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1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL
Scopul prezentei documentații constă în modificarea reglementărilor urbanistice
aprobate pentru amplasamenul situat pe Str.Primăverii, nr. 33. 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 – Str. Toamnei;
- La Est – Str. Primăverii;
- La Sud-Est – Str. Farului;
- La Sud-Vest – Str. Docherilor și proprietăți private;
- La Vest – Str. Limanului și proprietăți private.
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.
Amplasamentul ce a generat documentația actuală, înregistrat cu numărul cadastral
214037, are o suprafață totală de 1.350,00 mp (conf. acte) și 1.000,00 mp (conf. măsurători
cadastrale).
Suprafața zonei studiate prin P.U.Z. este de 15.873,00 mp, conform ridicării topografice
realizate de S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L. și cuprinde atât terenul ce a generat documentația,
cât și vecinătățile, în vederea unei dezvoltări coerente și unitare a zonei.
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1.3 SURSE DOCUMENTARE
Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:
• Certificatul de Urbanism nr. 2040/ 17.05.2018;
• PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr.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.
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CAPITOLUL 2

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
Terenul propus pentru studiu este situate in intravilanul Municipiului Constanta, în zona
de nord, cartier Tomis III, la nord-est de Bd. Tomis, în imediata vecinătate a stadionului Farul.
Terenul identificat cu nr. cad. 214037 este în proprietatea lui Rafte Daniel, conf. contractului
de vanzare-cumpărare, autentificat prin incheierea de autentificare nr. 641 din 11.05.2016,
întocmit de notar public Piștalu Elena și prezintă destinația de curți construcții, conform
extrasulul de carte funciară.

2.2 PREVEDERI DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE
•

Zona propusă spre studiu face parte din intravilanul Municipiului Constanta, iar 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 HCL nr.327
din 18.12.2016, este încadrată astfel:

ZRL2a – SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI:
UTILIZĂRI ADMISE
• Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau
izolat;
• Funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amanuntul,
depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale
(avocatură, arhitectură, medicina etc.) în limita a maxim 25% din AC.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
• 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;
• Autorizarea locuintelor si a altor functiuni complementare in ariile de extindere este
conditionata de existenta unui PUZ aprobat conform legii;
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
• R.h. maxim= P+2E (10,00 m);
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
• P.O.T. maxim = 35,00 % – 45,00%;
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
•
C.U.T. maxim = 1.00 mp./A.D.C. – 1.35 mp./ A.D.C.

2.3 REGIMUL JURIDIC
Zona studiată cuprinde terenuri aflate în domeniul privat a persoanelor fizice, în intravilanul
Municipiului Constanta.
Imobilul ce a generat documentația de tip P.U.Z. este în proprietatea privată a beneficiarului
Rafte Daniel, conf. contractului de vanzare-cumpărare, autentificat prin incheierea de
autentificare nr. 641 din 11.05.2016, întocmit de notar public Piștalu Elena.

2.4 CIRCULAȚII
În limita zonei studiate circulația se realizează pe:
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•
•
•
•

Str. Primăverii (dublu sens, 1 bandă pe sens);
Str. Toamnei (dublu sens, 1 bandă pe sens);
Str. Farului (dublu sens, 1 fir de mers pe sens);
Str Limanului (dublu sens, ce se termină într-o fundătură pe limita vestică a zonei
studiate).

