PUNCT DE VEDERE
Referitor la condițiile de elaborare a PUZ în municipiul Constanța – Zona Gării,
generat de intenția de construire pe imobilul situat în str. Traian nr. 72

1. INTRODUCERE
1.1. CALITATEA EXPERTULUI CONSILIER
Subsemnata, dr. arh. Simona Elena Munteanu, având calitatea de expert tehnic
judiciar în specialitatea urbanism şi amenajarea teritoriului, posesoare a autorizaţiei nr.
4229052013 seria 64789424042013, emisă de Ministerul Justiţiei, am procedat la
realizarea prezentului punct de vedere în baza solicitării domnului Mircea Mihai
Vicențiu privind intenția de construire pe imobilul aflat în proprietatea sa situat în Str.
Traian nr. 72, Constanța, raportat la contextul urbanistic existent și reglementat prin PUG
Constanța aflat în vigoare, cu precădere asupra modului de raportare la indicii de
ocupare și de utilizare a terenului.

1.2. PUNCT DE VEDERE
În baza solicitării menționate mai sus, subsemnata am analizat documentația pusă la
dispoziție de către client și documentele aflate pe pagina de web a Primăriei
municipiului Constanța - http://www.primaria-constanta.ro/docs/defaultsource/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regulamente-urbanism/regulamentlocal-de-urbanism-aferent-pug.pdf?sfvrsn=2 .
La data prezentei, baza legală opozabilă subiectului analizat este următoarea:
→ Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificările și
completările ulterioare;
→ HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată;
→ Planul Urbanistic General al municipiului Constanța întocmit de SC Urbis `90 SRL
Bucureşti, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.
653/1999, cu valabilitate prelungita prin Hotarârea Consiliului Local al
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municipiului Constanța nr. 327/20105 – alcatuită din parte scrisă și parte
desenată;
→ Ghidul privind aplicarea reglementărilor de utilizare și ocupare a terenului
intravilan, prin relaționarea instrumentelor urbanistice (indici de ocupare și de
utilizare a terenurilor, regim de înălțime) elaborat de INCD Urbanproiect București
sub contractul MTCT nr. 242/2001.
Referitor la intenția declarată a clinetului de a construi pe terenul situat pe strada Traian
nr. 72 din muncipiul Constanța, în baza documentarului pus la dispoziție de acesta, se
constată următoarele:
CONTEXTUL URBAN EXISTENT
Terenul în suprafață de 1314 mp, aflat în proprietatea clientului, a fost dobândit prin
cumpărare în urma reconstituirii dreptului de proprietate în temeiul Legii 10/2001 în anul
2003 și a vânzării succesive a acestuia, până în anul 2015, când a ajuns în proprietatea
sa.
Acest teren, după cum rezultă din documentele solicitate şi obtinute de client din
partea Proiect Constanța SA (fostul Institut Județean de Proiectare Constanța), a făcut
obiectul Decretului de expropriere nr. 248/11 iulie 1984 și a „Detaliului de sistematizare
pentru zona falezei și bulevardului Lenin din municipiul Constanța” aprobat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 25/1983.
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Aspectele menționate sunt importante deoarece reflectă operațiunea urbanistică prin
care s-a constituit întreagă zonă din vecinătatea Gării. Ansamblurile de locuințe
realizate în acest mod sunt în fapt locuințe colective care funcționează condominial1
în insula urbană delimitată de străzile limitrofe – Bdul 1 Mai, strada Prelungirea Traian și
accesul carosabil pentru incinta BCR.
CONTEXTUL JURIDIC
PRIVIND REGIMUL PROPRIETĂȚII
Asemeni tuturor arealelor constituite în baza schițelor de sistematizare elaborate
conform legislației existente înainte de 19902 si a decretelor de expropriere, astăzi
abrogate, regimul juridic al proprietăților ce sunt localizate în această insulă urbană
este divers, modul de constituire a acestora fiind rezultatul mai multor tipuri de
reglementări legale precum:
−

Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile
statului către populaţie - art. 3 alin. (2);

−

Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie,
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice de stat sau
bugetare de stat, republicată -art. 10;

−

Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar – art. 35 alin. (2), devenit, după
renumerotarea şi republicarea legii, art. 36;

−

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

Înțelegerea însă a termenului de „condminiu” nu se va asimila definiției date în art. 2 litera i din
Legea nr. 114/1996 republicată, în sensul în care pentru intreaga zonă ar exista o carte funciară
comună, ci pornind de la definiția acestuia din DEX, în sensul că un condominiu este un teritroiu
administrat în comun de mai multe persoane sau autorități.
2
Hotărârea 2447 din 13 noiembrie 1952 a CC al PMR și a Consiliului de Miniștri al RPR cu privire la
construcția și reconstrucția orașelor și organizarea activitații din domeniul arhitecturii - în revista
Urbanismul, serie nouă, nr. 7/2010-8/2011, pag. 100 - Instrumentele de reglementare urbană
inițiate de pachetul legislativ menționat vor fi Schițele de sistematizare și Detaliile de
sistematizare, documente în baza cărora s-au reconfigurat în totalitate localitățile urbane și
rurale din România în următorii 40 de ani.
1
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−

Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu
destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

−

HGR nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de
societăţile comerciale cu capital de stat;

