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LIMITĂ DE STUDIU

LIMITĂ TERENURI CARE AU GENERAT PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE

COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL,

MUNICIPIUL CONSTANȚA

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU ȘI PUG

POT max cf. PUG= cf. PUZ, dar nu mai mare e 50%

CUT max cf. PUG = 10 mc/mp teren

Terenul de intervenție se încadrează în  ZRA1 - zona de activități  activitati productive agro-industriale , conform PUG

Municipiul Constanța și în UTR 1 - zona instituții,   servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel submunicipal și

municipal, precum și echipamente publice + zonă locuințe, respectiv UTR 7 - zonă locuințe individuale și colective

medii, conform PUZ Palazu Mare.

ÎNCADRARE ÎN PLANUL URBANISTIC GENERAL AL

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

LOCALIZAREA ÎN MUN. CONSTANȚA
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urb.Mihaela PUȘNAVA urb.Teodor MANEA urb.Teodor MANEA
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AVIZ DE OPORTUNITATE

DATA

TITLU PROIECTELABORATOR PUZ

OCTOMBRIE 2019

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC

SIUTGHIOL, MUNICIPIUL CONSTANȚA

AGORAPOLIS SRL

MANAGER PROIECT

ATÂT S-A PUTUT-AA SRL

MANAGER PROIECT

arh. Sergiu ZMEU

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU ȘI PUG
S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.

POT max cf.  UTR 1 PUZ Palazu Mare= 60%

CUT max cf. UTR 1 PUZ Palazu Mare = 3

POT max cf. UTR 7 PUZ Palazu Mare= 50%

CUT max cf. UTR 7 PUZ Palazu Mare = 2

ÎNCADRARE ÎN P.U.Z. PALAZU MARE

PARCELA A 510/ 8, ZONA LACULUI

SIUTGHIOL, MUN. CONSTANȚA
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Secțiune AA' -Profil transversal DN2A
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Secțiune BB' -Profil transversal DE 512
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SITUAȚIA EXISTENTĂ

PL 1

ȘEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

urb.Mihaela PUȘNAVA urb.Teodor MANEA urb.Teodor MANEA

SCARA

NR.PLANȘĂ

BENEFICIAR
AMPLASAMENT FAZA

TITLU PLANȘĂ

PLAN URBANISTIC ZONAL

AVIZ DE OPORTUNITATE

DATA

TITLU PROIECTELABORATOR PUZ

1:1000

OCTOMBRIE 2019

AGORAPOLIS SRL

MANAGER PROIECT

ATÂT S-A PUTUT-AA SRL

arh. Sergiu ZMEU

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE

COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL,

MUNICIPIUL CONSTANȚA

LEGENDĂ

LIMITE

LIMITĂ DE STUDIU

LIMITĂ TERENURI CARE AU GENERAT PUZ

LIMITĂ PARCLE CADASTRALE INTABULATE

UTILIZĂRI/ZONE FUNCȚIONALE

TEREN AGRICOL

COMERȚ-SERVICII

ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ CU REGIM SEVER

CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

LOCUIRE

POT max cf. PUG= cf. PUZ, dar nu mai mare e 50%

CUT max cf. PUG = 10 mc/mp teren

Terenul de intervenție se încadrează în  ZRA1 - zona de activități  activitati productive

agro-industriale nepoluante desfasurate sau nu in constructii agro- industriale mari, conform

PUG Municipiul Constanța și în UTR 1 - zona instituții,   servicii, birouri, comerț, dotări urbane la

nivel submunicipal și municipal,precum și echipamente publice + zonă locuin țe, respectiv UTR 7 -

zonă locuințe individuale și colective medii, conform PUZ Palazu Mare.

POT max cf.  UTR 1 PUZ Palazu Mare= 60%

CUT max cf. UTR 1 PUZ Palazu Mare = 3

POT max cf. UTR 7 PUZ Palazu Mare= 50%

CUT max cf. UTR 7 PUZ Palazu Mare = 2

TEREN VIRAN

DRUM DE EXPLOATARE

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC

SIUTGHIOL, MUNICIPIUL CONSTANȚA

S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.

