. 82, in suprafata
de 230,00 metri patrati (acte)/ 214,00 metri patrati (masuratori):
2.

La nord: Vulcan Victoria;
La sud: Alexa Gheorghe (fost S.C. Erimar Building S.R.L.);
La est: Teren Consiliul Local;
La vest: Bd. Mamaia;

-

La nord: Alexa Gheorghe (fost Alexa Vasile);
La sud: Domeniu public parcare/ Strada Prelungirea Bucovinei;

Imobil identificat cu numarul cadastral 3365, situat pe Bd. Mamaia nr. 80, in suprafata de
350,00 metri patrati (acte si masuratori):
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-

La est: Domeniu public;
La vest: Bd. Mamaia;

2.2 PREVEDERI DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE – P.U.G.
Zona propusă spre studiu face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform
PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a carui valabilitate a fost prelungita prin HCLnr.327 din
18.12.2016;
Conform cadastru, terenurile sunt înregistrate la categoria de folosință curți-construcții și
face parte din urmatoarele zone de reglementare:
ZRL 4 – SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE ÎN
ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE
Pentru ansamblurile existente, noile cerinte ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de
nerespectarea proiectelor initiale sau de unele modificari arbitrare ale cadrului construit si
amenajat vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze P.U.Z.-uri.
UTILIZĂRI ADMISE
 locuințe în proprietate privată și locuințe sociale;
 construcții aferente echipării tehnico-edilitare
 amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje,
garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret,
împrejmuiri.
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
R.h. maxim= P+4E (15.00 metri)
* se poate depăși nivelul maxim admisibil cu un nivel, în intersecții sau în puncte capete de
perspectivă numai după aprobarea P.U.Z. sau pe baza unui P.U.D..
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
P.O.T. maxim = 30%
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
C.U.T. maxim = 1.5 mp./ A.D.C.
ZRL 5 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8 - 10 NIVELURI,
SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE
Noile cerinte ale locuitorilor, disfunctionalitatile existente si costurile mai ridicate de intretinere a
acestor locuinte vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze
P.U.Z.-uri partiale.
UTILIZĂRI ADMISE
 locuințe în proprietate particulară de standard mediu și ridicat;
 amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje,
garaje semi-îngropate și subterane, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, spații
pentru sport și loisir (eventual piscina descoperită), construcții pentru echiparea tehnică,
împrejmuiri.
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ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
R.h. maxim= P+10E (33.00 metri)
* se poate depăși nivelul maxim admisibil cu maxim două nivele, în intersecții sau în puncte
capete de perspectivă numai după aprobarea P.U.Z. sau pe baza unui P.U.D..
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
P.O.T. maxim = 25%
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
C.U.T. maxim = 2.5 mp./ A.D.C.

2.3 REGIMUL JURIDIC
Zona studiată cuprinde terenuri aflate în domeniul public și domeniul privat al persoanelor
fizice/juridice în intravilanul Municipiului Constanta.
Imobilele ce au generat P.U.Z. sunt proprietatea privată a beneficiarului ALEXA V.
GHEORGHE, dobândite prin:
- terenul situat în Bulevardul Mamaia nr. 82, contract de partaj succesoral fără sultă,
autentificat prin incheiere nr. 1217 din 26.05.2017 la Biroul notarial publici asociați Iosif
Mariana și Pătrașcu Gabriel, Constanța.
- terenul situat în Bulevardul Mamaia nr. 80, contract de vânzare-cumpărare, autentificat
prin incheiere nr. 3636 din 14.11.2017 la Biroul notarial publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu
Gabriel, Constanța.

2.4 CIRCULAȚII
În limita zonei studiate , circulația se realizează pe Bd. Mamaia (dublu sens, 3 fire pe sens
de mers) si Str. Prelungirea Bucovinei (dublu sens, 1 fir pe sens de mers).
Circulația pietonală se realizează pe trotuarele aferente străzilor existente.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR
În prezent, amplasamentele studiate prezinta constructii, dupa cum sunt descrise in actele
de proprietate/ cadastru.
N.C. 220167, suprafata teren 230,00 mp. (acte), 214,00 mp. (masuratori):

P.O.T. existent= 60,28%;
S.c. existent= 129,00 mp.;

C.U.T.existent = 0,83 mp./ teren;
S.d.existent= 178,00 mp.;

R.H.existent = P+M (conform cadastru);
N.C. 3365, suprafata teren 350,00 mp. (acte si masuratori):

P.O.T. existent= 100,00%;
S.c.
existent= 350,00 mp.;

C.U.T.existent = 1,0 mp./ teren;
S.d.existent= 350,00 mp.;

R.H.existent = Parter;
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2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ
În zona studiată există rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare și rețele de
telecomunicații, etc.).

CAPITOLUL 3

PROPUNERI

Elaborarea a P.U.Z. reprezinta o conditie obligatorie pentru subzonele ZRL4 si ZRL5:
“ Pentru ansamblurile existente, noile cerinte ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de
nerespectarea proiectelor initiale sau de unele modificari arbitrare ale cadrului construit si
amenajat vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze P.U.Z.-uri. ”
Propunerile care au stat la baza prezentei documentații, au avut la bază următoarele:
- Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate d.p.d.v. funcțional, în concordanță cu valorile și
aspirațiile locuitorilor;
- Asigurarea accesului la infrastructură;
- Utilizarea eficientă a terenurilor;
- Diversificarea funcțiunilor admise, prin extinderea acestora cu alte funcțiuni compatibile cu
funcțiunea dominantă, locuirea, și anume: servicii de interes local/ general, comerț, alimentație
publică, servicii, cabinete medicale;
- Stabilirea valorilor maxime ale indicatorilor urbanistici P.O.T. și C.U.T. și a suprafeței maxim
edificabile pentru amplasamentul studiat;
- Reglementarea regimului de înălțime, prin corelare cu cerințele funcționale și vecinătăți.