−

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Investigarea regimului juridic al proprietații va conduce la constatarea unei mari
diversităti a proprietății asupra terenului – considerată atât din punct de vedere
catitativ (cuantumul suprafeței) cât și din punct de vedere al cadrului legal care a stat
la baza constituirii dreptului de proprietate asupra terenului și care determină
proprietăți individuale delimitate concret și coproprietăți.
PRIVIND REGIMUL URBANISTIC
Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul Local de Urbanism
aferent acestuia, aflate în vigoare la data prezentă, specifică pentru UTR 3a subzona
ZRL5 în care este amplasat imobilul în cauză că se impun intervenții corective pentru
soluționarea disfuncțiilor existente impunând elaborarea unor PUZuri care au ca
obiectiv clarificarea modului de funcționare a terenurilor publice față de cele private
în contextul unei gestionări judicioase a acestora și pentru a se înlătura cauzele ce au
generat aceste disfuncționalități.
Din aceste considerente, delimitarea zonei de studiu și modul de calcul al indicilor de
ocupare și utilizare a terenului sunt elementele definitorii pentru PUZurile cu vocație
corectivă menționate în PUG.
Ghidul privind aplicarea reglementărilor de utilizare și ocupare a terenului intravilan,
prin relaționarea instrumentelor urbanistice (indici de ocupare și de utilizare a
terenurilor, regim de înălțime) elaborat de INCD Urbanproiect București menționează
faptul că utilizarea POT și CUT apare în două situații distincte, și anume în controlul
dezvoltării urbanistice (stabilind limite minime sau maxime raportate la o anumită
suprafață de referință de teren) și în atribuire autorizațiilor de construire (în care valorile
POT și CUT se calculează concret în baza unor proiecte și a suprafețelor ce decurg din
titlul de proprietate asupra terenului).
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Dacă în cazul emiterii AC suprafața de referință pentru calculul indicilor de ocupare și
de utilizare a terenului este cea înscrisă în cartea funciară, în cazul documentațiilor de
urbanism PUG și PUZ aceasta se calculează la nivelul UTR, în cazul imobilului în cauză la
nivelul insulei urbane definite de arterele carosabile perimetrale: Bd 1 Mai, str.
Prelungirea Traian și accesul BCR.
Această modalitate de interpretare a suprafeței de referință pentru calculul indicilor
de ocupare și de utilizare a terenului se regăsește și în interpretarea valorilor POT
menționate în HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicată, art. 153 și în ANEXA nr. 2: PROCENTUL de ocupare a terenurilor,
pct. 2.1.5.4.
Analiza morfologică urbană este cea care investighează forma de constituire și
distribuția spațială a țesutului urban, în sensul identificării regimului de construire, a
relației planimetrice și spațiale dintre volumele construite și spațiile libere.
Aceasta furnizează informațiile necesare pentru stabilirea valorii POT și CUT, în sensul în
care determină delimitarea UTRurilor și asociază suprafeței acestora elementul de
referință pentru stabilirea limitelor maxime în sensul Regulamentului General de
Urbanism.
Delimitarea corectă a suprafețelor de referință pentru calculul corect al indicilor POT și
CUT în documentațiile care asigură controlul dezvoltării urbane va fi determinat de
analiza morfo-tipologică care are ca scop determinarea unui anume nivel de
omogenitate a structurilor urbane care se constituie în UTRuri – zone sau subzone
funcționale după caz.

Art. 15: Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului să
nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la prezentul regulament
4
ANEXA nr. 2: PROCENTUL de ocupare a terenurilor
Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care
urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul terenului, dupa
cum urmează:
... 2.1.5.- Zone rezidenţiale
- zonă exclusiv rezidenţială cu locuinţe P, P+1, P+2 - 35%
- zonă rezidenţială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri - 20%
- zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40%
3
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CONCLUZII
Din aceste considerente, referindu-mă la imobilul situat în str. Traian nr. 72 aparținând
clientului, localizarea sa în insula urbană identificată anterior, sugerează în opinia mea
următoarea abordare:
1. Delimitarea zonei pentru care va trebui elaborat PUZ – în cazul unei intenții de
construire pe acest imobil – va include în mod obligatoriu cel puțin insula
urbană delimitată de Bd 1 Mai, str. Prelungirea Traian și accesul la incinta BCR,
delimitarea fiind determinată de structura morfologică a zonei în care este
situat. PUZul va trebui să aibă în mod obligatoriu ca scop propunerea de
intervenții corective specificate de PUG Constanța în vigoare și RLU aferent,
menționate în preambulul acestui raport;
2. Suprafața de referință obligatorie pentru calculul indicilor de ocupare și utilizare
a terenului (POT, CUT, regim de înăltime) va fi insula urbană delimitată mai sus, și
nu suprafața înscrisă în CF. O simplă verificare a indicilor POT și CUT pentru
clădirile deja existente pe teren vor arăta faptul că indicii astfel calculați (prin
raportare la CF) depășesc în fapt valorile maxime înscrise în PUG Constanța în
vigoare și RLU aferent, ceea ce indică faptul că interpretarea indicilor POT și
CUT în raport cu suprafața de teren din CF ca suprafață de referință conduce la
imposibilitatea aplicării prevederilor PUG sau la concluzia că acesta este greșit
întocmit;
3. Definitorii și obligatorii pentru PUZ vor fi studiul de fundamentare privind analiza
morfo – tipologică și studiul de altimetrie și compoziție urbană, care vor ilustra
configurația spațială specifică a structurii urbane rezultate și definite de arterele
carosabile Bd 1 Mai, strada Prelungirea Traian și accesul carosabil la incinta
BCR;
4. În urma acestor analize și corelat cu procesul obligatoriu reglementat pentru
întocmirea PUZ, documentația de urbanism în cauză va trebui să definească
tipul de operațiuni necesare implementării volumului rezultat în urma studiului,
deoarece se pot stabili anumite cerințe privind spațiile amenajate cu anume rol
(parcaje, accese, suprafețe verzi amenajate, spații cu vocație publică etc) și
care nu se vor putea asigura exclusiv pe terenul clientului. Acestea se vor regăsi
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în planșa privind situatia juridică a terenului și circulația juridică a acestora cât și
în ilustrarea de temă.
5. Autorizarea investitiilor ce rezultă din studiul de mai sus se va realiza în baza
unor indici specifici de ocupare și utilizare a terenului calculați la nivel de
suprafață de teren înscrisă în CF și specificați în PUZ, corelați cu parametrii de
densitate specifici funcțiunilor propuse.