ZONĂ CU VEGETAȚIE SPONTANĂ

ÎNCADRARE ÎN ALTE DOCUMENTAȚII

Parcela A 510/ 8, zona lac

Siutghiol, Municipiul Constanța

ZONĂ DE PROTECȚIE RAJA REGIM SEVER, INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

INTERDICȚII DE CONSTRUIRE

ÎNCADRARE ÎN P.U.Z. PALAZU MARE
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UTR 7

zonă locuire - individuale și

colective medii

POT = 50%

CUT = 2

RHmax = P+4

POT max=65%

CUT max = 12 mc/mp teren

RHmax = 4S+P+16

ZM1

POT max=60%

CUT max = 12 mc/mp teren

RHmax = 4S+P+16

ZL1

UTR 1

zonă mixtă - instituții, servicii,

comerț, spații verzi amenajate

POT = 60%

CUT = 3

RHmax = P+4

posibilitate accent vertical P+15 -

P+24

UTR 1

zonă mixtă - instituții, servicii,

comerț, spații verzi amenajate

POT = 60%

CUT = 3

RHmax = P+4

posibilitate accent vertical P+15 -

P+24

UTR 1

zonă mixtă - instituții, servicii,

comerț, spații verzi amenajate

POT = 60%

CUT = 3

RHmax = P+4

posibilitate accent vertical P+15 -

P+24
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Secțiune BB' - Profil transversal - strada profil B

-propunere-

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PROPUSE

PL 2

ȘEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

urb.Mihaela PUȘNAVA urb.Teodor MANEA urb.Teodor MANEA

SCARA

NR.PLANȘĂ

BENEFICIAR
AMPLASAMENT FAZA

TITLU PLANȘĂ

PLAN URBANISTIC ZONAL

AVIZ DE OPORTUNITATE

DATA

TITLU PROIECTELABORATOR PUZ

1:1000

OCTOMBRIE 2019

AGORAPOLIS SRL

MANAGER PROIECT

ATÂT S-A PUTUT-AA SRL

arh. Sergiu ZMEU

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE

COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL,

MUNICIPIUL CONSTANȚA

LEGENDĂ

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC

SIUTGHIOL, MUNICIPIUL CONSTANȚA

S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.

LIMITE

LIMITĂ DE STUDIU PUZ

LIMITĂ TERENURI CARE AU GENERAT PUZ

LIMITĂ PARCLE CADASTRALE INTABULATE

UTILIZĂRI/ZONE FUNCȚIONALE

ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

SPAȚIU VERDE AMENAJAT

ZONĂ DE PROTECȚIE RAJA, INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINȚE ȘI COMERȚ SERVICII

CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

CIRCULAȚIE PIETONALĂ

LIMITĂ UTR

LIMITĂ EDIFICABIL MAXIM ADMIS

ACCES CAROSABIL PE LOT

UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ PROPUSE

POT max=60%

CUT max = 12 MC/MP TEREN

Hmax= 65m

ZL 1 - Zona locuințelor colective înalte până la 4S+P+16E

POT max=65%

CUT max = 12 MC/MP TEREN

Hmax= 65m

ZM 1 -Zonă mixtă de locuințe colective înalte, clădiri de birouri și comerț, până la 4S+P+16E

PARCELA A 510/ 8, ZONA LACULUI

SIUTGHIOL, MUN. CONSTANȚA
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UTR 7

zonă locuire - individuale și

colective medii

POT = 50%

CUT = 2

RHmax = P+4

UTR 1

zonă mixtă - instituții, servicii,

comerț, spații verzi amenajate

POT = 60%

CUT = 3

RHmax = P+4

posibilitate accent vertical P+15 -

P+24

UTR 1

zonă mixtă - instituții, servicii,

comerț, spații verzi amenajate

POT = 60%

CUT = 3

RHmax = P+4

posibilitate accent vertical P+15 -

P+24

UTR 1

zonă mixtă - instituții, servicii,

comerț, spații verzi amenajate

POT = 60%

CUT = 3

RHmax = P+4

posibilitate accent vertical P+15 -

P+24
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Secțiune AA' - Profil transversal - strada profil A
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Secțiune BB' - Profil transversal - strada profil B
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ILUSTRARE URBANISTICĂ

