MEMORIU TEHNIC
CAPITOLUL 1
I.01

DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investiţii
“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN SI
CONSTRUIRE HALE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU”

I.02

Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul
MUN. CONSTANȚA, EXTRAVILAN, PARCELA A898/19 si PARCELA A898/22

I.03

Titularul investiţiei
IAMANDII CATALIN SI CALAGIU SOTIR

I.04

Elaboratorul documentaţiei
S.C. MAS STUDIOS.R.L.– CONSTANȚA
tel: 0743.809.868/0723.171.168

I.05

Faza proiect
AVIZ DE OPORTUNITATE

I.06

Număr proiect
19/2018

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL
Scopul prezentei documentații constă în introducerea în intravilan și stabilirea
reglementărilor urbanistice în vederea construirii de hale, birouri, respectiv locuințe de serviciu.
Având în vedere prevederile Legii 350 /2001, se va studia unitar și coroborat o zonă mult
mai mare, de aproximativ 20,00 hectare, ce va face studiul documentației de urbanism și va fi
delimitată astfel:
-

La nord: DN3
La vest: Limita proprietate privata N.C. 214569
La sud: Drum de exploatare D.E. 898/10
La est: Drum de exploatare

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 documentatia, inregistrate cu numerele cadastrale, dupa
cum urmeaza:
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teren I - proprietatea lui IAMANDII CATALIN, situat in extravilan, Sola-, A898/19, loc.
Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 206292;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. extras carte funciara);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil;
teren II - proprietatea lui CALAGIU SOTIR, situat in extravilan, Sola-, A898/22, loc.
Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 232277;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. cadastru);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil si este materializat cu tarusi de
lemn;

TERENURILE CE AU GENERAT DOCUMENTATIA SUNT LIBERE DE CONSTRUCTII.
Suprafata zonei studiate este de aprox 20,00 hectare.

1.3 SURSE DOCUMENTARE
Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:
- Certificatul de Urbanism nr. 2450/27.06.2018;
- P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANȚA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 653 din
24.11.1999, a cărei valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. Nr. 327 din 18.12.2016.
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 extravilan si dispun de acces imediat la
DN3 legatura Constanta - Valu lui Traian. În vecinatate se identifică la sud de acestea și
magistrala de cale ferată a S.N.C.F.R. iar la vest trup izolat în extravilan ce prezinta activitatea
de dezmembrari auto.