02.02.2018
E X P E R T T E H N I C J U D I C I A R,
dr. arh. Simona MUNTEANU
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S.C. Project Resolv Consulting S.R.L.
Mun. Constanta, Bld. I. C. Brătianu, Nr. 131
CUI: RO 18618676, Nr. Reg.Com.: J13/1270/2006
Cont Banca Transilvania: RO11 BTRL 0140 1202 2695 53 XX
Tel: 0341-413.997, 0770-633.103, Fax: 0341-413.996
E-mail: projectresolvconsulting@yahoo.com

PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

MEMORIU TEHNIC
CAPITOLUL 1
I.01

DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investiţii

“ ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - ZONA DELIMITATA DE BD. 1 MAI, STR.
PRELUNGIREA TRAIAN SI DRUM DE ACCES ”
I.02

Amplasamentul pentru care se initiaza P.U.Z.-ul

CONSTANTA, Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1, respectiv nr. LOT2
I.03

Titularul investiţiei

MIRCEA MIHAI-VICENTIU
I.04

Elaboratorul documentaţiei

PROIECTANT GENERAL:
S.C. PROJECT RESOLV CONSULTING S.R.L.- CONSTANTA
Tel: 0341-413.997, 0770-633.103, Fax: 0341-413.996
PROIECTANT DE SPECIALITATE:
S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA
Tel: 0723.171.168 / 0743.904.204
I.05 Faza proiect
AVIZ DE OPORTUNITATE
I.06

Numar proiect
160/2017

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL
Scopul prezentei documentatii consta in modificarea reglementarilor urbanistice aprobate
pentru amplasamentele situate pe Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1, respectiv nr. LOT2.
Avand in vedere prevederile Legii 350 /2001, se va studia unitar si coroborat o zona mult mai
mare ce va face studiul documentatiei de urbanism si va fi delimitata astfel:
La nord: Drum acces
La vest: Bd. 1 Mai
La sud: Str. Prelungirea Traian
La est: Str. Prelungirea Traian/ Bd. Marinarilor
Prin Planul urbanistic zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de construire,
funcţiunea amplasamentului, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.),
procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă
de limitele laterale şi posterioare ale parcelei .
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Amplasamentele ce au generat documentatia, inregistrate cu numerele cadastrale, dupa cum
urmeaza:
 teren 1 - Intravilan, Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1, loc. Constanta, jud. Constanta;
- Numar cadastral= 246073;
- Suprafata teren = 38,00 mp. (cf. acte si masuratori);
 teren 2 - Intravilan, Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1, loc. Constanta, jud. Constanta;
- Numar cadastral= 246074;
- Suprafata teren = 1276,00 (cf. acte si masuratori).
Suprafata zonei studiate prin P.U.Z. este de 1,77 ha. .

1.3 SURSE DOCUMENTARE
Analiza situatiei existente si formularea propunerilor au avut la baza:
-

PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a carui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L.
nr.327 din 18.12.2016;
„Detaliul de sistematizare pentru zona falezei si bulevardului Lenin din municipiul Constanța”
aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 25/1983;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/ 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului și
Urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și
completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul – cadru al P.U.Z.
aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/ N/ 16 August 2000.

CAPITOLUL 2

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE
Terenurile propuse pentru studiu sunt situate in proximitatea Parcului Garii si a Garii Constanta.
Si dispune de acces imediat la Bd. Marinarilor, legatura cu str. Prelungirea Traian, Bd. 1 Mai.

2.2 PREVEDERI DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE – PUG
Amplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform PLANULUI
URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653
din 24.11.1999 , a carui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr.327 din 18.12.2016
Terenurile ce au generat documentatia prezenta, sunt inregistrate la categoria de folosinta curticonstructii si fac parte din U.T.R. ZRL5 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE INALTE CU
P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE:
Se recomanda elaborarea de P.U.Z. pentru subzonele cu cladiri inalte in vederea stabilirii conditiilor
de utilizare si reconversie functionala a parterului acestora, a delimitarii domeniului public al
municipiului, al celui aflat in proprietatea privata a acestuia si a domeniului privat al asociatiilor de
proprietari precum si a modului de organizare a spatiilor libere comune destinate parcarii /gararii,
jocului si odihnei, colectarii deseurilor menajere, spatiilor plantate etc.
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UTILIZARI ADMISE
- locuinte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje,
garaje semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii
pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica,
imprejmuiri.
UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- se admite utilizarea spatiilor de la parterul cladirilor de locuit pentru functiuni comerciale,
servicii si echipamente sociale cu conditia ca acestea sa nu aduca prejudicii si stanjeniri
functiunii rezidentiale si sa nu atraga un trafic excedentar semnificativ pe strazile de
categoria I si II;
- se admit spatii pentru administrarea grupurilor de 30 - 60 apartamente proprietate privata,
eventual aferent locuintei administratorului /portarului angajat permanent.
UTILIZARI INTERZISE
- se interzice conversia locuintelor in alte functiuni; fac exceptie spatiile destinate
exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim
25% din suprafata utila a locuintei si numai cu acordul asociatiei de proprietari;
- se interzice dispunerea locuintelor sociale in cladiri inalte;
- se interzic urmatoarele lucrari:
 activitati comerciale de mare amploare si activitati productive;
 constructii provizorii de orice natura;
 comert cu ridicata, activitati de depozitare sau mic-gros;
 depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane;
 depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
 autobaze, unitati de transport, statii de intretinere auto, statii PECO;
INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

R.H. maxim admis= P+10E (33.00 metri)
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
-

POT maxim = 25%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
-

CUT maxim= 2.5 mp./A.D.C.
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2.3 REGIMUL JURIDIC
Zona propusa spre studiu cuprinde terenuri aflate in domeniul public si privat al municipiului
Constanta, precum si terenuri proprietate privata a persoanelor fizice/ juridice.
Amplasamentele ce au initiat studiul sunt proprietatea privata a beneficiarului MIRCEA MIHAIVICENTIU, conform acte de proprietate.
Conform expertizei tehnice juridice, elaborata de catre dr. arh. Simona Munteanu, avand
calitatea de expert tehnic judiciar in specialitatea urbanism si amenajarea teritoriului,
posesoare a autorizatiei nr. 4229052013 seria 64789424042013, emisa de Ministerul Justitiei,
terenurile in suprafata cumulata de 1314,00 mp., aflate in proprietatea clientului, au fost dobandite
prin cumparare in urma reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul Legii 10/2001 in anul 2003 si
a vanzarii succesive a acestuia, pana in anul 2015, cand a ajuns in proprietatea sa.
Aceste terenuri, dupa cum rezulta din documentele solicitate si obtinute de client din partea
Proiect Constanța S.A. (fostul Institut Judetean de Proiectare Constanta), a facut obiectul Decretului
de expropriere nr. 248/ 11 iulie 1984 si a „Detaliului de sistematizare pentru zona falezei si
bulevardului Lenin din municipiul Constanța” aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 25/1983.
Aspectele mentionate sunt importante deoarece reflecta operatiunea urbanistica prin care s-a
constituit iîntreaga zona din vecinatatea Garii. Ansamblurile de locuinte realizate in acest mod sunt
in fapt locuinte colective care functioneaza condominial in insula urbana delimitata de strazile
limitrofe – Bd-ul 1 Mai, strada Prelungirea Traian si accesul carosabil pentru incinta B.C.R..