PL 2.1

ȘEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

urb.Mihaela PUȘNAVA urb.Teodor MANEA urb.Teodor MANEA

SCARA

NR.PLANȘĂ

BENEFICIAR
AMPLASAMENT FAZA

TITLU PLANȘĂ

PLAN URBANISTIC ZONAL

AVIZ DE OPORTUNITATE

DATA

TITLU PROIECTELABORATOR PUZ

1:1000

OCTOMBRIE 2019

AGORAPOLIS SRL

MANAGER PROIECT

ATÂT S-A PUTUT-AA SRL

arh. Sergiu ZMEU

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU

REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE

COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL,

MUNICIPIUL CONSTANȚA

LEGENDĂ

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC

SIUTGHIOL, MUNICIPIUL CONSTANȚA

S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.

LIMITE

LIMITĂ DE STUDIU PUZ

LIMITĂ PARCLE CADASTRALE INTABULATE

UTILIZĂRI/ZONE FUNCȚIONALE

 LOCUINȚE COLECTIVE

SPAȚIU VERDE AMENAJAT

ZONĂ DE PROTECȚIE RAJA, INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE

CONSTRUCȚIE MIXTĂ DE LOCUINȚE ȘI COMERȚ - SERVICII

CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

CIRCULAȚIE OCAZIONAL CAROSABILĂ

LIMITĂ UTR

LIMITĂ EDIFICABIL MAXIM ADMIS

ACCES CAROSABIL PE LOT

UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ PROPUSE

POT max=60%

CUT max = 12 MC/MP TEREN

Hmax= 65m

ZL 1 - Zona locuințelor colective înalte până la 4S+P+16E

POT max=65%

CUT max = 12 MC/MP TEREN

Hmax= 65m

ZM 1 -Zonă mixtă de locuințe colective înalte, clădiri de birouri și comerț, până la 4S+P+16E

CIRCULAȚIE PIETONALĂ

ELEMENTE CU ROL ILUSTRATIV

CONTURURI ORIENTATIVE CONSTRUCȚII

CONTUR SUBSOL PROPUS

SUGESTIE DE LOTIZARE

SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII

Parcela A 510/ 8, zona lac

Siutghiol, Municipiul Constanța

EXEMPLE ILUSTRATIVE PENTRU TIPOLOGIA DE EDIFICARE PROPUSĂ PRIN PUZ
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MEMORIU JUSTIFICATIV PENTRU EMITERE AVIZ DE OPORTUNITATE 

 ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

VOLUMUL I 

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: Plan urbanistic zonal pentru realizare ansamblu 
locuințe colective zona Lac Siutghiol, Municipiul Constanța 
Amplasamentul: parcela A 510/ 8, zona lac Siutghiol, Municipiul Constanța, Județul Constanța 
Inițiatorul investiției: NEW HOME CONSTRUCT S.A. 
Nr contract: 361/23.08.2019
Manager proiect: ATÂT S-A PUTUT ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL, arh. Sergiu Zmeu 
Elaboratorul studiului de urbanism:  AGORAPOLIS SRL 
Coordonator proiect: master urbanist MIHAELA PUȘNAVA 
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A. CONTEXT

0.0. Date beneficiar 
Nume: NEW HOME CONSTRUCT S.A. 
Sediul: strada Mircea Cel Bătrân, Nr. 102 (Corp C1, Camera 12), Etaj 1, municipiul Constanța, județul 
Constanța 
Identificare prin:  CUI: 17068132 

0.1. Necesitate elaborare Plan Urbanistic Zonal 

PUG-ul Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 
653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr. 429/31.10.2018 încadrează 
imobilul în unitatea teritorială de referință ZRA 1 - zona de activități agro-industriale. 

Utilizări admise:  
• activități productive agro-industriale nepoluante desfășurate sau nu în construcții agro-industriale

mari;
• distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor;
• cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren.