2.2 PREVEDERI DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE – P.U.G.
Zona propusă spre studiu se află în extravilanul Municipiului Constanța, conform
PLANULUI URBANSITIC GENERAL al Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. Nr. 327
din 18.12.2016.
Terenurile ce au generat documentatia prezenta, sunt inregistrate la categoria de
folosinta terenuri arabile (conform cadastru) si fac parte din zona EX - ZONE REZERVATE
PENTRU TRASEUL ARTERELOR OCOLITOARE PENTRU TRAFICUL DE TRANZIT SI AL
VIITOAREI AUTOSTRAZI, conform certificatului de urbanism nr. 2450 din 27.06.2018.
Zona EX se compune din urmatoarele subzone:
EX 1 - Zone rezervate pentru dezvoltarea de locuinte, echipamente publice, activitati de
productie, cercetare;
EX 2 - Culoare rezervate pentru dezvoltarea retelei rutiere majore si a spatiilor
plantate de protectie;
EX 3 - Culoar rezervat pentru amenajarea Centurii Verzi a Municipiului;
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EX 1: Zonele rezervate dezvoltării localităților sunt indicative și reprezintă o bară pentru
următoarea actualizare a PUGMC. Indicarea zonelor de dezvoltare constituie premize pentru
o politic de dezvoltare urbană durabilă care să asigure prezervarea unor terenuri și coridoare
necesare extinderii suprafețelor construite pe termen lung. Elaborarea unei Schițe de
dezvoltare pe termen lung (interval peste 25 de ani) a municipiului Constanța (SDTLMC)
poate fundamenta și o politică funciar coerentă a CLMC.
EX 2: Zona prin care va trece traseul viitoarelor artere - autostrada si ocolitoare ale
municipiului si care urmeaza a fi stabilit prin studii de specialitate - este formata din
doua fasii de teren de 100 m. latime situata la vest de localitate. Pentru asigurarea unei
dezvoltari coerente a retelei rutiere a municipiului si a relatiilor teritoriale sunt indicate
si alte trasee, sub forma unor fasii de cca. 50 m. latime care continua elemente ale
tramei majore propuse prin PUGMC. La limita de vest a localitatii este indicat un traseu
nou ocolitor pentru linia C.F. care face legatura cu Navodari la Nord respectiv Mangalia
la Sud.
EX 3: Culoarul rezervat pentru amenajarea CENTURII VERZI constituie o fâșie de teren de cca.
500 m lățime la vest de localitate. Se interzice autorizarea oricărei construcții și amenajări
până la inițierea unui studiu de fezabilitate. Se menține folosința agricolă a terenurilor.
- Procentul de ocupare a terenului (POT) – se va reglementa prin PUZ.
- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) – se va reglementa prin PUZ.
- Suprafața terenului care se va studia prin PUZ se va stabili prin avizul de oportunitate.
- Caracteristicile parcelelor: se va reglementa prin PUZ.
- Echiparea cu unități: zona nu dispune de rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, energie
electrică și termică, gaze natural).
- Circulația autovehiculelor se face pe drumul de exploatare existent.
- Accesele se vor realiza din trama stradală care se va reglementa prin PUZ.
- Aliniament teren față de străzile adiacente terenului: se va reglementa prin PUZ.
- Alinierea construcțiilor față de străzile adiacente terenului: se va reglementa prin PUZ.
- Distanțele construcțiilor față de proprietățile vecine: se va reglementa prin PUZ.
- Înălțimea construcțiilor și caracteristicile volumetrice ale acestora: se va reglementa prin PUZ.
- Sistemul constructive și principalele material de construcție premise: se va reglementa prin PUZ.
Zona propusa spre studiu, prin prezenta documentatie, se incadreaza in subzona EX 2 Culoare rezervate pentru dezvoltarea retelei rutiere majore si a spatiilor plantate de
protectie.

2.3 REGIMUL JURIDIC
Zona propusă spre studiu cuprinde terenuri aflate în domeniul public și privat al municipiului
Constanța, precum și terenuri proprietate privată a persoanelor fizice/ juridice.
Amplasamentele ce au initiat studiul sunt proprietatea privata a beneficiarilor IAMANDII
CATALIN, respectiv CALAGIU SOTIR, conform acte de proprietate.
Terenul aflat in proprietatea privata a lui IAMANDII CATALIN conform act de adjudecare
incheiat in baza procesului-verbal de licitatie imobiliara nr.15/ 31.10.2013 si a art. 852 N.C.P.C.
la birou executor judecatoresc IONICA BOGDAN, este situat in extravilan, Sola-, A898/19, loc.
Constanta, jud. Constanta si dispune de numar cadastral 206292, in suprafata de 10 000,00mp.
(cf. cadastru), avand categoria de folosinta - arabil.
3

Terenul aflat in proprietatea privata a lui CALAGIU SOTIR conform titlu de proprietate
nr. 18400/ 1236 din 14.11.1995, eliberat de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor, este situat in extravilan, Sola-, A898/22, loc. Constanta, jud.
Constanta si dispune de numar cadastral 232277, in suprafata de 10 000,00 mp. (cf. cadastru),
avand categoria de folosinta - arabil.