2.4 CIRCULATII
In limita arealului propus spre studiu , circulatia se realizeaza pe:
- Bd. 1 Mai – dublu sens - 8 fire de circulatie (4 fire pe fiecare sens de mers);
- Strada Prelungirea Traian - dublu sens - 6 fire de circulatie (3 fir pe sens de mers), ulterior
profilul strazii micsorandu-se la 2 fire de circulatie ( 1 fir pe sens de mers) ;
Amplasamentul studiat are acces direct din Str Prelungirea Traian cat si aleea de acces din
zona B.C.R. Circulatia pietonala se realizeaza pe trotuarele aferente strazilor existente.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR
In prezent, amplasamentele studiate sunt terenuri libere de constructii, avand folosirea: curticonstructii, conform extraselor de carte funciara de informare si a planurilor de cadastru, si nu
prezinta imprejmuire.
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2.6 ECHIPAREA EDILITARA
In zona studiata exista toate tipurile de retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare,
retele de telecomunicatii, etc.).

CAPITOLUL 3

PROPUNERI

Propunerile care au stat la baza prezentei documentatii, au avut la baza urmatoarele:
- Asigurarea unei dezvoltari spatiale echilibrate d.p.d.v. functional, in concordanta cu valorile si
aspiratiile locuitorilor;
- Asigurarea accesului la infrastructura;
- Utilizarea eficienta a terenurilor;
- Diversificarea functiunilor admise, prin extinderea acestora cu alte functiuni compatibile cu
functiunea dominanta, locuirea colectiva si serviciile, si anume: servicii de interes local/general,
comert, alimentatie publica, servicii, birouri, activitati hoteliere, spatii publice verzi;
- Stabilirea valorilor maxime ale indicatorilor urbanistici P.O.T. si C.U.T.;
- Reglementarea regimului de inaltime, prin corelare cu cerintele functionale;

3.1 ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, INDICI URBANISTICI PROPUSI
Avand in vedere prevederile Legii 350 din 06.06.2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, articolul 32, punctul (7), "Modificarea prin planuri urbanizstice zonale (P.U.Z.) de zone
ale unei unitati teritoriale de reeferinta, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul Urbanistic
General, poate fi finantata de persoane juridice si/ sau fizice. In aceasta situatie coeficientul de
utilizare al terenului (C.U.T.) propus de noua reglementare NU il va putea depasi pe cel aprobat
initial cu mai mult de 20%, o singura data."
Astfel , se va propune o zona de reglementare si anume:
 ZR5 - zona mixta situata in lungul arterelor mari de circulatie si in vecinatatea zonei
rezidentiale
UTILIZARI ADMISE
- locuinte colective inalte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje,
garaje semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii
pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica,
imprejmuiri;
- functiuni complementare locuirii la etajele inferioare ale constructiei, precum: spatii
comerciale, servicii, birouri, etc.;




P.O.T. maxim admis= 30%
C.U.T. maxim admis= 3.0 mp./ A.D.C.
R.H. maxim admis= P+14E (55.00 metri)
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In cadrul parcelarului propus spre studiu P.U.Z. ce prezinta limita zonei incadrata in U.T.R.
ZRL5, conform P.U.G. aprobat, ce a fost reglementat anterior pe baza „Detaliul de sistematizare
pentru zona falezei si bulevardului Lenin din municipiul Constanta” aprobat prin Decretul Consiliului
de Stat nr. 25/1983, in suprafata de 15266,00 metri patrati, se identifica 2 (doua) terenuri
proprietate privata , dobandite prin cumparare in urma reconstituirii dreptului de proprietate in
temeiul Legii 10/2001 in anul 2003 si a vanzarii succesive a acestora, pana in anul 2015, cand au
ajuns in proprietatea beneficiarului.
Aceste terenuri prezinta categoria de folosinta curti-constructii si pot fi construite, avand in
vedere suprafetele neocupate/ neutilizate de teren conform indicatorilor urbanistici existenti (cf.
P.U.G. aprobat) / propusi (conform present P.U.Z.) aferenti insulei urbane din care fac parte.
Astfel pentru terenul identificat prin N.C. 246074, situat la adresa Bd. Marinarilor, zona
B.C.R., nr. LOT1, in suprafata de 1276,00 metri patrati, se propun urmatorii indicatori urbanistici
in corelare cu suprafetele neocupate si neutilizate a insulei urbane din care face parte
(raportati la indicatorii urbanistici aferenti acesteia):
· P.O.T. maxim= 50%
· C.U.T. maxim= 7.5 mp./A.D.C.
· R.H. minim admis= P+6E-8E (34,50 metri) ; R.H. maxim admis= P+14E (55,00 metri)
In concluzie pe terenul ce a generat P.U.Z., identificat prin N.C. 246074, se propune o
suprafata construita maxim admisa de 638,00 metri patrati si o suprafata construita
desfasurata maxim admisa 9570,00 metri patrati pentru a atinge un regim maxim de inaltime
de 15 niveluri precum restul constructiilor edificate, existente de pe insula urbana din care
face parte terenul ce a generat prezenta documentatie.
De precizat faptul ca, in cazul in care se realizeaza constructia anterior mentionata, pe
terenul identificat cu N.C. 246074, insula urbana va avea ocupat un P.O.T. de 25,09% si un C.U.T.
de 2.36 metri patrati / arie desfasurata a constructiei.
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Propunerea indicatorilor urbanistici pentru zona studiata prin P.U.Z. are la baza concluziile
expertizei tehnice judiciare intocmita de catre dr. arh. Simona Munteanu, avand calitatea de expert
tehnic judiciar in specialitatea urbanism si amenajarea teritoriului, posesoare a autorizatiei nr.
4229052013 seria 64789424042013, emisa de Ministerul Justitiei:


Delimitarea zonei pentru care va trebui elaborat P.U.Z. – in cazul unei intentii de
construire pe acest imobil – va include in mod obligatoriu cel putin insula urbana
delimitata de Bd 1 Mai, str. Prelungirea Traian si accesul la incinta B.C.R., delimitarea
fiind determinata de structura morfologica a zonei in care este situat. P.U.Z.-ul va trebui sa
aiba in mod obligatoriu ca scop propunerea de interventii corective specificate de P.U.G.
Constanta in vigoare si R.G.U. aferent;