Circulația pietonală se realizează pe trotuarele aferente străzilor existente.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR
În prezent, terenul identificat cu nr. cad. 214037, prezintă 5 construcții, dintre care 4 cu
destinația de locuințe și 1anexă (garaj), conform actelor de proprietate și a extrasului de carte
funciară, astfel:
• C1 - locuințe:
nr. cad. 214037-C1;
S. construită la sol = 58 metri pătrați;
S. construită desfășurată = 58 metri pătrați;
• C2- locuințe:
nr. cad. 214037-C2;
S. construită la sol = 55 metri pătrați;
S. construită desfășurată = 55 metri pătrați;
• C3- locuințe:
nr. cad. 214037-C3;
S. construită la sol = 54 metri pătrați;
S. construită desfășurată = 54 metri pătrați;
• C4 - locuințe:
nr. cad. 214037-C4;
S. construită la sol = 62 metri pătrați;
S. construită desfășurată = 62 metri pătrați;
• C5 – construcții anexe:
nr. cad. 214037-C5;
S. construită la sol = 32 metri pătrați;
S. construită desfășurată = 32 metri pătrați.
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Cumulat, construcțiile însumează o suprafață construită la sol de 261,00 metri pătrați,
conform extrasului de Carte Funciară.

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 prin certificatul de urbanism emis de
către Primaria Municipiului Constanta nr. 2040 din 17.05.2018:
„Interdicții temporare de construire până la aprobarea PUZ conform legii nr. 350/2001 pentru
solicitări care nu se încadrează în reglementările aprobate referitoare la retragerea construcțiilor
de la aliniament, regimul de înălțime, indicatorii urbanistici, funcțiunile admise.”
Propunerile care au stat la baza prezentei documentații, au avut la bază următoarele:
- Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate din punct de vedere 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;
- 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 reglementarilor
aprobate anterior prin P.U.G Mun. Constanța aprobati prin HCL nr.653 din 24.11.1999,
prelungit prin HCL nr.327 din 18.12.2016.
Astfel se identifică în situatia existentă următoarea subzonă funcțională, conform
P.U.G. aprobat prin HCL nr.653 din 24.11.1999, prelungit prin HCL nr.327 din 18.12.2016:
•

ZRL2 – Subzona locuințelor individuale P+1 – P+2;
 ZRL2a – Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri
situate în afara perimetrelor de protecție.

Prin prezenta documentație, subzona funcțională existentă se va împărți în două subzone
ce își vor schimba atât denumirea, cât și caracteristicile după cum urmează:
L2 – Subzonă locuințe individuale și colective mici:
Utilizari admise:
• locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit
cuplat sau izolat;
5

• funcțiuni complementare locuirii: parcare/ garare, comerț cu amănuntul, depozitare
produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură,
medicină etc.), în limita a maxim 25% din A.C.;
Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor:
• R.h. maxim= P+2E (13,00 metri);
Procent maxim de ocupare a terenului:
• P.O.T. maxim = 54,00 %;
Coeficient maxim de utilizare a terenului:
• C.U.T. maxim = 1.35 metri pătrați/ A.D.C.
M1 – Subzonă locuințe colective mici-medii cu funcțiuni complementare la parter:
Utilizari admise:
• locuințe colective mici și medii, 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 piscină descoperită), construcții pentru echipare tehnică, împrejmuiri;
• se admite utilizarea spațiilor de la nivelurile inferioare ale clădirilor de locuit pentru
funcțiuni comerciale, birouri, servicii și echipamente sociale cu condiția ca acestea să nu aducă
prejudicii și stânjeniri funcțiunii rezidențiale.
Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor:
• R.h. maxim= P+6E (26,00 metri);
Procent maxim de ocupare a terenului:
• P.O.T. maxim = 54,00 %;
Coeficient maxim de utilizare a terenului:
• C.U.T. maxim = 1,62 metri pătrați/ A.D.C.
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 în contextul actual al
zonei. Zona studiata dispune de o pozitionare favorabila aflându-se într-o zonă de locuire în
proces de restructurare, ce se va dezvolta puternic, atât din punct de vedere a locuirii, cât și a
funcțiunilor complementare.
Zona studiată are avantajul accesului direct la artere de circulație importante la nivelul
orașului, având deschidere la str. Primăverii, ce se intersectează și cu str. Soveja, dar
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facilitează totodată accesul către Bd. Tomis și alte artere de circulație importante la nivelul
orașului.
Propunerea prezentului P.U.Z. vizează o dezvoltare coerentă și unitară, luând în
considerare tendința de dezvoltare a zonei ce prezintă noi construcții P+2E+M (ce depășește
reglementările aprobate prin P.U.G. – 10,00 metri), dar și proximitatea față de locuintețe
colective înalte, de pe Str. Primăverii, din sudul zonei studiate. Totodată, având în vedere
poziționarea în cadrul orașului (proximitate față de zona central) și funcțiunile din zonă, atât cele
din zona studiată, cât și cele din vecinătate: Parcul Tăbăcăriei, centrul comercial City Park și
stadionul Farul Constanței, dar și presiunea imobiliară pentru unități locative și birouri, de la
nivelul întregului oraș, propunerea prezentului P.U.Z. vizează construirea unui imobil dedicat
locuirii colective, dar și birourilor, cu spații comerciale, complementare locuirii, la nivelele
inferioare și amenajarea spațiilor verzi la sol (conform H.C.J.C. 152/2013 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) și
asigurarea parcărilor conform H.C.L. 113/2017 privind aprobarea Regulamentului privind
asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenațări
autorizare pe raza municipiului Constanța, actualizat în ianuarie 2018.
Având în vedere direcția de dezvoltare a zonei, imobilul care a generat documentația
actuală se va încadra în noua subzonă de reglementare M1 – Subzonă locuințe colective micimedii cu funcțiuni complementare la parter, investiția pe acesta vizând un regim de înălțime
maxim de P+6E, pentru realizarea unei compoziții volumetrice coerente a fondului construit
viitor, ținând cont de vecinătăți.
•
•
•
•

