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LEGENDĂ
Localizare terenului ce a generat
documentația de P.U.Z.C.P.
S = 159,90 mp. (cf. acte);
S = 160, 00 mp. (cf. masuratori)
Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:

-SUPRAFA
-SUPRAFA
Vecinătăți amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:
- NORD:
- SUD:
- EST:
- VEST:

STR. DECEBAL (strada dublu sens)
STR. DACIA (strada dublu sens)
(strada cu sens unic)
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)
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P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

INCADRARE IN ZONA

U-01.2

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.
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P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

LEGEND
Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.
Limita amplasamentului ce a generat documentația de tip P.U.Z.C.P.
S = 159,90 mp. (conf. acte); 160,00 mp. (conf. masuratori)
Limită teren aferent monumentului istoric
Monument, clasa A - Internatul Colegiului National Pedagogic „Comstantin Brătescu”

Monument
istoric - Internatul
Colegiului National

Conform adresei inregistrate la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale - Directia Judeteana pentru
Cultura Constanța. cu numărul: 2952 din 17.11.2017, „Zona studiată se situează în:
- situl urban - cod: CT-II-m-B-02842;
- în situl arheologic Necropole - cod: CT-I-s_A-02555;
,
inscrise in Lista Monumentelor Istorice 2004-2015.”
”Deoarece zona studiat se situează în zona de protectie a unui monument istoric de valoare
natională (grupa A), documentatia completată se va transmite spre avizare la Comisia Națională a
Monumentelor Istorice.”
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0m

26.00m
Localizarea terenului față de momument istoric “Internatul Colegiului National Pedagogic Constantin Bratescu”, cod CT-II-m-A-02833
Sursa: Studiul istoric

i
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PLAN TOPOGRAFIC ING.

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMĂR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFATA ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFATA MĂSURATĂ: 160,00 mp.
i amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:
- NORD:
- SUD:
- EST:
- VEST:

STR. DECEBAL (strada dublu sens)
STR. DACIA (strada dublu sens)
STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)
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LOCALIZARE ȚĂ
FA DE
MONUMENT
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E
(cf. L.M.I. actualizata)

U-01.3

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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P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU
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Limite si parcelar
Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.
Limite amplasament ce a generat
P.U.Z. = 159,90 mp. (cf. acte); 160,00 mp. (cf. masuratori)
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DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMĂR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFAȚĂ CONFORM ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFAȚĂ CONFORM MĂSURATĂ: 160,00 mp.
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STR. DACIA (strada dublu sens)
STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)
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P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

RIDICARE TOPOGRAFICAU-01.4
SUPRAPUSA CU PLAN O.C.P.I.

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.

N

P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

ZRL2b: REGLEMENTARI conform P.U.G.M.C. aprobat:
SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI
SITUATE IN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECTIE:
Caracterul zonei:
Subzona ZRL 2 cuprinde locuinte individuale din zonele centrale vechi ale intravilanului
precum cele din cartirele Coiciu, Andalchioi, Palas ca si zonele de extindere aflate in nordul
si respectiv in sudul municipiului. Tipurile dominante sunt cuprinse in trei categorii distincte
din considerente operationale, respectiv:
ZRL2b - Subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri
situate in interiorul perimetrelor de protectie;
Conditiile de reglementare sunt similare cu exceptii specifice fiecarei zone in parte,
care sunt precizate dupa caz. Problemele ridicate de aceastea sunt urmatoarele:
-

parcelarul in general mic si nivelul ridicat de ocupare si utilizare a terenului;

-

parcelarul neregulat al unor insule rezidentiale, care fac dificila utilizarea eficienta a
parcelei;

-

lipsa echiparii tehnico-edilitare la nivelul urban in unele subzone construite;

-

lipsa echiparii tehnico-edilitare si a tramei stradale in subzonele de extindere;

-

presiunea exercitata de unii proprietare pentru autorizarea de constructii cu functiuni
sau conformarea volumetrica inadecvate subzonei rezidentiale.

Pentru ariile de extindere cu noi zone rezidentiale este necesara elaborarea P.U.Z.
cu regulament aferent, prin care sa se stabileasca planul de parcelare, trama stradala
locala precum si echipamentele complementare si tehnico-edilitare. Este necesar ca planul
de parcelare sa fie intocmit exclusiv pe criterii urbanistice pentru asigurarea unei dezvoltari
corespunzatoare nivelului unui municipiu de rang 1, cu influenta la nivel regional.
- P.O.T. max. = 35% - 45%
- C.U.T. max. = 1.0 - 1.35
- RH. max. = P+2E (10,00 m.)
- 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 AC.
- 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 PUZ aprobat conform legii.
- Utilizari interzise:
- functiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, genereaza un trafic
important de persoane si marfuri, 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.

LEGENDĂ
Localizare zona studiata
Vecinătăți amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:
- NORD:
- SUD:
- EST:
- VEST:

STR. DECEBAL (strada dublu sens)
STR. DACIA (strada dublu sens)
(strada cu sens unic)
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:

Zona studiata in cadrul P.U.Z.C.P. se incadreaza, conform P.U.G.M.C., in
subunitatea teritoriala de referinta ZRL2b - Subzona locuintelor individuale si
colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul zonelor de protectie.
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INCADRARE IN P.U.G.M.C.U-01.5

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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P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU
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DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMAR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFAȚĂ CONFORM ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFAȚĂ CONFORM MĂSURATĂ: 160,00 mp.
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- NORD: STR. DECEBAL (strada dublu sens)
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STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
- VEST:
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)
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BILANT TERITORIAL EXISTENT

ZRL2b: REGLEMENTARI conform P.U.G.M.C. aprobat:
SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2
NIVELURI SITUATE IN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECTIE:
- P.O.T. max. = 35% - 45%
- C.U.T. max. = 1.0 - 1.35
- RH. max. = P+2E (10,00 m.)
- 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 AC.
- 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 PUZ aprobat conform legii.

S.D.
S.D. (mp.)
conf. P.U.G. EXISTENT (mp.)

S.
P.O.T. REGIM DE
C.U.T.
U.T.R. ZONA (mp.) EXISTENT EXISTENT INALTIME

- Utilizari interzise:
ZRL2b
- functiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din
AC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au TOTAL
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.

2024,00

1.0-1.35

35%-45%

P+2E

2024,00

2024,0 - 2732,4

2312,2

2024,0 - 2732,4

2312,2

Nr. Coordonate pct.de contur Nr.
Pct.
Pct.
N []
E []
1
2
3
4
5

304522.67
304527.83
304513.07
304507.28
304519.10

791628.03
791633.81
791646.89
791640.90
791630.96

1
2
3
4

Coordonate pct.de contur
N []

E []

304578.12
304541.84
304498.98
304538.56

791650.12
791685.40
791639.93
791607.21
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Sef proiect

URB.BĂJENARU_ALEXANDRU
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URB.BIANCA_RALUCA_NEDEA

SEMNATURA

scara
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format
A3
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01/2019

IONESCU NICOLAE
SI IONESCU ELENA

Pr. nr.

104/2016

Titlu proiect:

Faza:

Titlu plansa:

Plansa nr.

P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

SITUA
TIE EXISTENT
A

U-02

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.

Zona studiata, se incadreaza conform Directiei judetene pentru
cultura si patrimoniu national Constanta, in zona construita protejata
3 - Sit Urban: CT-II-S-B-02842.