Suprafata de referinta obligatorie pentru calculul indicilor de ocupare si utilizare a
terenului (P.O.T., C.U.T., regim de inaltime) va fi insula urbana delimitata mai sus, si
nu suprafata inscrisa in C.F. . O simpla verificare a indicilor P.O.T. si C.U.T. pentru cladirile
deja existente pe teren vor arata faptul ca indicii astfel calculati (prin raportare la C.F.)
depasesc in fapt valorile maxime inscrise in P.U.G. Constanta in vigoare si R.G.U. aferent,
ceea ce indica faptul ca interpretarea indicilor P.O.T. si C.U.T. in raport cu suprafata de
teren din C.F. ca suprafata de referinta conduce la imposibilitatea aplicării prevederilor
P.U.G. sau la concluzia ca acesta este gresit intocmit;
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Autorizarea investitiilor se va realiza in baza unor indici specifici de ocupare si
utilizare a terenului calculati la nivel de suprafata de teren inscrisa in C.F. si
specificati in P.U.Z., corelati cu parametrii de densitate specifici functiunilor propuse.

3.2 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate menajere se vor realiza prin racordarea la retele
publice existente.
Apele pluviale vor fi captate si trimise catre sistemul de canalizare menajera dar nu inainte
de a fi trecute printr-un filtru de hidrocarburi.
Alimentarea cu energie electrica si reteaua de telecomunicatii se va realiza prin racordarea la
retelele existente in zona.
Toate brașamentele de rețele se vor realiza ulterior P.U.Z. conform avizelor instituțiilor
avizatoare.

CAPITOLUL 4

INVESTITIA PROPUSA SI JUSTIFICAREA ACESTEIA

Avand in vedere ca aceasta zona este localizata in proximitatea zonei centrale, a centrului
istoric, a garii Constanta, iar la nivelul intregului oras s-a constatat o cerere crescuta pentru unitati
de locuit, respectiv birouri - documentatia de tip P.U.Z. va structura, completa tesutul studiat si va
ridicat gradul de confort al locuirii cat si estetica zonei, prin volume arhitecturale si materiale
contemporane completate de spatii publice verzi amenajate din punct de vedere peisagistic.
Ca urmare a acestor constatari, initiatorul MIRCEA MIHAI-VICENTIU propune edificarea unei
constructii dedicata locurii colective si birourilor cu spatii comerciale si de servicii ce completeaza
functiunea de locuire, ce va avea in vedere amenajarea spatiilor verzi la sol prin amenajare
peisagistica ce ridica estetica zonei.
Atasat la prezentul memoriu tehnic se regaseste expertiza tehnica judiciara, intocmita de catre
dr. arh. Simona Munteanu, avand calitatea de expert ethnic judiciar in specialitatea urbanism si
amenajarea teritoriului, posesoare a autorizatiei nr. 4229052013 seria 64789424042013, emisa de
Ministerul Justitiei.
Odata initiata elaborarea Planului Urbanistic Zonal, beneficiarii vor urma toti pasii necesari
consultarii publicului impreuna cu elaboratorul documentatiei de PUZ si cu persoana responsabila
din cadrul administratiei publice locale ,conform Regulamentului de informare si consultare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul Municipiului Constanta
aprobat .
Implicarea publicului va fi facuta prin postarea pe site-ul primariei a intentiei de elaborare cu
punerea la dispozitiei a unui PUZ preliminar cu fotografii elocvente si toate datele necesare
identificarii zonei si a modificarilor propuse. Acesta va fi mentinut pe site pe toata perioada de
obtinere avize, timp in care, cei interesati vor putea trasmite sugestii in ceea ce priveste strategia de
dezvoltare a zonei afectate.
In faza ulterioara de dezbatere publica, se va amplasa pe teren un panou cu anuntul de
consultare,se va posta din nou pe site anuntul de consultare, pentru o perioada de 25 de zile si se
vor notifica toti locuitorii din arealul PUZ-ului . Deasemenea , se va organiza o sedinta de dezbatere
publica stabilita de comun acord in calendarul consultarii si se va face o corespondenta intre cei
interesati, primarie si elaboratorul documentatiei de urbanism . La finalul procedurii , se va intocmi
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raportul informarii si consultarii populatiei, act necesar in vederea aprobarii PUZ-ului de catre
administratia locala .
Investitia privata propusa prin aceasta documentatie de urbanism derogatorie nu presupune
categorii de costuri suplimentare ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale, intreaga suma
fiind suportata de proprietarii terenului .
Planul urbanistic zonal va stabili, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si
arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, înaltimea maxima
admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT),
retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale
parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise.
Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administratia locala va dispune de mijlocul de
analiza si decizie, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege.
Intocmit,
Urb. PĂVĂLUC Loredana-Ionela

Verificat,
Urb. BĂJENARU Alexandru
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Amplasament studiat P.U.Z. S.= 17706,981 mp. / 1,77 ha.
Amplasament ce a generat P.U.Z.: teren proprietate privata, identificat cu N.C. 246073 S.= 38,00 mp.
teren proprietate privata, identificat cu N.C. 246074 S.= 1276,00 mp.
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P.U.Z. - ZONA DELIMITATA DE BD. 1 MAI, STRADA PRELUNGIREA TRAIAN SI DRUM DE ACCES
LEGENDA

Inventar de coordonate IE 246073
Nr.
Pct.

N [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

E [m]

1 303036.969
791044.333
2 303029.016
791039.994
3 303040.578
791036.729
S(1)=38.07mp P=29.491m

Limite si parcelar

P

9.060
12.014
8.417

Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 1,77 ha.
Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
conform acte
cu Nr. cadastral= 246073 S.= 38,00 mp.
Nr. cadastral= 246074 S.= 1276,00 mp. si masuratori
Zonificare functionala - EXISTENT

Inventar de coordonate IE 246074
Nr.
Pct.