2.4 CIRCULAȚII
In limita arealului propus spre studiu , circulatia se realizeaza pe:
- Nord: DN3 – dublu sens - 4 fire de circulatie (2 fire pe fiecare sens de mers);
- Est: Drum de exploatare (neindentificat) - drum neamenajat, ce nu prezinta invelis
asfaltic;
- Sud: Drum de exploatare (D.E.898/10) - drum neamenajat, ce nu prezinta invelis
asfaltic;
Amplasamentele ce au generat documentatia prezinta acces carosabil direct din DN3 cat si
drumul de exploatare situat la limita din sud a loturilor, D.E.898/10. Circulatia pietonala nu este
posibila in momentul actual.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR
In prezent, amplasamentele studiate sunt terenuri libere de constructii, avand folosirea:
arabil, conform extraselor de carte funciara de informare si a planurilor de cadastru.

2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ
In prezent , terenurile ce fac obiectul documentatiei de urbanism nu au bransament la retele
de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, gaze si retele de telecomunicatii) din zona.

CAPITOLUL 3

PROPUNERI

Propunerile care au stat la baza prezentei documentatii, au avut la baza urmatoarele:
- Introducerea terenurilor in intravilan (extinderea suprafetei intravilanului);
- Asigurarea unei dezvoltari spatiale echilibrate din punct de vedere functional, in
concordanta cu valorile si aspiratiile locuitorilor;
- Asigurarea accesului la infrastructura;
- Utilizarea eficienta a terenurilor;
- Diversificarea functiunilor admise, prin extinderea acestora cu alte functiuni compatibile
cu functiunea dominanta din vecinatate/ tendintele de dezvoltare a investitorilor/ a pietei
imobiliare;
- Stabilirea valorilor maxime ale indicatorilor urbanistici P.O.T. si C.U.T. si a suprafetei
maxim edificabile pentru amplasamentul studiat;
- Reglementarea regimului de inaltime, prin corelare cu cerintele functionale;

3.1 ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, INDICI URBANISTICI PROPUȘI
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.
Astfel , se va propune o zonă de reglementare și anume:
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ZAM - ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI BIROURI în proximitatea
arterelor importante de circulație de la nivelul municipiului
UTILIZĂRI ADMISE:
activitati industriale productive, nepoluante desfasurate in constructii industriale mari,
care necesita suprafete mari/ medii de teren;
- activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii;
- activitati industriale productive si de servicii, IMM cu profil nepoluant desfasurate in
constructii industriale mari si mijlocii, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor
produse, cercetarea industriala care necesita suprafete mari/ medii de teren;
- activitati tertiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii
comerciale legate de transporturi si depozitare, anumite activitati comerciale (dar nu
vanzare cu amanuntul) care necesita suprafete mari/ medii de teren;
- birouri;
- locuinte de serviciu;
- parcaje subterane/ supraterane/ la sol;





P.O.T. maxim admis= 60%;
C.U.T. maxim admis= 2.5 mp./ A.D.C.;
R.H. maxim admis= D+P+4E (22,50 metri).

3.2 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
Toate racordurile retelelor de utilitati se vor realiza conform specificatiilor institutiilor
avizatoare si a normelor in vigoare.

CAPITOLUL 4

INVESTIȚIA PROPUSĂ ȘI JUSTIFICAREA ACESTEIA

Având în vedere ca această zonă este în proces de dezvoltare, această investiție va
completa țesutul existent cu funcțiuni complementare cu cele existente și va ridica gradul de
accesibilitate și diversitate a zonei, din punct de vedere funcțional, utilizând eficient și echilibrat
resursele materiale/ imateriale de care beneficiază zona propusă spre studiu. De asemenea, se
va îmbunătății considerabil calitatea estetică a zonei, prin volume arhitecturale și materiale
contemporane completate de spații publice verzi amenajate din punct de vedere peisagistic, ce
au ca rol și ridicarea gradului de confort.
Ca urmare a acestor constatari, initiatorii IAMANDII CATALIN si CALAGIU SOTIR propun
realizarea unor constructii de tip hale pentru a deservi industriilor (ne)productive nepoluante,
depozitarilor, realizarea de constructii pentru birouri, respectiv locuinte de serviciu, parcarea
realizandu-se la subsol/ la sol, pentru a se integra in tesutul existent si a tendintelor de
dezvoltare a zonei din care fac parte.