Regim de înălțime maxim propus = P+6E (26,00 metri)
P.O.T. maxim propus = 54,00 %
C.U.T. maxim propus = 1.62 metri pătrați/ A.D.C.
Funcțiuni :
 locuințe colective mici și medii, 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 piscină), construcții pentru echipare tehnică,
împrejmuiri;
 se admite utilizarea spațiilor de la nivelurile inferioare ale clădirilor de locuit pentru
funcțiuni comerciale, birouri, servicii și echipamente sociale cu condiția ca acestea
să nu aducă prejudicii și stânjeniri funcțiunii rezidențiale.

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.
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.
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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
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 (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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INVENTAR COORDONATE - ZONA STUDIATĂ
SISTEM STEREO 70

2
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a

.c
Nr

Legendă

Localizarea zonei propuse pentru studiul
documentației de tip P.U.Z.
Limita zonei propuse pentru studiul
documentației de tip P.U.Z.
S= 15.873,00 mp, conform ridicării topograﬁce
realizate de S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L.
Limita terenului ce a generat documentația de
tip P.U.Z. S= 1.000,00, conform ridicării
topograﬁce realizate de
S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L.
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ZRL2a

Număr Proiect

Faza

Data

17/2018

A.O.

IUNIE 2018

Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.Alexandru Băjenaru

Urb. Bianca Raluca Nedea
26

Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela Păvăluc
Desenat)

Arh. Mihai Stebingăr

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

Legendă
Limita zonei propuse pentru studiul documentației de tip P.U.Z. (S=15.873,00 mp, conform
ridicării topograﬁce)

Limita terenului ce a generat documentația de tip P.U.Z. (S=1.000,00, conform ridicării
topograﬁce)

Limita U.T.R.-uri delimitate conform P.U.G.
Terenul ce a generat documentația se încadrează, conform Planului Urbanistic
General al Municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 653 din 24.11.1999, în:
- unitatea teritorială de referință UTR4b;
- subunitatea teritorială de referință ZRL2 - Zona locuințelor individuale mici P+1-P+2;
- subzona de reglementare ZRL2a - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri situate în
afara perimentrelor de protecție.
·
Procent maxim de ocupare al terenului:
Conform P.U.Z. aprobat, cu urmatoarele conditionari:
P.O.T. max. admis= 35% - 45%
·
Coeﬁcient maxim de utilziare al terenului:
Conform P.U.Z. aprobat, cu urmatoarele conditionari:
C.U.T. max. admis= 1.0 mp./A.D.C. - 1.35 mp./A.D.C.