N [m]

N

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

E [m]

1 303036.969
791044.333
4 303026.752
791065.857
5 303028.518
791066.730
6 303029.142
791068.503
7 303027.104
791074.928
8 303025.693
791076.170
9 303024.309
791076.721
10 302988.177
791040.107
11 302987.822
791038.547
12 302996.471
791022.237
2 303029.016
791039.994
S(2)=1275.93mp P=155.421m

P

23.826
1.970
1.880
6.740
1.880
1.490
51.440
1.600
18.461
37.074
9.060

Circulatie carosabila
P

Circulatie pietonala
Constructii
246073

Ghena
Spatii verzi

P

Parcaje
ZRE1

Zona echipamente publice
dispersate la nivel de cartier
si complex rezidential

246074

P.O.T.max.= cf. normelor
specifice, nu mai mult de 85%
C.U.T.max.= cf. normelor
specifice, nu mai mult de 3.0

REGLEMENTARI conform P.U.G. Mun. Constanta, aprobat, pentru zona propusa spre studiu
P.U.Z.:
Se recomanda elaborarea de P.U.Z. pentru subzonele cu cladiri inalte in vederea stabilirii
conditiilor de utilizare si reconversie functionala a parterului acestora, a delimitarii domeniului public
al municipiului, al celui aflat in proprietatea privata a acestuia si a domeniului privat al asociatiilor
de proprietari precum si a modului de organizare a spatiilor libere comune destinate parcarii
/gararii, jocului si odihnei, colectarii deseurilor menajere, spatiilor plantate etc.

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

UTILIZARI ADMISE
locuinte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje
semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si
loisir (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.
UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
se admite utilizarea spatiilor de la parterul cladirilor de locuit pentru functiuni comerciale,
servicii si echipamente sociale cu conditia ca acestea sa nu aduca prejudicii si stanjeniri
functiunii rezidentiale si sa nu atraga un trafic excedentar semnificativ pe strazile de categoria
I si II;
se admit spatii pentru administrarea grupurilor de 30 - 60 apartamente proprietate privata,
eventual aferent locuintei administratorului /portarului angajat permanent.

P

Inaltimea maxima admisibila este P + 10 niveluri, respectiv H maxim = 33.0 m
P.O.T. maxim admis = 25%
C.U.T. maxim admis = 2.5

BILANT SUPRAFETE SI INDICATORI URBANISTICI EXISTENT/ ADMIS cf. P.U.G. - SUBZONA ZRL5

U.T.R.

ZRL5
(Suprafata=
15266,00 mp.)

Constructie

S.c.(mp.)

S.d.(mp.)

R.H.(metri)

Bloc I1

568,50

7202,16

P+14E (53,34m.)

Bloc I2

509,50

7380,00

P+14E (53,34m.)

Bloc I2
extins

1595,00

4603,00

P+1E-2E

Bloc I3

P.O.T.

S.c.

C.U.T.

S.d.

max. admis

max. admis

max. admis

max. admis

25%

509,50

7380,00

3816,50

P+14E (53,34m.)

2.5

R.H.(metri)

Suprafete construite/
desfasurate neutilizate

S.c. = 3816,50 - 3182,50
= 634,00 metri patrati
38165,00 P+10E (33,00m.) S.d. = 38165,00 - 26565,16
= 11599,84 metri
patrati/ arie desfasurata
construita

CONTEXTUL URBAN EXISTENT conform expertiza tehnica judiciara, intocmita de dr. arh. Simona
Munteanu, posesoare a autorizatiei nr. 4229052013 seria 64789424042013, emisa de Ministerul
Justitiei.
Terenurile in suprafata cumulata de 1314,00 mp., aflate in proprietatea beneficiarului, a fost
dobandit prin cumparare in urma reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul Legii 10/2001 in
anul 2003 si a vanzarii succesive a acestuia, pana in anul 2015, cand a ajuns in proprietatea sa.
Acest teren, dupa cum rezulta din documentele solicitate si obtinute de beneficiar din partea
Proiect Constanta S.A. (fostul Institut Judetean de Proiectare Constanta), a facut obiectul Decretului
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3182,50

26565,16

(75% din constructiile existente)
P+14E (53,34m.)

3816,50

38165,00

33,00 metri

in executia constructiilor s-a depasit regimul de inaltime maxim admis cu 20,34 metri/ 4 niveluri.

DATE GENERALE imobile ce au generat P.U.Z.:
Teren identificat prin numar cadastral 246073, situat la adresa Bd. Marinarilor, zona
B.C.R., nr. LOT2:
S.= 38,00 mp.
imobilul este neimprejmuit
categoria de folosinta este curti constructii

Teren identificat prin numar cadastral 246074, situat la adresa Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1:
S.= 1276,00 mp.
imobilul este neimprejmuit
categoria de folosinta este curti constructii

BILANT TERITORIAL EXISTENT conform
aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr.
25/1983, obtinute din arhiva Proiect Constanta S.A. (fostul Institut Judetean de Proiectare
Constanta), pentru subzona ZRL5 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE INALTE CU P+8 - 10
NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE in suprafata de
15266,00 metri patrati, releva faptul ca zona studiata are in prezent utilizat un P.O.T. de
20.84% si un C.U.T. de 1.74 mp./A.D.C. :
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P.U.Z. - ZONA DELIMITATA DE BD. 1 MAI, STRADA PRELUNGIREA TRAIAN SI DRUM DE ACCES
LEGENDA

Inventar de coordonate IE 246073
Nr.
Pct.

N [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

E [m]

1 303036.969
791044.333
2 303029.016
791039.994
3 303040.578
791036.729
S(1)=38.07mp P=29.491m

N
Limite si parcelar

P

9.060
12.014
8.417

Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
conform acte
cu Nr. cadastral= 246073 S.= 38,00 mp.
Nr. cadastral= 246074 S.= 1276,00 mp. si masuratori
Limita U.T.R. conform P.U.G.

Inventar de coordonate IE 246074
Nr.
Pct.

N [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

E [m]

1 303036.969
791044.333
4 303026.752
791065.857
5 303028.518
791066.730
6 303029.142
791068.503
7 303027.104
791074.928
8 303025.693
791076.170
9 303024.309
791076.721
10 302988.177
791040.107
11 302987.822
791038.547
12 302996.471
791022.237
2 303029.016
791039.994
S(2)=1275.93mp P=155.421m

EXISTENT

Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 1,77 ha.