Regim de inaltime maxim propus - D+P+4E( maximum 22,50 metri )



P.O.T.maxim propus = 60 %



C.U.T. maxim propus = 2.5 mp./ A.D.C.

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
Constanța aprobat .
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Implicarea publicului va fi făcută prin postarea pe site-ul primăriei a intenției de elaborare cu
punerea la dispoziției a unui P.U.Z. Preliminar cu fotografii elocvente și toate datele necesare
identificării zonei și a modificărilor propuse. Acesta va fi menținut pe site pe toată perioada de
obținere avize, timp în care, cei interesați vor putea trasmite 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 . Deasemenea, se va organiza o ședință de
dezbatere publică stabilită de comun acord în calendarul consultării și se va face o
corespondență între cei interesați, primărie și elaboratorul documentației de urbanism. La finalul
procedurii, se va întocmi raportul informării și consultării populației, act necesar în vederea
aprobării P.U.Z.-ului de catre administrația locală.
Investiția privată propusă prin această documentație de urbanism derogatorie nu presupune
categorii de costuri suplimentare ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga
sumă fiind suportată de proprietarii terenului.
Planul Urbanistic Zonal va stabili, în baza analizei contextului social, cultural istoric,
urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei,
înălțimea maximăadmisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a
terenului (P.O.T.), 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 locală va dispune de mijlocul
de analiză și decizie, în procesul de certificare și autorizare reglementat prin lege.

Întocmit,
Urb. Bianca Raluca NEDEA

Verificat,
Urb. Alexandru BĂJENARU
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PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

LEGENDĂ
Identificare la nivelul zonei a arealului propus spre studiu
(S.= ~20,20 ha.)

PLAN DE INCADRARE IN MUNICIPIU

Terenurile ce au generat documentatia prezinta urmatoarele date de identificare:

· teren I - proprietatea lui IAMANDII CATALIN, situat in extravilan, Sola-, A898/19,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 206292;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. extras carte funciara);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil;
· teren II - proprietatea lui CALAGIU SOTIR, situat in extravilan, Sola-, A898/22,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 232277;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. cadastru);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil si este materializat
cu tarusi de lemn;

OBIECTIV:

P.U.Z.

INTRODUCERE TERENURI IN
INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALE,
BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU
ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, EXTRAVILAN, A898/19;A898/22 Jud. Constanta

PLAN DE INCADRARE IN ZONA_VIZAT O.C.P.I.

BENEFICIAR:

DN3
IAMANDII CATALIN SI CALAGIU SOTIR
PROIECTANT GENERAL:

teren I

teren II

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

LEGENDĂ

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

D.E. 898/1

Număr Proiect

Faza

Data

19/2018

A.O.

IULIE 2018

0
Nume
Sef. Proiect

teren I

Semnătură

Urb.

DN3

DN3

Arh.
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
desenat)

teren II

c

Urb. Bianca Raluca Nedea

PLAN DE INCADRARE IN ZONA_GEOPORTAL-IMOBILE E-TERRA

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

TITLU PLANȘĂ:

INCADRARE MUNICIPIU/ ZONA
- PLAN VIZAT O.C.P.I. SCARĂ:
-/--FORMAT PLANȘĂ :
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U01

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.
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PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

OBIECTIV:

P.U.Z.

INTRODUCERE TERENURI IN
INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALE,
BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU
ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, EXTRAVILAN, A898/19;A898/22 Jud. Constanta

DN 3C

BENEFICIAR:
IAMANDII CATALIN SI CALAGIU SOTIR

DN 3C

PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

CULOARE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA
RETELEI RUTIERE MAJORE SI A SPATIILOR
PLANTATE DE PROTECTIE

N.C. 206292

EX2

N.C. 232277

DN 3C

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Număr Proiect

Faza

Data

19/2018

A.O.