Înaltimea maximă a clădirilor:
inaltimea maxima a cladiriilor va ﬁ P+2 (Hmaxim = 10.0 metri);
se admite mansardarea cladirilor in conditiile art. 2 „utilizari admise cu conditionari”;
se admit depasiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornisa cladirilor invecinate in
cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;
ZRL 2a - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor
de protectie:
Utilizari 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 A.C. (arie construita);
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;
autorizarea locuintelor si a altor functiuni complementare in ariile de extindere este conditionata de
existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii;

TITLU PLANȘĂ:

ÎNCADRARE ÎN DOCUMENTAȚII
APROBATE ÎN ZONA STUDIATĂ
SCARĂ:
1/5000
FORMAT PLANȘĂ:
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U01.2

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.

ÎNCADRARE ÎN DOCUMENTAȚII APROBATE ÎN ZONA STUDIATĂ - P.U.G. aprobat prin HCL nr.653 din 24.11.1999

N

PLAN ÎNCADRARE ZONĂ,VIZAT O.C.P.I.

N

ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STR. PRIMĂVERII, STR. TOAMNEI, PROPRIETĂȚI PRIVATE, STR. DOCHERILOR
ȘI STR. FARULUI
Legenă

ESPA Wellness Center

Limita U.T.R.-uri delimitate conform P.U.G.
Limita zonei propuse pentru studiul
documentației de tip P.U.Z.
S.=15.873,00 mp(conf. ridicării topograﬁce)
Limita terenului ce au generat
OBIECTIV:
documentația P.U.Z.
S=1.000,00 mp (conf. ridicării topograﬁce) ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ

ZRL2a

STR

. TO
AM

Trattoria Due Mondi

NEI

ZRL2a

U.T.R. conf. P.U.G. aprobat Mun. Constanța

Zoniﬁcare funcțională - existentă

IM
.L
R

ST

Locuințe individuale și colective mici
(P+2E/10,00 m)
Locuințe colective medii (P+4E/15,00 m)
Locuințe colective înalte (P+10E/33,00 m)

U
N
A

Complexe și baze sportive

DE STR. PRIMĂVERII, STR. TOAMNEI,
PROPRIETĂȚI PRIVATE,
STR. DOCHERILOR ȘI STR. FARULUI
ADRESA OBIECTIV:
STR. PRIMĂVERII, NR. 33, MUN. CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA

BENEFICIAR:

LU
I

Zonă activități legate de culte

RAFTE DANIEL

Zonă căi de comunicație
II

Zonă circulații pietonale

ER

V

Ă

IM

R

.P

TR

IN

ZRV2b

STR.

COMPLEXE ȘI BAZE SPORTIVE
P.O.T.max.=cf. studii de specialitate
C.U.T.max.=cf. studii de specialitate
R.H.max=cf. studii de specialitate

PRIM

ZRL2a

Terenul ce a generat
documentația de tip P.U.Z., în suprafață
de 1000,00 mp (cf. măsurătorilor
cadastrale) poate prezenta, în situația
existentă:
- S. construită maxim admisă= 350,00 mp 450,00 mp;
- S. construită desfășurată maxim admisă =
1000,00 - 1350,00 mp./A.D.C.
- Numărul de nivele maxim admis în cazul
utilizării indicatorilor la maximum= 3 nivele
(P+2E)

II

ĂVER

SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE
ȘI COLECTIVE MICI
P.O.T.max.=45,00%
C.U.T.max.=1.35 mp/A.D.C.
R.H.max=P+2E (10,00 m)