P

23.826
1.970
1.880
6.740
1.880
1.490
51.440
1.600
18.461
37.074
9.060

ZRE1

Limita U.T.R. conform P.U.Z.
P

Zonificare functionala - EXISTENT

ZRL5

Circulatie carosabila
246073

P.O.T.max.= 50%
C.U.T.max.= 7.5
R.H.max.= 55,00 metri

ZRE1-subzona echipamente publice dispersate,
la nivel de cartier si complex rezidential existente
ZR5 - zona mixta situata in lungul arterelor mari
de circulatie si in vecinatatea zonei rezidentiale

P

ZRE1

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

ZR5
P.O.T.max.= 30%
C.U.T.max.= 3.0
R.H.max.= 55,00 metri

(indicatori urbanistici in corelare cu
suprafetele neocupate si neutilizate
a insulei urbane din care face parte)

ZRE1

CR
A INESTER
DIC E C
ATO U 20
RI U %
RB.

246074

P.O.T.max.= cf. normelor
specifice, nu mai mult de 85%
C.U.T.max.= cf. normelor
specifice, nu mai mult de 3.0

PROPUS

EXISTENT

P.O.T.max.= 30%
C.U.T.max.= 3.0
R.H.max.= 55,00 metri

PROPUS

ZRL5
ZR5
crestere 20%
P.O.T. = 25% ------------------------->
P.O.T.= 30%
crestere 20%
C.U.T.= 2.5 -------------------------> C.U.T.= 3.0
R.H.=P+10E -------------------------> R.H.= P+14E

ZR5

P

P

Conform Legii 350 din 06.06.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, articolul 32, punctul (7),
"Modificarea prin planuri urbanizstice zonale (P.U.Z.) de zone ale unei unitati teritoriale de reeferinta, stabilite
prin reglementari aprobate prin Planul Urbanistic General, poate fi finantata de persoane juridice si/ sau fizice.
In aceasta situatie coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) propus de noua reglementare NU il va putea
depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20%, o singura data."
DATE GENERALE imobile ce au generat P.U.Z.:
Teren identificat prin numar cadastral 246073, situat la adresa Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT2:
S.= 38,00 mp.
imobilul este neimprejmuit
categoria de folosinta este curti constructii
Teren identificat prin numar cadastral 246074, situat la adresa Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1:
S.= 1276,00 mp.
imobilul este neimprejmuit
categoria de folosinta este curti constructii
BILANT INDICATORI URBANISTICI SI SUPRAFETE EXISTENT/ PROPUS/ maxim ADMIS cf. P.U.G./ maxim ADMIS cf. P.U.Z.

Astfel in urma analizei indicatorilor, existenti, anterior aprobati si propusi pe zona studiata ,
respectiv admisi prin prezentul P.U.Z. se concluzioneaza urmatoarele:

U.T.R. U.T.R.

Procent
Procent
Procent
Procent
S.(metri
Constructii S.construita S.construita
S.construita
Coeficient
Coeficient
S.construita
Constructii S.construita S.construita
S.construita
Coeficient
Coeficient
S.construita
patrati) U.T.R.
(metri patrati) desfasurata ocupare teren ocupare teren
(metri patrati) utilizare teren utilizare teren
desfasurata
(metri patrati) desfasurata ocupare teren ocupare teren
(metri patrati) utilizare teren utilizare teren
desfasurata
(P.O.T.)
(P.O.T.)
(P.O.T.)
(P.O.T.)
(C.U.T.)
(C.U.T.)
(C.U.T.)
(C.U.T.)
(metri patrati)
(metri patrati)
(metri patrati)
(metri patrati)
existent propus
existent
existent
existent
existent
propus
propus
admis cf. P.U.G. admis cf. P.U.G. existent
admis cf. P.U.G. admis cf. P.U.G. existent/
existent/
existent/
admis cf. P.U.Z. admis cf. P.U.Z.
admis cf. P.U.Z. admis cf. P.U.Z.
propus
propus
propus

ZRL5 ZR5

15266,00

Bloc I1
Bloc I2
Bloc I2
extins
Bloc I3
Teren
N.C.246074
liber de
constructii

TOTAL

568,50
509,50

7202,16
7380,00

1595,00

4603,00

509,50

7380,00

-

-

3182,50

26565,16

20,84%

25,00%

3816,50

1,74 mp./A.D.C. 2,5 mp./A.D.C.

38165,00

Bloc I1
Bloc I2
Bloc I2
extins
Bloc I3
Constructie
propusa pe
teren
N.C.246074

3816,50

REGLEMENTARI conform documentatie P.U.Z., pentru zona propusa spre studiu, ZR5-zona mixta
situata in lungul arterelor mari de circulatie si in vecinatatea zonei rezidentiale:
UTILIZARI ADMISE
locuinte colective inalte in proprietate particulara de standard mediu si ridicat;
amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje
semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si
loisir (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri;
functiuni complementare locuirii la etajele inferioare ale constructiei, precum: spatii
comerciale, servicii, birouri, etc.;

38165,00

568,50
509,50

7202,16
7380,00

1595,00

4603,00

509,50

7380,00

638,00

9570,00

3820,50

36135,16

25,02%

30,00%

4579,80

2,36 mp./A.D.C. 3,0 mp./A.D.C.

P.O.T. propus (25,02%) < P.O.T. maxim admis cf. P.U.Z. (30%)
S.c. propusa (3820,50 mp.) < S.c. maxim admisa cf. P.U.Z. (4579,80 mp.)
C.U.T. propus (2.36 mp./A.D.C.) < C.U.T. maxim admis cf. P.U.G. (2.5 mp./A.D.C.)
S.d. propusa (36135,16 mp./ A.D.C.) < S.d. maxim admisa cf. P.U.G. (38165,00 mp./ A.D.C.)
C.U.T. propus (2.36 mp./A.D.C.) < C.U.T. maxim admis cf. P.U.Z. (3.0 mp./A.D.C.)
S.d. propusa (36135,16 mp./ A.D.C.) < S.d. maxim admisa cf. P.U.Z. (45798,00 mp./ A.D.C.)

45798,00
Documentatia prezenta, vizeaza o strategie de dezvoltare unitara si tine cont de vecinatati,
astfel se propune cresterea regimului de inaltime fata de cel admis prin P.U.G. cu 4 niveluri, avand
in vedere faptul ca in zona studiata 75% dintre constructiile existente prezinta un regim de
inaltime de P+14E (~53,34 metri).

(crestere +20%
fata de C.U.T.
admis cf. P.U.G.)