IULIE 2018

INCADRARE P.U.G. MUN. CONSTANTA_ZONIFICARE
Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.

Arh.
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
desenat)

c

Urb. Bianca Raluca Nedea

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

LEGENDĂ
Identificare la nivelul zonei a arealului propus spre studiu
(S.= ~20,20 ha.)
Terenurile ce au generat documentatia prezinta urmatoarele date de identificare:
· teren I - proprietatea lui IAMANDII CATALIN, situat in extravilan, Sola-, A898/19,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 206292;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. extras carte funciara);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil;
· teren II - proprietatea lui CALAGIU SOTIR, situat in extravilan, Sola-, A898/22,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 232277;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. cadastru);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil si este materializat
cu tarusi de lemn;
TERENURILE CE AU GENERAT DOCUMENTATIA SUNT LIBERE DE CONSTRUCTII.

EX - ZONE REZERVATE PENTRU TRASEUL ARTERELOR OCOLITOARE PENTRU
TRAFICUL DE TRANZIT SI AL VIITOAREI AUTOSTRAZI
Zona se compune din urmatoarele subzone:
EX 1 - Zone rezervate pentru dezvoltarea de locuinte, echipamente publice, activitati de
productie, cercetare;
EX 2 - Culoare rezervate pentru dezvoltarea retelei rutiere majore si a spatiilor plantate
de protectie;
EX 3 - Culoar rezervat pentru amenajarea Centurii Verzi a Municipiului;
EX 2: Zona prin care va trece traseul viitoarelor artere - autostrada si ocolitoare ale municipiului si
care urmeaza a fi stabilit prin studii de specialitate - este formata din doua fasii de teren de 100
m. latime situata la vest de localitate. Pentru asigurarea unei dezvoltari coerente a retelei rutiere
a municipiului si a relatiilor teritoriale sunt indicate si alte trasee, sub forma unor fasii de cca. 50
m. latime care continua elemente ale tramei majore propuse prin PUGMC. La limita de vest a
localitatii este indicat un traseu nou ocolitor pentru linia C.F. care face legatura cu Navodari la
Nord respectiv Mangalia la Sud.

TITLU PLANȘĂ:

INCADRARE IN REGLEMENTARI ANTERIOR
APROBATE P.U.G. MUN. CONSTANTA
SCARĂ:
1/5000
FORMAT PLANȘĂ :
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U02.1

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.
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DN 3C
OBIECTIV:

P.U.Z.

DN 3C

CULOARE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA
RETELEI RUTIERE MAJORE SI A SPATIILOR
PLANTATE DE PROTECTIE

N.C. 206292

EX2

N.C. 232277

INTRODUCERE TERENURI IN
INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALE,
BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU
ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, EXTRAVILAN, A898/19;A898/22 Jud. Constanta

BENEFICIAR:
IAMANDII CATALIN SI CALAGIU SOTIR
PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

DN 3C

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Număr Proiect

Faza

Data

19/2018

A.O.

IULIE 2018

Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.

Arh.
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
desenat)

c

Urb. Bianca Raluca Nedea

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

LEGENDĂ
Identificare la nivelul zonei a arealului propus spre studiu
(S.= ~20,20 ha.)
Terenurile ce au generat documentatia prezinta urmatoarele date de identificare:

· teren I - proprietatea lui IAMANDII CATALIN, situat in extravilan, Sola-, A898/19,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 206292;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. extras carte funciara);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil;
· teren II - proprietatea lui CALAGIU SOTIR, situat in extravilan, Sola-, A898/22,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 232277;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. cadastru);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil si este materializat
cu tarusi de lemn;
TERENURILE CE AU GENERAT DOCUMENTATIA SUNT LIBERE DE CONSTRUCTII.