Utilizări admise cu condiționări (conform PUZ cu următoarele condiționări):  
• activitățile actuale sunt permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale

în termen de 5 ani de la aprobarea RLUMC;
• extinderea sau conversia activităților actuale va fi autorizată, cu condiția să nu agraveze poluarea

factorilor de mediu și a prezentării unui program de retehnologizare și ecologizare
• sunt permise în mod excepțional următoarele: spital, cabinete medicale, servicii specializate de

intervenție în caz de accidentare, învățământ profesional precum și echipamente cu caracter social
(cantine, creșe, cluburi etc.) care asigură servirea exclusiv a personalului salariat al unităților
respective

Destinații interzise (conform PUZ cu următoarele condiționări):  
• se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția celor de serviciu pentru personalul care asigură

permanenta în conformitate cu prevederile legale;
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• se interzice amplasarea unităților de învățământ și orice alte servicii de interes general în interiorul

limitelor în care poluarea depășește CMA;
• se interzice amplasarea de unități militare cu excepția celor a căror funcționare este impusă de

specificul activității industriale;
• se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la utilizări admise cu

condiționări.

PUZ Palazu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 121/2011, încadrează 
imobilul în două unități  teritoriale de referință, respectiv  UTR 1 - zona instituții, servicii, birouri, 
comerț, dotări urbane la nivel submunicipal și municipal, precum și echipamente publice și  UTR 7 - 
zonă locuințe individuale și colective medii. 

UTR1 : 
Utilizări admise: 
• instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;
• servicii de sănătate (spitale, cămine de bătrâni, policlinici, cabinete medicale);
• servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta / telecomunicații, servicii manageriale, tehnice și

profesionale;
• cercetare/dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, bibliotecă/mediatecă, activități

asociative diverse;
• servicii profesionale, hoteluri, alimentație publică, comerț, expoziții, recreere;
• showroom-uri auto, benzinării, activități de manufacturare și depozitare mic-gros legate de polul

terțiar, parcări multi etajate;
• locuințe colective

UTR7 : 
Utilizări admise: 
• locuințe individuale/ colective medii cu regim de înălțime variabil între P+1E și P+4E în regim de

construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat);
• echipamente publice specific zonei rezidențiale;
• construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajări aferente locuințelor, căi de acces pietonale

și carosabile, parcaje, garaje colective, spații plantate, locuiri de joacă pentru copii, amenajări sportive,
împrejmuiri

• scuaruri publice
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Utilizări admise cu condiționări: 
• în cazul existenței echipamentelor publice existente la parterul blocurilor se recomandă ca grădinițele,

creșele, cabinetele medicale sau dispensarele să aibă accese separate de cele ale locatarilor.
• pentru creșe și grădinițe este obligatorie existența unei suprafețe de minim 100 mp teren în

vecinătate pentru amenajarea ca loc de joacă
• se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere cu condiția ca

suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă
mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program de funcționare prelungit după ora
22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau producție;

• funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața
construită desfășurată mai mare de 250 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor
documentații PUD

• este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: farmacii, dispensare, creșe,
învățământ, culte, sport - întreținere, pe baza unui PUD aprobat. În zonele de lotizări constituite ce
cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele
edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații PUD (după caz).

Utilizări interzise: 
• schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari

(producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozitare, ateliere reparații)
• depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de material inflamabile sau toxice;
• stații întreținere auto și stații de betoane
• depozitare de material refolosibile sau platforme de precolectare a deșeurilor urbane
• lucrări de terasamente care să provoace scurgerea apelor pluviale pe parcelelor vecine sau care

împiedică colectarea sau evacuarea apelor pluviale
• nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la utilizări admise sau utilizări admise cu

condiționări

Terenul cu suprafața de 18291,58 mp este liber de construcții și are folosirea actuală nedeterminată. 
Prin urmare, necesitatea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal este dată de suprafața mare de 
intervenție, de necesitatea rezolvării fluxurilor de circulație auto și pietonală, a echipării edilitare pentru o 
zonă mixtă nou constituită (unde predomină locuirea colectivă), dar și a necesităților de echipamente și 
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dotări de interes public la nivelul dezvoltării.  

0.2. Obiective Plan Urbanistic Zonal 

Conform conținutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GM-0-2000, cât și în sensul 
legislației în vigoare, Planul Urbanistic Zonal nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază 
premergătoare realizării investițiilor. PUZ-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o 
zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului 
urbanistic general al localității din care face parte. 

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism - permisiuni și 
restricții - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată. Pe 
baza analizei critice a situației existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor de fundamentare 
și a opiniilor inițiatorilor.  

În conținutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme: 
- organizarea rețelei stradale; 
- zonificarea funcțională a terenurilor; 
- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane; 
- indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT etc.); 
- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
- statutul juridic și circulația terenurilor; 
- delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită (dacă există); 
- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice (dacă există); 
- menționarea obiectivelor de utilitate publică; 
- măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice; 
- reglementări specifice detaliate - permisiuni și restriciții, incluse în Regulamentul Local de Urbanism. 

În mod specific, Planul Urbanistic Zonal are următoarele obiective: 

- edificarea unei zone cu potențial investițional ridicat, asigurând un echilibru între nevoile 
comunității, interesele economice ale dezvoltatorilor și condițiile tehnice de mobilare urbanistică 
legate de circulații, protecția mediului, protecție socială, sănătate publică, dezvoltare comunitară, 
amenajare peisageră etc. 
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- utilizarea unei resurse libere de teren situată în proximitatea Lacului Siutghiol pentru dezvoltarea

economică a Municipiului Constanta, prin asigurarea de oportunități de găzduire de noi activități
economice și/ sau unități locative;

- reglementarea terenurilor aflate în zona de studiu: stabilirea indicatorilor urbanistici, a
retragerilor și modului de amplasare în parcelă;

- organizarea sistemului de circulație carosabilă și pietonală, cât și a sistemului de parcaje în
zona de studiu;

- asigurarea condițiilor de parcare aferente intervenției propuse, în conformitate cu reglementările
în vigoare la nivel local;

- asigurarea echipării edilitare corespunzătoare noii investiții.

0.3. Argumentare alegere zonă de studiu alături de imobilul care a generat PUZ 

Elaboratorul Planului Urbanistic Zonal a ales să studieze zona situată între DN 2A, DE 512 și zona de 
protecția Cișmea I C întrucât: 
• Zona aleasă între limitele menționate reprezintă un ansamblu omogen, fiind compusă din parcele

lipsite de construcții;
• Din informațiile obținute de elaboratorul documentației de urbanism, lotul situat la S-E de zona de

studiu care ar fi completat într-o forma regulată pe aceasta, se află într-o stare litigioasă, care ar
putea împiedica demersul de elaborare și aprobare a documentației și s-a decis eliminarea acestuia
din zona de studiu

Suprafața zonei propusă ca zonă de studiu este de 49195 mp, iar a parcelei care a generat PUZ este de 
18291,58 mp.  

0.4. Surse documentare și relația cu alte proiecte 

Planul Urbanistic Zonal își are sursele documentare din studii de teren (studiu topografic, geotehnic), 
studii și avize de specialitate (urbanism, juridic, poziții rețele echipare edilitară), existente sau în curs de 
elaborare, cât și documente normative aflate în vigoare. Planul Urbanistic Zonal se coroborează cu 
următoarele documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv cu actele normative mai jos 
menționate: 
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• Planul Urbanistic General al Municipiului Constanța aprobat prin HCL Constanța nr. 653/25.11.1999 a 

cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr 429/31.10.2018; 
• Planul Urbanistic Zonal Palazu Mare, aprobat prin HCL nr. 121/ 2011 și modificat cu HCL nr. 

258/2017 și HCL 254/2018;  
• alte planuri aprobate și situate în zonă, care nu au fost documentate până la stadiul de aviz de 

oportunitate a prezentului PUZ, spre a fi luate în evidență și coroborate până la emiterea avizului 
arhitectului șef; 

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Constanța. 

0.5. Prezentarea investiției / operațiunilor propuse 

Terenul cu suprafața de 18291,58 mp, pe care se urmărește realizarea investiției nu este edificat și aure 
categoria de folosință arabil. Scopul prezentului studiu urbanistic este de a integra zona în circuitul 
economic și imobiliar al municipiului Constanța. Astfel, se urmărește realizarea unui ansamblu de 
locuințe colective medii și înalte, spații verzi amenajate aferente acestora, și funcțiuni complementare 
locuirii ca servicii și birouri, alimentație publică și comerț cu amănuntul.  