Capital Shipping &
Trading

Bilanț zonă studiată
S zona studiată=15.873,00 mp
S ZRL2a din zona st.=13.242,12 mp
Scirculații pietonale = 1.022,75 mp
S circulații carosabile =1.608,13 mp
Pentru suprafața de 13.242,12 mp din ZRL2a:
S construită max. admisă= 5.958,95 mp
S construită desfășurată max.
admisă=17.876,86mp

ZRL2a

Terenul ce a generat documentația de tip P.U.Z. prezintă
urmatoarele date de identiﬁcare:
- Se aﬂă în intravilanul Mun. Constanța, Str. Primăverii, nr. 33, jud.
Constanța;
- Nr. cadastral = 214037 (cf. extras CF);
- Suprafața terenului = 1350,00 mp (cf. acte)/ 1000,00 mp (cf. măsuători
cadastrale);

ER
ĂV

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

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

17/2018

A.O.

IUNIE 2018

Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.Alexandru Băjenaru

Urb. Bianca Raluca Nedea
Colectiv
elaborator
(Proiectat/
Desenat)

Urb.Loredana-Ionela Păvăluc

Arh. Mihai Stebingăr

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

INVENTAR COORDONATE - IMOBIL GENERATOR PUZ
SISTEM STEREO 70

PR

IM

Republica de
Constanța

R.

INVENTAR COORDONATE - ZONA STUDIATĂ
SISTEM STEREO 70

ZRL5

ST

ZRL4
SUBZONA LOCUINȚE MEDII
P.O.T.max.=30,00%
C.U.T.max.=1.5 mp/A.D.C.
R.H.max+P+4E (15,00 m)

II

SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE
ȘI COLECTIVE MICI
P.O.T.max.=45,00%
C.U.T.max.=1.35 mp/A.D.C.
R.H.max=P+2E (10,00 m)

Conform P.U.G. Mun. Constanța
aprobat prin HCL nr. 653 din 24.11.1999,
terenul ce a generat documentația de tip
P.U.Z. dispune de următorii indicatori
urbanistici și suprafețe maxime admise,
conform subzonei ZRL2a:
- P.O.T. max.=35%-45%
- C.U.T. max.=1.0 mp/A.D.C.-1.5 mp./A.D.C.
- R.H. max.=P+2E (10,00 metri)

PROIECTANT GENERAL:

Custom bike

ZRL2a

SUBZONA LOCUINȚE ÎNALTE
P.O.T.max.=25,00%
C.U.T.max.=2.5 mp/A.D.C.
R.H.max=P+10E (33,00 m)

- Terenul dispune de acces direct dintr-o circulație carosabilă (Str.
Primăverii);
- Terenul prezintă împrejmuire parțială;
- Pe suprafața terenului există 5 construcții, dintre care 4 cu destinația de
locuințe și 1 anexă (garaj). Suprafața construită totală la sol a celor 5
imobile este de 261,00 mp (cf. cadastru întocmit 10.10.2016).

TITLU PLANȘĂ:

SITUAȚIE EXISTENTĂ
SCARĂ:
1/1000
FORMAT PLANȘĂ:
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U02

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.

SITUAȚIE EXISTENTĂ

N

PLAN ÎNCADRARE ZONĂ,VIZAT O.C.P.I.

N

ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STR. PRIMĂVERII, STR. TOAMNEI, PROPRIETĂȚI PRIVATE, STR. DOCHERILOR
ȘI STR. FARULUI
SITUAȚIE PROPUSĂ Legenă

SITUAȚIE EXISTENTĂ
I

cut cu

cres
P.O.T.