P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

N

CRESTERE P.O.T si C.U.T. +20%
P.O.T.max.= 45%->54% (crestere 20%)
C.U.T.max.= 1.35->1.62 (crestere 20%)

A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Nr.
Categoria de
parcela
folosinta

160,00

TOTAL

C

Mentiuni

40.55

40.46

C

ZRL2b

40.44

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

Regim de aliniere propus

di

Edificabil propus

n

D

07
19

43

S

Contur indicativ al constructiilor

OP
ST

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E (15,00m)

L2p
40.83

41.02
40.80

10

Denumire U.T.R. propus
Circulatii pietonale (existent)

40.23

C

Circulatii auto (existent)

T
40.20

Zona locuinte individuale si colective mici (existent)
40.20

ST

Desfășurată stradală - Str. Dacia

Zona locuinte individuale, colective mici si functiuni
complementare locuirii, cu maxim P+2E (propus)

40.18

Cladiri existente cu valoare ambientala

OP

T

L2p

Desfășurată stradală - Str. General Manu

Denumire U.T.R.-uri conf. P.U.G.M.C. aprobat

Functiuni existente/ propuse

40.21

P

POT: 70%
D+P
CUT: 1.62
RH: P+3E (15,00m)

ZRL2b

40.15

40.25

POT: 54%
CUT: 1.62
RH: P+2E (12,00m)

35

C

41.11

Teren proprietate privata pers. fizice/ juridice

P

41.00

40.17

4141A

33

40.91

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

Limita U.T.R. propus

a
al

a

l

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

PREZENTA DOCUMENTATIE RESPECTA LEGISLATIA
APLICABILA.

Limita parcela de colt

o
sc
Ră

d
tra

da
ra
St

OP
ST

ec

a
eb

Limite de proprietate

POT: 54%
CUT: 1.62
RH: P+2E
(12.00 m)

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

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.
Initiator P.U.Z.C.P.: IONESCU NICOLAE, pentru a
accentua faptul ca initiatorul documentatiei de urbanism nu
solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent:
·
C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decat patru.
·
C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decat C.U.T.
aprobat +20%.

Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat

POT:45
70%
CUT: 1.62
RH: P+3E(15,00m)

L2p

ZRL2b
POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E(12.00 m)

Limite amplasament ce a generat
documentația de tip P.U.Z.C.P.
S = 159,90 mp. (cf. acte);
S = 160, 00 mp. (cf. masuratori)

40.47

40.56

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.

ZRL2b

T

40.56

40.63

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

pt. parcele de colt P.O.T. max.
admis=70% (cf. aviz de
oportunitate)

Limite si parcelar

40.38

C
C 40.50

40.60

Imobil delimitat de constructii intre
punctele 1-2-3- si de gard de lemn intre
punctele 3-4-5-

160,00

Cc

LEGENDA

40.70

STO

1

Suprafata
(mp.)

·

41.02
41.01

38

10B

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []

00

5.

36

:2

12A

23
07

12B

9

da

5

POT: 70%
CUT: 1.62
P
RH: P+3E (15,00m)

40.53

S IL
CE AB
AC OS
R nu
CAl Ma
a
er

en

G

ra
St

34

da

cia
Da

OP

3

ZRL2b

ST

ZRL2b

1
2
3
4

IE

ra
St

1

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

40.45

4 40.83

40.52

C

40.60

40.41

S L
CE NA
C
A TO
40.23
E
PI

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

C

40.44

40.59

40.22

= 160,00 mp., situat pe
Str. General Manu, nr. 34:
P.O.T.max. propus= 70% (cf. A.O. nr. 167855/ 23.12.2016)
C.U.T.max. propus= 1.62 (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.)
R.H. propus= P+3E (15.00 m)
Funcțiuni: locuire individuala si functiuni complementare locuirii, birouri de specialitate (avocatura,
notariale, etc.), cabinete/ servicii medicale, servicii comerciale/ personale, comert cu amanuntul, etc.
L2p - ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE:

P.O.T.max. propus= 54% (crestere+20% de la 45% cf. P.U.G.)
C.U.T.max. propus= 1.62 (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.)
R.H. propus= P+2E (12.00 m.)
Utilizări admise: locuințe individuale cu maxim P+2-3 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.),
servicii comerciale/ personale/ de sanatate etc. .
NOTA: Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite P.O.T.= 70%
pentru parcelele de colt, cu incadrarea in C.U.T. = 1.62; De asemenea Rh. max.=P+3E (15.00 m.)

NOTA: 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 minimă
de 50%;
- constructii de sanatate vor fi
prevazute aliniamente simple/ duble,
cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata minimă 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 spații verzi și
plantate, in funcție de tipul de locuire
de minim 5 mp./ loc. .

304578.12
304541.84
304498.98
304538.56

791650.12
791685.40
791639.93
791607.21

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []
1
2
3
4
5

304522.67
304527.83
304513.07
304507.28
304519.10

791628.03
791633.81
791646.89
791640.90
791630.96

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMAR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFAȚĂ CONFORM ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFAȚĂ CONFORM MĂSURATĂ: 160,00 mp.
i amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:
- NORD: STR. DECEBAL (strada dublu sens)
- SUD:
STR. DACIA (strada dublu sens)
- EST:
STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
- VEST:
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)
Conform avizului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia
Judeteana pentru Cultura Constanta nr. 2082/Z 19.12.2018:
- "Se va interzice dezmembrarea loturilor existente si se va incuraja
alipirea loturilor divizate in vederea reintregirii loturilor istorice.";
- "Pe loturile pe care indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. existenti sunt
mai mari decat cei propusi, acestia se vor putea mentine in cazul
modernizarii cladirilor.";
- "Se va propune alipirea constructiilor la calcanele invecinate.";
- "Se va mentine regimul de construire majoritar cuplat".

Desfășurată stradală - Str. Decebal

Desfășurată stradală - Str. Răscoalei din 1907

BILANT TERITORIAL EXISTENT/ PROPUS

S.
U.T.R.
EXISTENT ZONA (mp.)
ZRL2b

2024,0

TOTAL

2024,0

U.T.R.
PROPUS

P.O.T.
REGIM DE S.D. (mp.)
C.U.T.
EXISTENT EXISTENT INALTIME conf. P.U.G.
1.0-1.35

S.
C.U.T.
ZONA (mp.) PROPUS

35%-45%

P+2E

REGIM DE
P.O.T.
PROPUS INALTIME

S.D.
EXISTENT (mp.)

2024,0 - 2732,4

2312,2

2024,0 - 2732,4

2312,2

S.D. (mp.) S.D. PR.-SD. EX.
(mp.)
PROPUS

L2p(fara
parcele
de colt)

1514,98

1.62

54%

P+2E

2454,26

L2p
(parcele
de colt)

509,02

1.62

70%

P+3E

824,61

TOTAL

2024,0

966,67

3278,87
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Titlu proiect:

Faza:

Titlu plansa:

Plansa nr.

P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

REGLEMENTA
RI URBANISTICEU-03.1

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.

Zona studiata, se incadreaza conform Directiei judetene pentru
cultura si patrimoniu national Constanta, in zona construita protejata
3 - Sit Urban: CT-II-S-B-02842.

n
07
19

Edificabil propus

OP

L2p

40.23

40.18

OP

41.01

38

B

:2

IE

00
5.