3.1 ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, INDICI URBANISTICI PROPUȘI
Zona studiata prin prezenta documentatie, propune modificarea reglementari
aprobate in temeiul documentatiei de urbanism, faza P.U.G., aprobata prin HC.L. nr. 653/
25.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 327/ 18.12.2015.
Astfel se identifica in situatia existenta doua zone de reglementare si anume, ZRL4
(subzona locuintelor colective medii (P+3 - 4) situate in ansambluri preponderent rezidentiale) si
ZRL 5 (subzona locuintelor colective inalte cu P+8 -10 niveluri, situate in ansambluri
preponderent rezidentiale) ce isi vor schimba denumirea in ZR4 (zona mixta de locuinte
colective medii si functiuni complementare locuirii), respectiv ZR5 (zona mixta situata de-a
lungul arterelor principale la nivelul orasului).
ZR4 - UTILIZARI ADMISE:
- locuinte in proprietate privata de standard mediu;
- activitati comerciale/ alimentatie publica, servicii, birouri, situate la etajele inferioare ale
constructiilor (parter/ mezanin);
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje,
spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.
·
·
·

P.O.T. maxim admis = 36%;
C.U.T.maxim admis = 1,8 mp./ teren;
R.H.maxim admis = P+6;

ZR5 - UTILIZARI ADMISE:
- locuinte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
- activitati comerciale/ alimentatie publica, situate la etajele inferioare ale constructiilor (parter/
mezanin);
- servicii;
- birouri;
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- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje
semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si
loisir (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.
·
·
·

P.O.T. maxim admis= 30%;
C.U.T.maxim admis = 3,0 mp./ teren;
R.H.maxim admis = P+10;

3.2 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
Alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate menajere se vor realiza prin racordarea la
rețele publice existente.
Apele pluviale vor fi captate și trimise către sistemul de canalizare menajeră, dar nu înainte
de a fi trecute printr-un filtru de hidrocarburi.
Alimentarea cu energie electrică se va realizaprin racordarea la rețelele existente în zonă.
Toate brașamentele de rețele se vor realiza ulterior P.U.Z. conform avizelor
instituțiilor avizatoare si normelor in vigoare.

CAPITOLUL 4

INVESTIȚIA PROPUSĂ ȘI JUSTIFICAREA ACESTEIA

Se va aborda o strategie unitară în integrarea funcțiunilor propuse in contextual actual al
zonei. Zona studiata dispune de o pozitionare foarte favorabila fata de zona de coasta si central
orasului cat si o accesibilitate ridicata, Bd. Mamaia fiind o artera de circulatie importanta la
nivelul orasului si cu o ampriza ce permite un flux pozitiv al traficului.
Dintr-o analiză a pieței imobiliare, s-a constatat o cerere crescută pentru unități de locuit/
turistice, cat si de birouri/ servicii.
Ca urmare a acestor constatări, inițiatorul ALEXA V. GHEORGHE propune construirea unui
imobil, ce va completa tesutul existent si va valorifica terenurile detinute in proprietate, pentru a
raspunde necesitatilor utilizatorilor si a cerintelor pietei imobiliare.





Regim de înălțime maxim propus : P+10E
P.O.T. = 30%
C.U.T. = 3,0 mp./ A.D.C.
Funcțiuni : - locuințe colective medii si inalte de standard ridicat, birouri, servicii, activitati
comerciale-alimentatie publica.

Odată inițiată elaborarea Planului Urbanistic Zonal, beneficiarii vor urma toți pașii necesari
consultării publicului împreună cu elaboratorul documentației de P.U.Z. și cu persoana
responsabilă din cadrul administrației publice locale, conform Regulamentului de informare și
consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul Municipiului
Constanțaaprobat.
Implicarea publicului va fi facută prin postarea pe site-ul primăriei a intenției de elaborare cu
punerea la dispoziție a unui P.U.Z. preliminar cu fotografii elocvente și toate datele necesare
identificării zonei si a modificărilor propuse. Acesta va fi menținut pe site pe toată perioada de
obtinere avize, timp în care, cei interesați vor putea transmite sugestii în ceea ce privește
strategia de dezvoltare a zonei afectate.
În faza ulterioară de dezbatere publică, se va amplasa pe teren un panou cu anunțul de
consultare, se va posta din nou pe site anunțul de consultare pentru o perioadă de 25 de zile și
se vor notifica toți locuitorii din arealul P.U.Z.-ului . De asemenea, se va organiza o sedință de
dezbatere publică stabilită de comun acord în calendarul consultării și se va face o
corespondență între cei interesati, primărie și elaboratorul documentației de urbanism. La finalul
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procedurii, se va întocmi raportul informării și consultării populației, act necesar în vederea
aprobării P.U.Z.-ului de către administrația locală.
Investiția privată propusă prin aceasta documentație de urbanism derogatorie nu presupune
categorii de costuri suplimentare ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga
suma fiind suportată de proprietarii terenului .
Planul urbanistic zonal va stabili, în baza analizei contextului social, cultural istoric,
urbanistic si arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, functiunea zonei,
înaltimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a
terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și
posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.
Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația localăva dispune de mijlocul de
analiză și decizie, în procesul de certificare și autorizare reglementat prin lege.

Întocmit,
Urb. PĂVĂLUC LOREDANA-IONELA

Verificat,
Urb. BĂJENARU ALEXANDRU
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