EX - ZONE REZERVATE PENTRU TRASEUL ARTERELOR OCOLITOARE PENTRU
TRAFICUL DE TRANZIT SI AL VIITOAREI AUTOSTRAZI
Zona se compune din urmatoarele subzone:
EX 1 - Zone rezervate pentru dezvoltarea de locuinte, echipamente publice, activitati de
productie, cercetare;
EX 2 - Culoare rezervate pentru dezvoltarea retelei rutiere majore si a spatiilor plantate
de protectie;
EX 3 - Culoar rezervat pentru amenajarea Centurii Verzi a Municipiului;
EX 2: Zona prin care va trece traseul viitoarelor artere - autostrada si ocolitoare ale municipiului si
care urmeaza a fi stabilit prin studii de specialitate - este formata din doua fasii de teren de 100
m. latime situata la vest de localitate. Pentru asigurarea unei dezvoltari coerente a retelei rutiere
a municipiului si a relatiilor teritoriale sunt indicate si alte trasee, sub forma unor fasii de cca. 50
m. latime care continua elemente ale tramei majore propuse prin PUGMC. La limita de vest a
localitatii este indicat un traseu nou ocolitor pentru linia C.F. care face legatura cu Navodari la
Nord respectiv Mangalia la Sud.

TITLU PLANȘĂ:

SITUA
SCARĂ:
1/5000
FORMAT PLANȘĂ :
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U02.2
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OBIECTIV:

P.U.Z.

INTRODUCERE TERENURI IN
INTRAVILAN SI CONSTRUIRE HALE,
BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU
ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, EXTRAVILAN, A898/19;A898/22 Jud. Constanta

DN 3C

BENEFICIAR:
IAMANDII CATALIN SI CALAGIU SOTIR

DN 3C

PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

P.O.T. max.=60%
C.U.T.= 2.5 mp./ A.D.C.
R.h. max.= 22.50 metri

N.C. 206292

ZAM

N.C. 232277

DN 3C

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Număr Proiect

Faza

Data

19/2018

A.O.

IULIE 2018

Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.

Arh.
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
desenat)

c

Urb. Bianca Raluca Nedea

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

LEGENDĂ
Identificare la nivelul zonei a arealului propus spre studiu
(S.= ~20,20 ha.)
Terenurile ce au generat documentatia prezinta urmatoarele date de identificare:

· teren I - proprietatea lui IAMANDII CATALIN, situat in extravilan, Sola-, A898/19,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 206292;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. extras carte funciara);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil;
· teren II - proprietatea lui CALAGIU SOTIR, situat in extravilan, Sola-, A898/22,
loc. Constanta, jud. Constanta;
- numar cadastral= 232277;
- suprafata teren = 10 000,00 mp. (cf. cadastru);
- terenul prezinta categoria de folosinta - arabil si este materializat
cu tarusi de lemn;
TERENURILE CE AU GENERAT DOCUMENTATIA SUNT LIBERE DE CONSTRUCTII.

ZAM - ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI BIROURI in proximitatea arterelor
importante de circulatie de la nivelul municipiului
UTILIZARI ADMISE:
activitati industriale productive, nepoluante desfasurate in constructii industriale mari, care necesita
suprafete mari/ medii de teren;
activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii;
activitati industriale productive si de servicii, IMM cu profil nepoluant desfasurate in constructii
industriale mari si mijlocii, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor produse, cercetarea
industriala care necesita suprafete mari/ medii de teren;
activitati tertiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale
legate de transporturi si depozitare, anumite activitati comerciale (dar nu vanzare cu amanuntul)
care necesita suprafete mari/ medii de teren;
birouri;
locuinte de serviciu;
parcaje subterane/ supraterane/ la sol;
P.O.T.max. propus=60% C.U.T.max. propus= 2.5 mp./A.D.C. R.H.max.admis= D+P+4E (22.50 metri)

TITLU PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE
SCARĂ:
1/5000
FORMAT PLANȘĂ :
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U03
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