23
9

07

12A
12B

5
POT: 70%
CUT: 1.62 P
RH: P+3E

40.53

da

cia
Da

ST

OP

B`

3

A`

40.45

4 40.83

an

M

A

ra
St

34

al
S IL er
CE AB Gen
AC OS da
R tra
CA S

Art.13.a) - 1 loc de parcare/ pe unitate locativa cu
suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
Art.13.b) - 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 conform pct.13.a) si
13.b) se va adauga un supliment de 20% pentru
vizitatori;
· Art. 5 - 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.;
· Art. 10 - sanatate - 1 loc de parcare la fiecare
50 mp. din A.d. si conform 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.

10B

1

40.52

u

C

40.60

40.41

S L
CE NA
C
A TO
40.23
E
PI

ZRL2b
POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

C

40.44

40.59

Circulatii auto (existent)

3.00

P.O.T.max. propus= 70% (cf. A.O. nr. 167855/ 23.12.2016)
C.U.T.max. propus= 1.62 (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.)
R.H. propus= P+3E (15.00 m)
Funcțiuni: locuire individuala si functiuni complementare locuirii, birouri de specialitate (avocatura,
notariale, etc.), cabinete/ servicii medicale, servicii comerciale/ personale, comert cu amanuntul, etc.
L2p - ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE:

P.O.T.max. propus= 54% (crestere+20% de la 45% cf. P.U.G.)
C.U.T.max. propus= 1.62 (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.)
R.H. propus= P+2E (12.00 m.)
Utilizări admise: locuințe individuale cu maxim P+2-3 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.),
servicii comerciale/ personale/ de sanatate, etc. .
NOTA: Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite P.O.T.= 70%
pentru parcelele de colt, cu incadrarea in C.U.T. = 1.62; De asemenea Rh. max.=P+3E (15.00 m.)

Cladiri existente cu valoare ambientala

NOTA: 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 minimă
de 50%;
- constructii de sanatate vor fi
prevazute aliniamente simple/ duble,
cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata minimă 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 spații verzi și
plantate, in funcție de tipul de locuire
de minim 5 mp./ loc. .

1
2
3
4

304578.12
304541.84
304498.98
304538.56

791650.12
791685.40
791639.93
791607.21

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMAR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFAȚĂ CONFORM ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFAȚĂ CONFORM MĂSURATĂ: 160,00 mp.
Nr. Coordonate pct.de contur
i amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:
Pct.
N []
E []
- NORD: STR. DECEBAL (strada dublu sens)
1 304522.67 791628.03
- SUD:
STR. DACIA (strada dublu sens)
2 304527.83 791633.81
3 304513.07 791646.89
- EST:
STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
4 304507.28 791640.90
- VEST:
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)
5 304519.10 791630.96
Conform avizului Ministerului Culturii si Identitatii NationaleDirectia Judeteana pentru Cultura Constanta nr. 2082/Z 2018:
- "Se va interzice dezmembrarea loturilor existente si se va incuraja alipirea loturilor
divizate in vederea reintregirii loturilor istorice.";
- "Pe loturile pe care indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. existenti sunt mai mari decat
cei propusi, acestia se vor putea mentine in cazul modernizarii cladirilor.";
- "Se va propune alipirea constructiilor la calcanele invecinate.";
- "Se va mentine regimul de construire majoritar cuplat".
U.T.R.
PROPUS

40.22

General Manu, nr. 34:

Zona locuinte individuale, colective mici si functiuni
complementare locuirii, cu maxim P+2E (propus)

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []

BILANT TERITORIAL PROPUS
S.
REGIM DE S.D. (mp.)
P.O.T.
C.U.T.
ZONA (mp.) PROPUS
PROPUS
PROPUS INALTIME

L2p(fara
parcele
de colt)

1514,98

1.62

54%

P+2E

2454,26

L2p
(parcele
de colt)

509,02

1.62

70%

P+3E

824,61

TOTAL

2024,0

Limită de proprietate

Suprafață pietonală

4.00

4.00

2.00

Secțiune transversală B-B`
Strada Dacia

3.30

4.00

Limită de proprietate

T
40.20

4.00

2.00

Secțiune transversală B-B`
Strada Răscoalei din 1907
Limită de proprietate

40.20

ST

41.02

Ax stradal

Circulatii pietonale (existent)

C

Zona locuinte individuale si colective mici (existent)
10

36

Denumire U.T.R. propus

Functiuni existente/ propuse

40.21

T

NOTA:
Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie
asigurate se stabileşte în funcţie de destinaţia şi de
capacitatea construcţiei, conform 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:

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

Denumire U.T.R.-uri conf. P.U.G.M.C. aprobat

3.00

Suprafață pietonală

ST
40.80

POT: 70%
D+P
CUT: 1.62
RH: P+3E (15,00m)

ZRL2b

4.00

40.15

40.25

POT: 54%
P
CUT: 1.62
RH: P+2E (12,00m)

35

C
41.02

41.11

Teren proprietate privata pers. fizice/ juridice

P
40.83

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

Contur indicativ al constructiilor

40.17

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E (15,00m)

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

L2p
POT: 54%
CUT: 1.62
RH: P+2E
(12.00 m)

4.00

Secțiune transversală A-A`
Strada General Manu
Limită de proprietate

di

Regim de aliniere propus

4141A

L2p

2.00

PREZENTA DOCUMENTATIE RESPECTA
LEGISLATIA APLICABILA.

Limita U.T.R. propus

a
al

C

33

40.91

41.00

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

Suprafață pietonală

Limita parcela de colt

pt. parcele de colt P.O.T. max.
admis=70%
(cf. aviz de oportunitate)

Suprafață pietonală

o
sc
Ră

43

ra
St

·

Ax stradal

Limite de proprietate

`
C

CRESTERE P.O.T si C.U.T. +20%
P.O.T.max.= 45%->54% (crestere 20%)
C.U.T.max.= 1.35->1.62 (crestere 20%)

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.
Initiator P.U.Z.C.P.: IONESCU NICOLAE,
pentru a accentua faptul ca initiatorul
documentatiei de urbanism nu solicita intrarea in
legalitate pentru terenul aferent:
·
C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal
decat patru.
·
C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal
decat C.U.T. aprobat +20%.

Suprafață pietonală

da
ra
St

al

Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat

D

da

Limite amplasament ce a generat
documentația de tip P.U.Z.C.P.
S = 159,90 mp. (cf. acte);
S = 160, 00 mp. (cf. masuratori)

40.47

POT:45
70%
CUT: 1.62
RH: P+3E(15,00m)

e

D

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

ZRL2b
POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E(12.00 m)

Ax stradal

40.44

OP
ST

D`

b
ce

Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.

40.56

40.56

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

ZRL2b

Ax stradal

40.46

C

Suprafață pietonală

Limite si parcelar

T

Suprafață pietonală

C 40.50
40.55

40.63

ZRL2b

40.38

C

40.60

Suprafață pietonală

Mentiuni

Imobil delimitat de constructii intre
punctele 1-2-3- si de gard de lemn intre
punctele 3-4-5-

Limită de proprietate

160,00

TOTAL

C

Limită de proprietate

160,00

Cc

LEGENDA

40.70

STO

1

Suprafata
(mp.)

Limită de proprietate

A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Nr.
Categoria de
parcela
folosinta

N
Limită de proprietate

P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

S.D. PR.-SD. EX.
(mp.)

966,67

3.00

4.00

4.00

2.00

Secțiune transversală D-D`
Strada Decebal

3278,87

PLAN TOPOGRAFIC ING. GHITĂ TUDOR
Pr. nr.