(crestere +20%
fata de P.O.T.
admis cf. P.U.G.)

4579,80

Parcajele, se vor asigura conform H.C.L. 113/ 2017, actualizat, Regulamentului privind asigurarea nr. mini

45798,00
ii

In concluzie pe terenul ce a demarat documentatia se admite realizarea unei constructii
avand:
R.H. maxim admis= P+14E (55,00 metri)
S. construita maxim admisa = 638,00 metri patrati (P.O.T. maxim admis= 50%)
S. construita desfasurata maxim admisa= 9570,00 metri patrati/ A.D.C. (C.U.T. maxim admis=
7.5 mp./A.D.C.)

ri autorizate,

a, astfel:

o
o

2 locu
Art. 4 func

de maximum 100,00 mp.;
mai mare de 100,00 mp.
administrative - 1 loc de parcare la fiecare 80 mp. din S.C.D., pentru func iuni care nu

trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp. din S.C.D., pentru

Suprafete construite/ desfasurate
neutilizate
pe insula urban studiata, in urma
construirii imobilului pe terenul N.C.
246074

o
min. 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din S.C.D. util
asigura un supliment de 20%, fa

iuni comerciale cu nr. redus de clien i, pentru spa ii cu suprafa
zut la art.5, lit. b).);

mai mare de 50 mp.;

o
Inaltimea maxima propusa este P + 14 niveluri, respectiv H. maxim = 55.00 metri;
P.O.T. maxim admis = 30%;
C.U.T. maxim admis = 3.0 mp./ A.D.C.
In cadrul parcelarului propus spre studiu P.U.Z., ce prezinta limita zonei incadrata in U.T.R. ZRL5,
conform P.U.G. aprobat, ce a fost reglementat anterior pe baza
, in suprafata
de 15266,00 metri patrati, se identifica 2 (doua) terenuri proprietate privata , dobandite prin
cumparare in urma reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul Legii 10/2001 in anul 2003 si a vanzarii
succesive a acestora, pana in anul 2015, cand au ajuns in proprietatea beneficiarului.
Aceste terenuri prezinta categoria de folosinta curti-constructii si pot fi construite, avand in vedere
suprafetele neocupate/ neutilizate de teren conform indicatorilor urbanistici aferenti insulei urbane din care fac
parte.
Astfel pentru terenul identificat prin N.C. 246074, situat la adresa Bd. Marinarilor, zona B.C.R., nr. LOT1, in
suprafata de 1276,00 metri patrati, se propun urmatorii indicatori urbanistici in corelare cu suprafetele
neocupate si neutilizate a insulei urbane din care face parte (raportate la indicatorii urbanistici aferenti
acesteia):
P.O.T. maxim= 50%
C.U.T. maxim= 7.5 mp./A.D.C.
R.H. minim admis= P+6E-8E (34,50 metri) ; R.H. maxim admis= P+14E (55,00 metri)
In concluzie pe terenul ce a generat P.U.Z., identificat prin N.C. 246074, se propune o suprafata
construita maxim admisa de 638,00 metri patrati si o suprafata construita desfasurata maxim admisa
9570,00 metri patrati pentru a atinge un regim maxim de inaltime de 15 niveluri precum restul
constructiilor existente de pe insula urbana din care face parte terenul ce a generat prezenta
documentatie.
De precizat faptul ca, in cazul in care se realizeaza constructia anterior mentionata, insula urbana va avea
ocupat un P.O.T. de 25,09% si un C.U.T. de 2.36 metri patrati / arie desfasurata a constructiei.

1
(respectiv 1 loc de parcare la 8 mp. din suprafa
Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spa ii cu suprafa

ie);
lii de consuma

o

de 25 mp.;
i locomotorii, conform prevederilor normelor in vigoare.

Suprafetele de spatii verzi, se vor calcula conform H.C.J.C. 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.

NOTA: Procentele minimale, reprezinta raportul dintre suprafata aferenta spatiilor verzi si suprafata terenului detinuta de investitor/ beneficiar, cu mentiunea ca
investitorul/ beneficiarul poate repartiza suprafata de spatiu verde pe:
- suprafata de teren ramasa libera dupa realizarea constructiilor si parcarilor aferente mentionate in anexa 5 a R.G.U., aprobat prin H.G.R. 525/1996, republicata;
- suprafata fatadelor constructiilor;
- suprafata teraselor/ acoperisului.

Zona studiata cuprinde terenuri aflate in domeniul public si privat al municipiului Constanta, precum si terenuri proprietate
privata a persoanelor fizice/juridice.
Terenul studiat, ce a generat prezenta documentatie, este proprietatea privata a beneficiarului MIRCEA MIHAI-VICENTIU,
conform acte de proprietate: contract vanzare-cumparare nr. 1505 din 11.11.2017 inregistrat la Biroul Notarial Public Asociati
DOINITA CRISAN SI DELIA CRISAN.Terenul este inregistrat la categoria de folosinta curti-constructii si are acces direct din
drum de acces B.C.R. si Str. Prelungirea Traian.

PLAN TOPOGRAFIC S.C. TOPOCAD SERV S.R.L. ing. Pestrea Constantin
J13/587/2002
VERIFICATOR
PROIECTANT GENERAL
S.C. Project Resolv Consulting S.R.L.

studio

www.masstudio.ro

SPECIFICATIE

I ZONA STUDIU P.U.Z.:

VECIN

I PARCELA CE A GENERAT P.U.Z.:

Tel: 0341-413.997, 0770-633.103, Fax: 0341-413.996
E-mail: projectresolvconsulting@yahoo.com

CUI: RO 18618676, Nr. Reg.Com.: J13/1270/2006

PROIECTANT SPECIALITATE

VECIN

S.c. = 4579,80 - 3182,50
= 1397,30 metri patrati
S.d. = 45798,00 - 26565,16
= 19232,24 metri patrati/ arie desfasurata construita

NUME

Desenat

SEMNATURA

scara
1/1000
format
A2

Proiectat

Proiectat

Pr. nr.

170/2018

J13/644/2013
CONSTANTA - ROMANIA

Sef proiect
Proiectat

Beneficiar:

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.
CONSTANTA

ARH.STEBINGAR_MIHAI

Titlu proiect:

Faza:

A.O.
Titlu plansa:

Plansa nr.

U-03
03/2018

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.