În ceea ce privește regimul de înălțime al construcțiilor, se urmărește realizarea unor volume terasate, cu 
retrageri succesive ajungând până la P+16 (corespunzător accentelor de înălțime), însă se va impune 
respectarea condițiilor de însorire pentru a determina înălțimea maximă în cazul fiecărui lot edificat, în 
funcție de configurația terenurilor la momentul realizării investițiilor.  

S-a optat pentru locuințe terasate, deoarece acestea maximizează vederea către lac pentru unitățile 
locative, permițând organizarea locurilor de parcare și a dotărilor conexe în parter/demisol sau primele 
niveluri ale construcției. Această variantă permite realizarea unor amenajări exterioare care pot fi 
utilizate privat de către rezidenți, deasupra modulului de parcare, în timp ce spațiile exterioare pot 
beneficia de o organizare peisagistică unitară și coerentă. 

0.6. Indicatorii propuși 

PUG-ul Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 653/25.11.1999, a 
cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 429/31.10.2018 încadrează imobilul în unitatea 
teritorială de referință ZRA 1 - zona de activități agro-industriale. Indicatorii existenți pentru zona ZRA 
1, conform PUG, sunt: 
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POT max = conform PUZ, dar nu mai mare de 50% 
CUT max = 10 mc/ mp teren 

PUZ Palazu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 121/ 2011 și modificat prin HCL 
258/2017 și 254/2018, încadrează imobilul în UTR 7 - zonă locuințe individuale și colective medii, 
respectiv UTR 1 - zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel submunicipal și 
municipal, precum și echipamente publice . Indicatorii existenți pentru zonele menționate mai sus, 
conform PUZ, sunt: 

POT max  conform UTR 1= 60% 
CUT max conform UTR 1= 3  
RHmax = P+4; posibil accent pe înălțime P+15, P+24 

POT max  conform UTR 7= 50% 
CUT max conform UTR 7= 2  
RHmax = P+4. 

Prin PUZ-ul în studiu, se intenționează utilizarea indicatorilor stabiliți pin PUG, cu creșterea CUT cu 
20%, conform art 32 din legea 350/2001, cu completărilor și modificările ulterioare: 
POT max = 60% 
CUT max = 12 mc/mp teren 
RHmax = 4S+P+16 

În toate situațiile, posibilitățile maxime de construire vor ține cont deopotrivă de POT maxim, CUT 
maxim, RH la cornișă maxim și asigurarea numărului minim de locuri de parcare conform HCL 
113/2017 sau a regulamentelor de parcare locale în vigoare al momentul autorizării construirii. 

0.7. Modul de integrare a investiției/operațiunii propuse în zonă; 

Investiția propusă se aliniază la actuala tendință de urbanizare a zonei și generează noi spații locative și 
totodată funcțiuni conexe, menite să răspundă cererii în ceea ce privește nevoia de spații rezidențiale noi. 
Ținând cont de potențialul de dezvoltare al zonei, intervențiile se folosesc de proximitatea față de lac, 
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utilizează resursele libere de teren și asigură oportunități de găzduire de noi activități economice și/ sau 
unități locative. 
În urma maturizării pieței rezidențiale și de creșterea indicilor de calitate și confort specifici ansamblurilor 
rezidențiale, investiția răspunde la nevoia de înlocuire a fondului locativ la nivelul Municipiului Constanța. 

0.8. Prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul UAT Municipiul Constanța 

Inițierea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea ansamblului de locuințe colective în zona Lac 
Siutghiol este oportună, întrucât: 

-construirea terenurilor aflate în zona de studiu va produce noi spații care să găzduiască locuințe sau 
activități economice; 

-realizarea unei investiții imobiliare în zonă va avea un impact pozitiv asupra imaginii generale în 
zonă și va oferi posibilitatea creșterii valorii imobiliare a terenurilor din vecinătate; 

-construirea imobilelor care au generat PUZ creează locuri de muncă atât la momentul construcției, 
cât și pe termen lung, prin exploatarea activităților noi propuse; 

-crește productivitatea unor imobile intravilane ale UAT Municipiul Constanța și generează beneficii 
în plan economic; 

-construirea are drept efect consolidarea veniturilor directe ale UAT Municipiul Constanța ( respectiv 
taxe și impozite pe clădiri). 