I

STR

. TO

AM
NE

I

20%
U
UL
AN
M
LI
R.
ST

U
UL
AN
M
LI
R.
ST

NE

I

. TO
AM

L2
P.O.T. 54,00%
C.U.T. 1.35 mp/A.D.C.
P+2E+M (13,00 m)

ZRL2a

NEI

ZRL2a
M1

M1
VERII

P.O.T. 45,00%
C.U.T. 1.35 mp/A.D.C.
P+2E (10,00 m)

ST

Ă
STR. PRIM

P.O.T. 54,00%
C.U.T. 1.62 mp/A.D.C.
P+6E (26,00 m)

ĂVERII

AM

STR. PRIM

. TO

ZRL2a

Limita U.T.R.-uri delimitate conform P.U.G.
Limita zonei propuse pentru studiul documentației de tip P.U.Z
S=15.873,00 mp (conform ridicării topograﬁce)
Limita subunități teritoriale de referință propuse prin P.U.Z.
Limita terenului ce au generat documentația P.U.Z.
S=1.000,00 mp (conform ridicării topograﬁce)

STR

STR

U.T.R. propuse prin P.U.Z.

Zoniﬁcare funcțională - EXISTENTĂ
Locuințe individuale și colective mici
(P+2E/10,00 m)
Locuințe colective medii (P+4E/15,00 m)

II

ER

L2

ST
R.

IN

UL
UI

UL
UI

R

.P

TR

P.O.T. crescut cu 20%

BENEFICIAR:

Zoniﬁcare funcțională - PROPUSĂ
Locuințe individuale și colective mici
(max. P+2E+M/13,00 m)
Locuințe colective medii (P+6E/26,00 m)
Pentru dezvoltarea coerentă a zonei, documentația
P.U.Z. propune modiﬁcarea reglementărilor din ZRL2a în
două subzone funcționale, L2 și M1, astfel:
Subzone funcționale propuse:
L2 - Subzona locuințe individuale și colective mici;
M1 - Subzonă locuințe colective mici-medii cu funcțiuni
complementare la parter.

STR.
PRIM

M1

SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE
MICI-MEDII CU FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE LA PARTER
P.O.T.max.=54,00%
C.U.T.max.=1.62 mp/A.D.C.
R.H.max=P+6E (26,00 m)

II

ĂVER

ZRL2a
SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE
ȘI COLECTIVE MICI
P.O.T.max.=45,00%
C.U.T.max.=1.35 mp/A.D.C.
R.H.max=P+2E (10,00 m)

ZRV2b
COMPLEXE ȘI BAZE SPORTIVE
P.O.T.max.=cf. studii de specialitate
C.U.T.max.=cf. studii de specialitate
R.H.max=cf. studii de specialitate

Regim de înălțime maxim admis:
L2: R.H. max. admis = P+2E (13,00 m);
M1: R.H. max. admis = P+6E (26,00 m).
S zona studiată = 15.873,00 mp
Suprafețe maxim admise/UTR indicatori urb. propusi
S L2 =6.183,00 mp:
- S construită max. admisă = 3.338,80 mp;
- S construită desfășurată max. admisă= 8.347,05 mp.
S M1 =7.059,10 mp:
- S construită max. admisă= 3.811,90 mp;
- S construită desfășurată max. admisă= 11.435,74 mp;
- S circulații pietonale = 1.022,75 mp;
- S circulații rutiere = 1.608,15 mp.

II
ER
ĂV
L2

ZRL2a
crește cu 20%
se menține

M1

ZRL2a
P.O.T. = 45,00%
C.U.T = 1.35
R.H.=P+2E (10m)

P.O.T. = 54,00%
C.U.T = 1.35
R.H.=P+2E+M (13m)

crește cu 20%
crește cu 20%

P.O.T. = 54,00%
C.U.T = 1.62
R.H.=P+6E (26 m)

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

17/2018

A.O.

IUNIE 2018

Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.Alexandru Băjenaru

Urb. Bianca Raluca Nedea
Colectiv
elaborator
(Proiectat/
Desenat)

Urb.Loredana-Ionela Păvăluc

Arh. Mihai Stebingăr

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

INVENTAR COORDONATE - IMOBIL GENERATOR PUZ
SISTEM STEREO 70

PR

ZRL2a
P.O.T. = 45,00%
C.U.T = 1.35
R.H.=P+2E (10m)

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

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.):
L2: P.O.T. max. admis = 54%;
M1: P.O.T. max. admis = 54%.