Beneficiar:

studio

www.masstudio.ro

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.
CONSTANTA
J13/644/2013
CONSTANTA - ROMANIA

SPECIFICATIE

NUME

Sef proiect

URB.BĂJENARU_ALEXANDRU

Colectiv de elaborare
(proiectat/desenat)

URB.BIANCA_RALUCA_NEDEA

SEMNATURA

scara
1:500
format
A3

ARH.MIHAI_STEBINGAR
URB.LOREDANA-IONELA_PĂVĂLUC

01/2019

IONESCU NICOLAE
SI IONESCU ELENA

104/2016

Titlu proiect:

Faza:

Titlu plansa:

Plansa nr.

P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

CAI DE COMUNICATII

U-03.2

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.

Zona studiata, se incadreaza conform Directiei judetene pentru
cultura si patrimoniu national Constanta, in zona construita protejata
3 - Sit Urban: CT-II-S-B-02842.

P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

N

CRESTERE P.O.T si C.U.T. +20%
P.O.T.max.= 45%->54% (crestere 20%)
C.U.T.max.= 1.35->1.62 (crestere 20%)

A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Nr.
Categoria de
parcela
folosinta

160,00

TOTAL

C

Mentiuni

40.38

C

40.60

C 40.50
40.55

Imobil delimitat de constructii intre
punctele 1-2-3- si de gard de lemn intre
punctele 3-4-5-

160,00

Cc

LEGENDA

40.70

40.46

C

ZRL2b

40.44

Regim de aliniere propus

07
19

Edificabil propus
Contur indicativ al constructiilor

P

OP
ST

35

C

POT: 70%
D+P
CUT: 1.62
RH: P+3E (15,00m)

40.80

40.23

T

Circulatii auto (existent)

40.20

Zona locuinte individuale si colective mici (existent)
40.20

41.02

Desfășurată stradală - Str. Dacia

Zona locuinte individuale, colective mici si functiuni
complementare locuirii, cu maxim P+2E (propus)

40.18

Circulatie ocazional carosabil si parcaje amenajate, in incinta

OP

T

Ilustrare plan parter constructie propusa

41.01

Ilustrare etaje superioare constructie propusa

10B

Ilustrare etaj tehnic constructie propusa

00

5.

36

Denumire U.T.R. propus
Circulatii pietonale (existent)

C
40.21

10

38

Denumire U.T.R.-uri conf. P.U.G.M.C. aprobat

Functiuni existente/ propuse

ST

41.11

ZRL2b

40.15

40.25

POT: 54%
P
CUT: 1.62
RH: P+2E (12,00m)

Desfășurată stradală - Str. General Manu

Teren proprietate privata pers. fizice/ juridice

L2p

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E (15,00m)

L2p
40.83

41.02

40.17

4141A

33

40.91

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

Limita U.T.R. propus

n

43

ra
St

41.00

Desfășurată stradală - Str. Decebal

12A
9

40.53

ra
St

P

S IL
CE AB
AC OS
R nu
CAl Ma
a
er

en

G

34

da

Cladiri existente cu valoare ambientala

cia
Da

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []

OP

3

ZRL2b

ST

ZRL2b

12B

07

da

5

23

:2

IE

ra
St

1

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

40.45

4 40.83

40.52

C

40.60

40.41

S L
CE NA
C
A TO
40.23
E
PI

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

C

40.44

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

Limita parcela de colt

di

D

POT: 54%
CUT: 1.62
RH: P+2E
(12.00 m)

Limite de proprietate

a
al

al

L2p

ZRL2b
POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E(12.00 m)

Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat

o
sc
Ră

POT:45
70%
CUT: 1.62
RH: P+3E(15,00m)

e

da

Limite amplasament ce a generat
documentația de tip P.U.Z.C.P.
S = 159,90 mp. (cf. acte);
S = 160, 00 mp. (cf. masuratori)

da
ra
St

OP
ST

b
ce

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

40.47

40.56

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

ZRL2b

Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.

40.56

40.63

POT: 70%
CUT: 1.62
RH: P+3E
(15.00 m)

pt. parcele de colt P.O.T. max.
admis=70%
(cf. aviz de oportunitate)

Limite si parcelar

T

STO

1

Suprafata
(mp.)

·

40.59

40.22

= 160,00 mp., situat pe
Str. General Manu, nr. 34:
P.O.T.max. propus= 70% (cf. A.O. nr. 167855/ 23.12.2016)
C.U.T.max. propus= 1.62 (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.)
R.H. propus= P+3E (15.00 m)
Funcțiuni: locuire individuala si functiuni complementare locuirii, birouri de specialitate (avocatura,
notariale, etc.), cabinete/ servicii medicale, servicii comerciale/ personale, comert cu amanuntul, etc.
L2p - ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE:

P.O.T.max. propus= 54% (crestere+20% de la 45% cf. P.U.G.)
C.U.T.max. propus= 1.62 (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.)
R.H. propus= P+2E (12.00 m.)
Utilizări admise: locuințe individuale cu maxim P+2-3 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.),
servicii comerciale/ personale/ de sanatate, etc. .
NOTA: Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite P.O.T.= 70%
pentru parcelele de colt, cu incadrarea in C.U.T. = 1.62; De asemenea Rh. max.=P+3E (15.00 m.)

NOTA: 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 minimă
de 50%;
- constructii de sanatate vor fi
prevazute aliniamente simple/ duble,
cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata minimă 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 spații verzi și
plantate, in funcție de tipul de locuire
de minim 5 mp./ loc. .

1
2
3
4

304578.12
304541.84
304498.98
304538.56

791650.12
791685.40
791639.93
791607.21

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []
1
2
3
4
5

304522.67
304527.83
304513.07
304507.28
304519.10

791628.03
791633.81
791646.89
791640.90
791630.96

Desfășurată stradală - Str. Răscoalei din 1907

BILANT TERITORIAL EXISTENT/ PROPUS

S.
U.T.R.
EXISTENT ZONA (mp.)

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMAR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFAȚĂ CONFORM ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFAȚĂ CONFORM MĂSURATĂ: 160,00 mp.
i amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:
- NORD: STR. DECEBAL (strada dublu sens)
- SUD:
STR. DACIA (strada dublu sens)
- EST:
STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
- VEST:
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)

ZRL2b

2024,0

TOTAL

2024,0

U.T.R.
PROPUS

P.O.T.
REGIM DE S.D. (mp.)
C.U.T.
EXISTENT EXISTENT INALTIME conf. P.U.G.
1.0-1.35

S.
C.U.T.
ZONA (mp.) PROPUS

35%-45%

P+2E

REGIM DE
P.O.T.
PROPUS INALTIME

S.D.
EXISTENT (mp.)

2024,0 - 2732,4

2312,2

2024,0 - 2732,4

2312,2

S.D. (mp.) S.D. PR.-SD. EX.
(mp.)
PROPUS

L2p(fara
parcele
de colt)

1514,98

1.62

54%

P+2E

2454,26

L2p
(parcele
de colt)

509,02

1.62

70%

P+3E

824,61

TOTAL

2024,0

966,67

3278,87

PLAN TOPOGRAFIC ING. GHITĂ TUDOR
Pr. nr.

Beneficiar:

studio

www.masstudio.ro

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.
CONSTANTA
J13/644/2013
CONSTANTA - ROMANIA

SPECIFICATIE

NUME

Sef proiect

URB.BĂJENARU_ALEXANDRU

Colectiv de elaborare
(proiectat/desenat)

URB.BIANCA_RALUCA_NEDEA

SEMNATURA

scara
1:500
format
A3

ARH.MIHAI_STEBINGAR
URB.LOREDANA-IONELA_PĂVĂLUC

01/2019

IONESCU NICOLAE
SI IONESCU ELENA

104/2016

Titlu proiect:

Faza:

Titlu plansa:

Plansa nr.