0.9. Costuri aferente investiției (private, publice la nivel de APL) 

Planul Urbanistic Zonal va genera costuri pentru investitorul privat NEW HOME CONSTRUCT S.A., în ceea 
ce privește amenajarea și echiparea edilitară internă a imobilului care a generat respectivul plan. La 
nivelul zonei de studiu propusă, costurile de construire ale parcelelor proprietate privată vor aparține 
persoanelor fizice și juridice care dețin sau vor deține aceste imobile la momentul edificării. Costurile de 
dezvoltare a infrastructurii edilitare vor fi suportate de regiile specifice, de Administrația Publică Locală 
sau de investitorii privați, după caz. 
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1.  DATE GENERALE 

1.1.  DATE GENERALE AFERENTE TEREN CARE A GENERAT PUZ 

1.1.  Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: 
Plan urbanistic zonal pentru realizare ansamblu locuințe colective în zona Lac Siutghiol, Municipiul 
Constanța 

1.2. Amplasamentul:   
Parcela A 510/8 - zona Lacului Siutghiol, Municipiul Constanța, județul Constanța. 

1.3. Beneficiarul investiției:  
HOME CONSTRUCT S.A. 

1.4. Elaboratorul studiului de urbanism: 
Agorapolis SRL  
 Urb. Mihaela Pușnava 
 Urb. Teodor Manea 
 Urb. Beatrice Gheorghiu  

1.5.  Suprafața estimată a terenului:  
Terenul este compus dintr-o parcelă cu suprafața de 18291,58 mp. Suprafața zonei de studiu propusă 
este de aproximativ 49195 mp. 

1.6.  Situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat – definitiv şi/sau 
temporar - de obiectivul de investiții: 

Conform Certificatului de Urbanism 2862/13.08.2019 și a extrasului de carte funciară nr. 
226153/04.09.2019, terenul este situat în intravilanul Municipiului Constanța, categoria de folosință 
arabil, fiind situat în zona de impozitare C. Imobilul se află în proprietatea privată a persoanei juridice 
NEW HOME CONSTRUCT S.A. 
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2. DATE PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂ 

2.1. Evoluția zonei 

Date privind evoluția zonei: Imobilul care generează PUZ se află în zona nordică a Municipiului 
Constanța, în extremitatea sudică a lacului Siutghiol, într-un areal format atât din terenuri lipsite de 
construcții, sau încadrate în zone de protecție sanitară cu regim sever, cât și dezvoltări noi - ansambluri 
comerciale de mari dimensiuni (Centrul Comercial Tom, Dedeman, etc. )  

Zona de studiu cuprinde o zonă funcțională, reglementată prin PUG-ul Municipiului Constanța, după 
cum urmează: 
ZRA 1 - zona de activități agro-industriale. 

Totodată, conform PUZ Palazu Mare, zona de studiu este încadrată în: 
UTR 1 - zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel submunicipal și municipal, 
precum și echipamente publice .  
UTR 7 -  zonă locuințe individuale și colective medii. 

Din punct de vedere al evoluției zonei, se poate observa tendința de urbanizare a zonei, prin construirea 
atât a ansamblurilor rezidențiale (de exemplu Tomis Plus și Boreal) , cât și a centrelor comerciale de mari 
dimensiuni, ce au o importanță atât la nivel local ( deservesc populația rezidentă a zonei), cât și la nivel 
municipal.  

Potențialul de dezvoltare 

Constanța își menține în anul 2018 poziția printre cele mai mari piețele rezidențiale din România, 
susținută atât de cererea locală, cât și de cererea de tip investițional. Ținând cont de tendința actuală de 
urbanizare a zonei, investiția este oportună deoarece generează noi spații locative și totodată funcțiuni 
conexe locuirii, menite să răspundă cererii în ceea ce privește nevoia de spații rezidențiale noi.   
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Evoluția zonei 2009-2019. sursă: Google Earth, prelucrare: autori 
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2.2. Încadrare în localitate 

Imobilul care a generat PUZ se regăsește în intravilan, în zona nordică a Municipiului Constanța și este 
cuprins în următoarele zone protejate, conform Listei Monumentelor Istorice 2015 anexă la Ordinul 
Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la 
Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, 
actualizată și a Monumentelor Istorice Dispărute, cu modificările ulterioare: 
• Situl arheologic de la Palazu Mare, Cod LMI 2004 CT-I-s-B-02724, nr. crt. 365. 