IM

SUBZONA LOCUINȚE MEDII
P.O.T.max.=30,00%
C.U.T.max.=1.5 mp/A.D.C.
R.H.max+P+4E (15,00 m)

PROIECTANT GENERAL:

ZRL5

ST

ZRL4

RAFTE DANIEL

INVENTAR COORDONATE - ZONA STUDIATĂ
SISTEM STEREO 70

R.

L2

Conform LegiI 350 DIN 06.06.2001
privind amenajarea teritoriului șI
urbanismului, beneﬁciarul terenului
va putea să inițieze un Plan Urbanistic
Zonal ce va modiﬁca reglementările
urbanistice aprobate, în limita majorării
C.U.T. cu maxim 20% față de cel
existent.

Utilizări admise:
L2 - locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri în
regim de construire înșiruit cuplat sau izolat;
- funcțiuni complementare locuirii: parcare/ garare, comerț cu
amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru
exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină
etc.), în limita a maxim 25% din A.C..
M1 - locuințe colective mici și medii, 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 piscină descoperită), construcții pentru echipare tehnică,
împrejmuiri;
- se admite utilizarea spațiilor de la nivelurile inferioare ale
clădirilor de locuit pentru funcțiuni comerciale, birouri, servicii și
echipamente sociale cu condiția ca acestea să nu aducă prejudicii și
stânjeniri funcțiunii rezidențiale.

Coeﬁcient de utilizare al terenului (C.U.T.):
L2: C.U.T. max. admis = 1.35;
M1: C.U.T. max admis = 1.62.

ZRL2a
SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE
ȘI COLECTIVE MICI
P.O.T.max.=45,00%
C.U.T.max.=1.35 mp/A.D.C.
R.H.max=P+2E (10,00 m)

STR. PRIMĂVERII, NR. 33, MUN. CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA

Zonă circulație pietonală

FA
R

IM

ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ
DE STR. PRIMĂVERII, STR. TOAMNEI,
PROPRIETĂȚI PRIVATE,
STR. DOCHERILOR ȘI STR. FARULUI
ADRESA OBIECTIV:

Complexe și baze sportive

Zonă căi de comunicație

ți cu 20%

coef. crescu

V

Ă

FA
R

I

LU

U
N
A

SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE
ȘI COLECTIVE MICI
P.O.T.max.=54,00%
C.U.T.max.=1.35 mp/A.D.C.
R.H.max=P+2E+M (13,00 m)

OBIECTIV:

Locuințe colective înalte (P+10E/33,00 m)

Zonă activități legate de culte

ST
R.

IM
.L
R

L2

U.T.R. conf. P.U.G. aprobat Mun. Constanța

SUBZONA LOCUINȚE ÎNALTE
P.O.T.max.=25,00%
C.U.T.max.=2.5 mp/A.D.C.
R.H.max=P+10E (33,00 m)

Terenul ce a generat documentația de tip P.U.Z., din intravilanul Mun.
Constanța, identiﬁcat cu nr. cadastral 214037, face parte, în situația propusă, din U.T.R. M1
cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=54% și C.U.T.=1.62, astfel:
- pentru suprafața de 1350,00 mp, conf. acte, suprafața construită maxim admisă (P.O.T.)
este de 729,00 mp, iar suprafața construită defășurată maxim admisă (C.U.T.) este de
2187,00 mp;
- pentru suprafața de 1000,00 mp, conf. măsurători cadastrale, suprafața construită
maxim admisă (P.O.T.) este de 540,00 mp, iar suprafața construită defășurată maxim
admisă (C.U.T.) este de 1620,00 mp.

TITLU PLANȘĂ:

SITUAȚIE PROPUSĂ
SCARĂ:
1/1000
FORMAT PLANȘĂ:
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U03
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SITUAȚIE PROPUSĂ