P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

POSIBILITATE DE MOBILARE
U-03.3
URBANISTICA

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.

N

P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU
LEGENDA

40.70

C

40.38

C

40.60

C 40.50
40.55

ZRL2b

40.46

C
40.56

40.63

40.44

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

ZRL2b

ST

OP

ZRL2b

40.83

35
C

41.01

P

38

00

07

al
er

en

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
-ADRESĂ: STR. GENERAL MANU, NR.34
-NUMĂR CADASTRAL: 223079
-SUPRAFAȚĂ CONFORM ACTE:159,90 mp.
-SUPRAFAȚĂ CONFORM MĂSURATĂ: 160,00 mp.

Zona studiata, se incadreaza conform Directiei judetene pentru
cultura si patrimoniu national Constanta, in zona construita
protejata 3 - Sit Urban: CT-II-S-B-02842.

da
tra

STR. DECEBAL (strada dublu sens)
STR. DACIA (strada dublu sens)
STR. RĂSCOALEI 1907 (strada cu sens unic)
STR. GENERAL MANU (strada cu sens unic)

BILANT TERITORIAL EXISTENT

ST

u

REGIM JURIDIC
Proprietate publica ce
apartine domeniului public
Proprietate privata ce apartine
persoanelor fizice/ juridice

3

OP

an
4 40.83

40.41

40.45

40.18

- NORD:
- SUD:
- EST:
- VEST:

cia
a
D

S

C2
1Cc

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

40.20

i amplasament studiat prin P.U.Z.C.P.:

P

P

34

M

ZRL2b

10B

12B

9

G

P (5.00 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

P

12A

23

da

5
40.53

T

P

P (5.00 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

:2
IE

ra
St

P

P (5.00 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

P+2 (10.00 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

P

C1
1

P

5.

36

2

P+2

40.20

OP

P (5.00m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

T

41.02

Proprietate privata ce apartine persoanelor fizice/ juridice

C
40.25

ST

41.11

40.23

40.21

10

Regim juridic existent

40.15

Proprietate publica ce apartine domeniului public

P+1

P+1 (7.0 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

P (6.00m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

40.80

P+1

P POT: 35%-45%

D+P

41.02

40.17

4141A
P+1 (7.0 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

STO

P+1

Denumire U.T.R.-uri conf. P.U.G.M.C.

P

P+1+M
P+1+M (9.00 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

P+1 (7.0 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

Teren proprietate privata

07
19

P+1 (7.0 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

33

40.91

41.00

n

43

P+1
P

S

Contur indicativ al constructiilor

di

P+1

D

Limite de proprietate

a
al

a

Regim de aliniere existent

o
sc
Ră

d
tra

eb

Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat

da
ra
St

OP
ST
45
P+1 (7.0 m.)
LOCUINȚĂ
INDIVIDUALĂ

al

Limite amplasament ce a generat documentația de tip P.U.Z.C.P.
S = 159,90 mp. (cf. acte); 160, 00 mp. (cf. masuratori)

40.47

40.56

ec

Limite si parcelar
Limita zona de studiu P.U.Z.C.P.
S.= 3100,00 mp.

ZRL2b

T

SIT-URI URBANE_DIRECTIA JUD. PT. CULTURA SI
PATRIMONIU_CONSTANTA

ZRL2b

TOTAL

POT: 35%-45%
CUT: 1 - 1.35
RH: P+2E

C

1

40.60

C

40.44

40.59

40.22

ZRL2b: REGLEMENTARI conform P.U.G.M.C. aprobat:
SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2
NIVELURI SITUATE IN INTERIORUL PERIMETRELOR DE PROTECTIE:
- P.O.T. max. = 35% - 45%
- C.U.T. max. = 1.0 - 1.35
- RH. max. = P+2E (10,00 m)
- 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 AC.
- 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 PUZ aprobat conform legii.

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []

- Utilizari interzise:
- functiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC,
genereaza un trafic important de persoane si marfuri, 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.

1076,00
2024,00
3100,00

A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Nr.
Categoria de
parcela
folosinta

40.23

40.52

S. (mp.)

1
2
3
4
5

304522.67
304527.83
304513.07
304507.28
304519.10

Nr. Coordonate pct.de contur
Pct.
N []
E []

791628.03
791633.81
791646.89
791640.90
791630.96

1
2
3
4

304578.12
304541.84
304498.98
304538.56

791650.12
791685.40
791639.93
791607.21

Cc

Suprafata
(mp.)

160,00
160,00

TOTAL

Mentiuni

Imobil delimitat de constructii intre
punctele 1-2-3- si de gard de lemn intre
punctele 3-4-5-

A. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
Cod
constructie

Destinatia

Suprafata
construita (mp.) la sol

C1

CL

66,00

Locuinta

C2

CA

18,00

Anexa

TOTAL

Mentiuni

84,00

PLAN TOPOGRAFIC ING. GHITĂ TUDOR
Pr. nr.
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studio

www.masstudio.ro
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NUME

Sef proiect

URB.BĂJENARU_ALEXANDRU
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(proiectat/desenat)

URB.BIANCA_RALUCA_NEDEA

SEMNATURA
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ARH.MIHAI_STEBINGAR
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01/2019
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104/2016

Titlu proiect:

Faza:

Titlu plansa:

Plansa nr.

P.U.Z.
C.P.
STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.
P.U.Z.
RASCOALEI 1907, STR. GENERAL MANU

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
U-04
- SITUA
TIE EXISTENT
A-
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
1.1.DATE GENERALE
1.1 Date de recunoaștere a documentației
Date de recunoaștere a documentației
Terenul identificat prin număr cadastral 223079 are cu o suprafață de 160,00 mp. (conform
măsurători) și este situat pe str. General Manu, nr. 34, iar zona studiată în cadrul P.U.Z.C.P. are o
suprafață de 3.100,00 mp. (conform măsurători)
Denumirea lucrării
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ - ZONA DELIMITATĂ DE STR.
DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907 ȘI STR. GENERAL MANU
Beneficiar
IONESCU NICOLAE ȘI IONESCU ELENA
Proiectant general
S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA
tel: 0723.171.168 / 0743.904.204
Subproiectant/ colaborator
DOCUMENTAȚIE DE URBANISM – URB. ALEXANDRU BĂJENARU
STUDIU ISTORIC AFERENT P.U.Z.C.P. - ARH. RADU CORNESCU;
Specialist M.C. 327S ARH. MARGARETA MIHAILESCU
Data elaborării
IANUARIE 2019

1.2. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1.2.1.Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care
cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor
şi a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafaţă a zonei studiate, situată în partea centrală a
intravilanului municipiului Constanţa, delimitată de str. Decebal (la nord-vest), str. Dacia (la sud-est), str.
Rascoalei 1907 (la nord-est) si str. General Manu (la sud-vest).
1.2.2.Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei «PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA
DELIMITATA DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907 SI STR. GENERAL MANU, MUN.
CONSTANTA, AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 167855/ 23.12.2016 », avizată şi aprobată de către Consiliul
local al municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de
reglementare urbanistică al Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit:
identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform legii.
Prezenta documentaţie de urbanism nu îşi propune schimbarea regimului juridic al terenurilor.

1.3. BAZA LEGALA A ELABORARII PUZ-ULUI
Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor au avut la bază
următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:
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-

-

-

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
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 localede
urbanism;
Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare;
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;
Legea nr.7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată;
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 și realizarea străzilor în localitățile urbane;
ORDIN M.L.P.A.T. nr. 562/20.10.2003 publicat in Monitorul Oficial nr.125/11.02.2004 –
Reglementare tehnică “Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de
urbanism pentru zone construite protejate”;
ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;
HCLM nr.43/ 2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul municipiului Constanţa;
HCL nr.113/ 2017 -Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru
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 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, 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.

2.1. DOMENIUL DE APLICARE
2.1.1. Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism stabilesc reguli obligatorii
aplicabile în limitele P.U.Z.C.P., 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.
2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zona Construita Protejata,
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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2.1.3. 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.
2.1.4. 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.
2.1.5. 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.
2.1.6. 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 zona
Construita Protejata (P.U.Z.C.P.) în integralitatea sa.

2.2.REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
2.2.1. 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.
2.2.2.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.
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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.
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.
2.2.3. 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 specifice în vigoare.
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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;
 conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, la toate cele patru strazi, alinierea constructiilor se va propune la
aliniamentul stradal, conform cadrului construit majoritar existent;
 retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi
caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă prin conditii speciale emise de catre
instiutiile avizatoare si/sau studii de specialitate, spre exemplu asigurarea unei zone de protecţie la
alte construcţii sau instalaţii;
 este interzisă 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;
 conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, se interzice iesirea in consola a unor etaje intregi deasupra
domeniului public;
 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, 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.
c) 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
prezentului regulament şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 , modificat si
completat prin Ordinul nr.994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea
condiţiilor de însorire a construcțiilor;
 distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii
teritoriale de pompieri.
 conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, se va mentine regimul de construire majoritar cuplat.
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).

2.3. REGULI CU PRIVIRE A ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a
incendiilor. Numărul şi configuraţia accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul
general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile
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publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul
acestora;
b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor şi a amenajărilor de orice fel este
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanţei şi destinaţiei
construcţiei.

3.1.REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA
3.1.1.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.
3.1.2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
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 proprietarilor incintelor/ 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.
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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.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR SI A CONSTRUCTIILOR
3.2.1. FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI
a) Executarea de noi parcelări, fata de cele propuse prin prezentul P.U.Z., se va realiza conform
prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare.
b) Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, se va interzice dezmembrarea loturilor existente si se va incuraja
alipirea loturilor divizate in vederea reintregirii loturilor istorice. De asemenea, in cazul alipirii mai multor
loturi istorice, imaginea la strada a cladirilor va evidentia parcelarul istoric si se recomanda intocmirea
unor Planuri Urbanistice de Detaliu.
c) Înălţimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălţimii
maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament. În condițiile în care
caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este
normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcțiilor.

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:
Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

-

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj
tehnic în următoarele conditii:
pentru zona casei scării și liftului;
pentru echipamente, dotări tehnice;
înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minim egală cu înălțimea etajului curent;
retragerea față de atic a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

-

Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:
Demisol D = maxim 1,60 metri față de cota trotuarului;
Parter P (finit-finit) = maxim 3,50 metri;
Etaj curent E (finit-finit) = maxim 3,00 metri;
Atic/ Cornișă = maxim 1,00 metri.
*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în
funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcțiilor.
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*Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a
C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație.
NOTĂ: Înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției, astfel
încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru
funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime
admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească
regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea
construcției.
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.
Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale
ale construcţiilor.
Aspectul exterior al construcţiilor. 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, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii, este interzisă.
Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018 se prevad urmatoarele:
- la intersectii se va respecta tesirea colturilor cladirilor la parter si se vor propune volume specifice de
colt la etaje;
- acoperirea constructiilor se va putea face cu sarpanta in 4 ape egale, cu panta si catre strada (la regim
de inaltime mai mic sau egal cu P+2E) sau in terasa, in functie de stilul constructiilor;
- insertiile contemporane se vor face in stil neutru, fara agresarea cadrului construit istoric prin forme,
materiale sau culori;
- finisajele exterioare se vor propune cu tencuieli, placari cu piatra naturala sau placi ceramice de
exterior, in culori pastelate. Se vor exclude culorile inchise, culorile vii, placaje metalice sau din lemn.

3.3.REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI
3.3.1. 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.
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Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, la cladirile noi parcarile necesare functiunilor propuse se vor rezolva pe
terenul proprietate privata.

b) Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de destinaţia şi
de capacitatea construcţiei, conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri
de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta
HC.L. 113/2017, actualizat ultima oara in anul 2018, astfel:
o
o

-

Art.13 - locuinţe individuale/ colective
Art.13.a) - 1 loc de parcare/ pe unitate locativa cu suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
Art.13.b) - 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 conform
pct.13.a) si 13.b) se va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;
Art. 5 - constructii comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35,00 mp. din Suprafața utilă a ariei de
vanzare pentru spatii cu Suprafață utilă mai mare de 50,00 mp.;
Art. 10 – constructii de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50,00 mp. din A.D. si conform
normativelor specifice in cazul spitalelor si statiilor de salvare;
pentru alte funcţiuni - conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de
parcare pentru lucrările de construcții si amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța.

3.3.2. SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE
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 suprafață
minimă de 50%;
- constructii de sanatate vor fi prevazute aliniamente simple/ duble, cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata min. de 15,00 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. 5,00 mp./ loc. .
3.3.3.ÎMPREJMUIRI
Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta
nr.2082/Z 19.12.2018, imprejmuirile spre strada vor fi transparente, din grilaj metalic cu sau fara soclu
plin; se vor pastra imprejmuirile istorice din feronerie.
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Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:



împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale, dar NU SPRE STRADA;
împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50,00 cm înălţime,
necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor
sau al ansamblurilor urbanistice.

Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 1,80 metri.
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).

4. ZONIFICARE FUNCTIONALĂ PROPUSĂ
4.1. 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.
4.2. 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 3100,00 mp. isi va
pastra limita unitatii teritoriale de referinta din P.U.G. si va avea din punct de vedere operaţional o
singura zona de reglementare propusa:


L2p – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE

5. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE PROPUSE
5.1. GENERALITATI – CARACTERUL ZONEI
 L2p – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE ÎN ZONE PROTEJATE
Zona ce face obiectul documentaţiei de urbanism« PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATA
DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RASCOALEI 1907 SI STR. GENERAL MANU, MUN. CONSTANTA, AVIZ
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DE OPORTUNITATE NR. 167855/ 23.12.2016 », în suprafaţă de 3100,00mp., se afla Înintravilanul
municipiului Constanta, stabilit prin avizul M.L.P.A.T. nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii
Judetului Constanta, extins apoi prin aprobarea H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările şi actualizările
ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 şi H.C.L.M. nr.
196/07.04.2005.
În teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparţinând domeniului public al municipiului
Constanţa, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. Zona studiată este parte dintr-o
zona preponderent ocupata de locuinte individuale cu un nivel de înălțime mic si mediu.
Amplasamentul este situat in proximitatea Bulervadului Mamaia si a Bulevardului Tomis.
Vecinătăţile de proximitate ale zonei studiate, sunt reprezentate de zone rezidenţiale si unitati
de invatamant – Colegiul National Pedagogic “ Constantin Bratescu “, unitati comerciale – comert cu
amanuntul, cabinete de profesii liberale, situate de-a lungul strazilor din vecinatate, precum Str.
Rascoalei 1907.
Terenul ce a iniţiat prezenta documentatie, este situat la adresa Str. General Manu, nr. 34 si
masoara o suprafaţă totală de 160,00mp., identificat prin Număr Cadastral 223079, fiind in proprietatea
privata a lui IONESCU NICOLAE si a lui IONESCU ELENA conform contract de vanzare-cumparare
autentificat prin nr. 613/ 11.03.2015 la birou individual notarial „Serban Mihaela-Lavinia” cu sediul in
mun. Constanta, str. General Manu, nr. 64, jud. Constanta.
Conform avizului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018 se vor avea in vedere urmatoarele prevederi in ceea ce priveste
propunerile si dezvoltarea ulterioara a zonei in baza prezentului plan urbanistic zonal:
Exista in zona studiata a prezentei documentatii constructii identificate ca fiind de valoare
ambientala, astfel se propun urmatoarele in vederea protejarii:
- se vor pastra fatadele spre strada, cu posibilitatea cresterii regimului de inaltime in retragere si
completarea in stil neutru.
Imobilele identificate cu valoare ambientala, sunt amplasate in cadrul zonei studiate dupa cum
urmeaza:

imobil amplasat la adresa - strada Dacia nr. 10;

imobil amplasat la adresa - strada Rascoala 1907 nr. 41-41A, colt cu strada Dacia;

imobil amplasat la adresa - strada Rascoala 1907 nr. 43;

imobil amplasat la adresa - strada Rascoala 1907 nr.45 colt cu strada Decebal;

imobil amplasat la adresa - strada Decebal nr. 33;

imobil amplasat la adresa - strada Decebal nr. 35 colt cu strada General Manu;

imobil amplasat la adresa - strada General Manu nr. 36.
5.2. UTILIZARE FUNCTIONALĂ
UTILIZARI ADMISE
-

locuinte individuale cu maxim P+2-3 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;
locuinte colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel;
functiuni complementare locuirii: parcare /garare, comert cu amanuntul, depozitare produse fara
nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.),
servicii comerciale/ personale/ de sanatate;
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-

birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.), servicii
comerciale/ personale/ de sanatate.
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.
5.3. CONDITII DE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLADIRILOR
5.3.1

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

a) Executarea de noi parcelări, fata de cele propuse prin prezentul P.U.Z., se va realiza conform
prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare.
b) Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta
nr.2082/Z 19.12.2018, se va interzice dezmembrarea loturilor existente si se va incuraja alipirea
loturilor divizate in vederea reintregirii loturilor istorice. De asemenea, in cazul alipirii mai multor loturi
istorice, imaginea la strada a cladirilor va evidentia parcelarul istoric si se recomanda intocmirea unor
Planuri Urbanistice de Detaliu.
5.3.2

AMPLASAREA CLĂDIRILOR 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;
- conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta
nr.2082/Z 19.12.2018, la toate cele patru strazi, alinierea constructiilor se va propune la aliniamentul
stradal, conform cadrului construit majoritar existent;
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-

-

retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul
fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă prin conditii speciale emise de catre instiutiile
avizatoare si/sau studii de specialitate, spre exemplu asigurarea unei zone de protecţie la alte
construcţii sau instalaţii;
este interzisă 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;
conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta
nr.2082/Z 19.12.2018, se interzice iesirea in consola a unor etaje intregi deasupra domeniului public;
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, 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.
5.3.3




AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Posibilitatea retragerii cladirilor se realizeaza conform caracterului zonei.
Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, se va mentine regimul de construire majoritar cuplat;
Zona studiata prezinta un caracter al parcelarului unde predomină constructiile ce nu dispun de
retragere fata de limita posterioara.

De asemenea, se vor avea in vedere toate normele in vigoare (O.M.S. 119/2014, modificat și
completat prin Ord. Nr. 994/2018; Cod Civil actualizat, exceptie facand cazurile cand alipirea se realizeaza
la un calcan existent, si nu este necesar acordul vecinilor;
Avizul avizului unităţii teritoriale de pompieri, privind distantele minime necesare pentru accesul
autospecialelor pentru stingerea incendilor etc.).
5.3.4

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

 Se va tine cont de caracteristicile parcelarului istoric, in vederea edificarii unui fond construit
reprezentativ pentru acesta.
De asemenea, se vor avea in vedere toate normele in vigoare (O.M.S. 119/2014, modificat și
completat prin Ord. Nr. 994/2018; Cod Civil actualizat, exceptie facand cazurile cand alipirea se realizeaza
la un calcan existent, si nu este necesar acordul vecinilor; Avizul avizului unităţii teritoriale de pompieri,
privind distantele minime necesare pentru accesul autospecialelor pentru stingerea incendilor etc.).
Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea cladirilor unele fata de
altele in interiorul aceleiasi parcele se stabileste in baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea
publica locala, dupa caz (studiu de insorire, Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai in conditiile in
care se prevad derogari cu privire la stabilirea acceselor auto si pietonale, a retragerii fata de limitele
laterale si posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor etc.).
5.3.5 CIRCULAŢII, ACCESURI SI STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia
mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul şi configuraţia accesurilor se determină conform
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anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. 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) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor şi a amenajărilor de orice fel este
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanţei şi
destinaţiei construcţiei.
c) Stationarea autovehiculelor
Documentaţia nu îşi propune modificarea tramei stradale, 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, modificat ultima
oara in anul 2018, astfel :




Art. 13 - locuinţe individuale/ colective
Art.13.a) - 1 loc de parcare/ pe unitate locativa cu suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
Art.13.b) - 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 conform pct.13.a) si
13.b) se va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;




Art. 5 - constructii comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35,00 mp. din Suprafața utila a ariei de
vanzare pt. spatii cu Suprafața utila mai mare de 50,00 mp.;
Art. 10 – constructii de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50,00 mp. din A.D. si conform
normativelor specifice in cazul spitalelor si statiilor de salvare;
pentru alte funcţiuni - conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de
parcare pentru 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 Str.
General Manu, iar cel pietonal din Str. Dacia.
5.3.6

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălţimii maxime admise și a
modalității de calcul conform prezentului regulament. În condițiile în care caracteristicile geotehnice o
permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în
funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcțiilor.
METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:
Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

-

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj
tehnic în următoarele conditii:
pentru zona casei scării și liftului;
pentru echipamente, dotări tehnice;
înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minim egală cu înălțimea etajului curent;
retragerea față de atic a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.
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-

Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:
Demisol D = maxim 1,60 metri față de cota trotuarului;
Parter P (finit-finit) = maxim 3,50 metri;
Etaj curent E (finit-finit) = maxim 3,00 metri;
Atic/ Cornișă = maxim 1,00 metri.
*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în
funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcțiilor.
*Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a
C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație.
NOTĂ: Înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției, astfel
încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru
funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime
admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească
regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea
construcției.
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.
Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale
ale construcţiilor.
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR
Hmaxim admisibil este P+2E (12,00 m.)
Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite ca parcelele de colț să
poată atinge o înălțime maximă de 15,00 m. (P+3E).
5.3.7

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine
functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor care,
prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si
depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.
Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura Constanta
nr.2082/Z 19.12.2018 se prevad urmatoarele:
- la intersectii se va respecta tesirea colturilor cladirilor la parter si se vor propune volume specifice de
colt la etaje;
- acoperirea constructiilor se va putea face cu sarpanta in 4 ape egale, cu panta si catre strada (la regim
de inaltime mai mic sau egal cu P+2E) sau in terasa, in functie de stilul constructiilor;
- insertiile contemporane se vor face in stil neutru, fara agresarea cadrului construit istoric prin forme,
materiale sau culori;
- finisajele exterioare se vor propune cu tencuieli, placari cu piatra naturala sau placi ceramice de
exterior, in culori pastelate. Se vor exclude culorile inchise, culorile vii, placaje metalice sau din lemn.
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5.3.8

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

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.
REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
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 proprietarilor incintelor/ 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.
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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.
Noile obiective se vor bransa la reteaua existenta conform avizelor si specificatiilor institutiilor de
specialitate si a normelor in vigoare.
5.3.9

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

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 suprafață
minimă de 50%;
- constructii de sanatate vor fi prevazute aliniamente simple/ duble, cu rol de protectie si parcuri
organizate cu o suprafata min. de 15,00 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. 5,00 mp./ loc. .
Avand in vedere ca terenul situat in Strada General Manu nr. 34, cel care a initiat elaborarea
documentatiei de urbanism este amplasat la intersectia a doua strazi, va avea coeficientii urbanistici
P.O.T.= 70 % si C.U.T.= 1,62.
Posibilitatea de mobilare urbanistica ilustrata in prezenta documentatie, coroborata cu prevederile
H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 ce impun pentru functiunea de cabinete medicale pentru aproximativ 10
persoane - asigurarea unei suprafete de minim 15,00 mp./ pers., rezulta faptul ca pe terenul ce a
generat P.U.Z. este necesar un total de .150,00 mp.spatii verzi.
La nivelul solului va putea fi amenajata o suprafata de aproximativ 10,00 mp.de spatiu verde,
conditionata si de asigurarea locurilor de parcare; diferenta de 140,00 mp. putand fi asigurata si pe
fatadele constructiei sau pe terasele acesteia, in conformitate cu prevederile 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.
5.3.10 ÎMPREJMUIRI
Conform aviz Ministerului Culturii si Identitatii Nationale-Directia Judeteana pentru Cultura
Constanta nr.2082/Z 19.12.2018, imprejmuirile spre strada vor fi transparente, din grilaj metalic cu sau
fara soclu plin; se vor pastra imprejmuirile istorice din feronerie.
Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:



împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale, dar NU SPRE STRADA;
împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50,00 cm înălţime,
necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor
sau al ansamblurilor urbanistice.
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Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 1,80 metri.
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).
5.4. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
5.4.1 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.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% (crestere +20% in baza legii 350/2001, de la 45% conform P.U.G.)
Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite:
P.O.T.max.admis= 70% pentru parcelele de colt, cu încadrarea in C.U.T. = 1.62mp./ A.D.C.;
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.
*(specificatii asemenea avizului emis de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale-Directia
Judeteana pentru Cultura Constanta nr.2082/Z 19.12.2018: “Pe loturile pe care indicatorii urbanistici
P.O.T. si C.U.T. existenti sunt mai mari decat cei propusi, acestia se vor putea mentine in cazul
modernizarii cladirilor).
5.4.2 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (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 construcțiilor noi;
C.U.T. maxim admis= 1.62 mp./ A.D.C.
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 prin prezenta documentatie.
*(specificatii asemenea avizului emis de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale-Directia
Judeteana pentru Cultura Constanta nr.2082/Z 19.12.2018: “Pe loturile pe care indicatorii urbanistici
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P.O.T. si C.U.T. existenti sunt mai mari decat cei propusi, acestia se vor putea mentine in cazul
modernizarii cladirilor).
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.

6. PROPUNERI DE INTERVENTIE ȘI DEZVOLTARE CONFORM STUDIUL ISTORIC ȘI DE
MORFOLOGIE A PARCELARULUI PENTRU P.U.Z.C.P. - ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR.
DACIA, STR. RĂSCOALA DIN 1907 ȘI STR. GENERAL MANU
Următoarele prevederi au fost preluate din studiul istoric și de morfologie a parcelarului pentru
P.U.Z.C.P. - Zona delimitată de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Manu,
elaborate deARH. RADU CORNESCU și Specialist M.C. 327S ARH.MARGARETA MIHAILESCU, astfel:
Pentru pastrarea valorii si calitatilor sitului urban si protejarea cladirilor de patrimoniu, sunt
necesare:
 Restaurarea exterioara a cladirilor cu valoare arhitecturala;
 Pastrarea si eventual etajarea cladirilor cu valoare ambientala, cu respectarea stilului si
materialelor existente;
 Interzicerea termoizolarii la exterior a fatadelor ornamentate;
 Pastrarea sau refacerea detaliilor si ornamentelor cladirilor istorice: frontoane, cornise,
ancadramente;
 Pastrarea balustradelor din fier forjat existente la balcoane;
 Pastrarea imprejmuirilor istorice din fier forjat;
 Pastrarea modelului de acoperire specific - in 1, 2, 3, 4 sau mai multe ape, respectandu-se, pe cat
posibil, panta initiala, cu invelitoare ceramica sau tabla foi;
 Evitarea tiglei de tabla
 Pastrarea tamplariei istorice din lemn sau refacerea ei din lemn / lemn stratificat, cu pastrarea
modelului /sectiunii;
 Evitarea tamplariei noi si a rulourilor din p.v.c., mai ales a celor de culoare alba;
 Evitarea construirii de anexe gospodaresti la strada;
 Interzicerea amplasarii aparaturii si conductelor de gaze, electrice, de conditionare a aerului
vizibil, pe fatadele principale, spre strada.

7. CONCLUZII SI DESCRIEREA INVESTIEI CE A GENERAT P.U.Z.C.P.
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
P.U.G..
Funcţiunile propuse sunt compatibile cu funcţiunea predominantă a zonei şi respectă principalele
obiective ale activităţii de urbanism:
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 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
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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.
Investitia ce a generat prezenta documentatie are ca scop realizarea unei constructii ce
adaposteste functiuni complementare locuirii - cabinete si servicii medicale. Aceasta va dispune de un
regim de inaltime de parter si 3 niveluri, avand imprejmuirea spre strada transparenta/ permeabila. Fiind
o constructie noua aceasta se va realiza intr-un stil neutru, fara agresarea cadrului construit istoric prin
forme, materiale sau culori.
La intersectia strazilor catre care are deschdiere terenul ce a generat documentatia
prezenta(strada General Manu si strada Dacia), se va respecta tesirea colturilor cladirilor la parter si se
vor propune volume specifice de colt la etaje.
Necesarul de locuri de parcare si a suprafetei de spatii verzi, se vor realiza conform prevederilor
H.C.L. 113/ 2017 (actualizat ultima oara in 2018), respectiv a prevederilor H.C.J.C. 152/2013.
Reglementari propuse pentru lotul ce a generat prezenta documentatie de tip P.U.Z.:
Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu Nr. cadastral= 223079 și S= 160,00 mp., situat la adresa
strada General Manu, nr. 34:
 P.O.T. = 70%
 C.U.T.= 1.62
 R.H.= P+3E (15.00 metri)
 Funcțiuni: birouri de specialitate (medicale), servicii de sanatate etc.

Intocmit,
Urb. Bianca Raluca NEDEA

Verificat,
Urb.Alexandru BĂJENARU
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