Imobilul se află într-o zonă cu interdicții temporare de construire până la aprobare PUZ, conform legii 
350/2001, pentru solicitări care nu se încadrează în reglementările aprobate referitoare la retragerile 
construcțiilor de la aliniament, regimul de înălțime, indicatorii urbanistici, funcțiuni admise. 

Adresa imobilului care a generat PUZ este parcela A510/8, zona Lac Siutghiol,. Acesta se află în 
proximitatea drumului național DN2A, ce leagă Municipiul Constanța de orașul Ovidiu și este situat în 
extremitatea sudică a lacului Siutghiol.  

Imobilul se învecinează, după cum urmează: 
-la nord și est cu imobilul cu nr. cadastral 249901; 
-la sud cu imobilul cu nr. cadastral 216526 și imobilul cu nr. cadastral 216447; 
-la vest cu drumul de exploatare DE 512. 

Zona de studiu este delimitată : 
-la nord de imobilul cu nr. cadastral 249901; 
-La est de imobilul cu nr. cadastral 249901 ; 
-La sud de DN 2A și teren liber neintabulat; 
-La vest de drumul de exploatare DE 512; 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

Imobilul care a generat PUZ-ul se află pe o suprafață de teren de 18291,58 mp. Terenul proprietate 
privată este ocupat vegetație spontană, fără valoare peisagistică. 
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Municipiul Constanța dispune de o climă temperată, cu variații de temperatură specifice celor patru 
anotimpuri influențate de factorii de poziționare geografică și, respectiv, de prezența Mării Negre. 
Temperaturile medii anuale sunt superioare mediei naționale, +11.2°C. Temperatura minimă înregistrată 
în Constanța a fost  de -25 °C, iar cea maximă +38,5 °C, conform datelor statistice  ale INMH București. 

La nivelul zonei de studiu, elementele de cadru natural se constituie din vegetația spontană existentă în 
cadrul parcelelor proprietate privată, compusă din arbori, arbuști și vegetație joasă. 

2.4. Circulația 

Accesul către imobilul care a generat PUZ se realizează din strada DN 2A. Acesta este realizat din 
îmbrăcăminte asfaltică și este relativ plat, iar ampriza acestuia prezintă următoarele elemente 
constructive: este cu dublu sens de circulație, fiecare sens dispunând de 2 benzi a câte 3,50 m fiecare.  În 
prezent, nu există un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale. 
 

Profil transversal. Situație existentă sursă: prelucrare autor 

2.5. Ocuparea terenurilor 

Imobilul este liber de construcții.  
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2.6. Echipare edilitară 

În proximitatea zonei de intervenție și de studiu se află terenuri construite, atât la nord, către lacul 
Siutghiol, cât și la sud, în proximitatea DN2A. Prin urmare se constată că în zonă există rețele de utilități, 
însă poziția și caracteristicile acestora se vor stabili după Avizul de Oportunitate, în urma obținerii 
avizelor de utilități ale operatorilor locali. 

2.7. Probleme de mediu 

Terenurile nu se află în zone cu probleme de mediu. Ulterior emiterii avizului de oportunitate, se va 
realiza un studiu geotehnic al terenului care a generat PUZ pentru a stabili condițiile de construire, astfel 
încât să fie asigurată protecția împotriva riscurilor de alunecare a terenului, dacă acestea există. 

2.8. Disfuncționalități situația existentă- Sinteză 

Analizând situația existentă, se observă existența următoarelor tipuri de disfuncționalități de ordin 
funcțional, estetic: 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT PE PARCELA CARE A GENERAT PUZ

Suprafață 
teren (mp)

Sc (mp) Sc (%) Scd (mp)
POT maxim cf. 

PUG - UTR ZRA1
CUT maxim cf. PUG - UTR ZRA1

18291,58 0 0 0 50% 10 mc/mp teren

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT - ZONĂ DE STUDIU

UTR Suprafață (mp)
POT max cf. PUG - UTR 

ZRA1
CUT max cf. PUG - UTR 

ZRA1

UTR  ZRA1 49195 50% 10 mc/mp teren
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• Se constată o eterogenitate în ceea ce privește funcțiunile regăsite în vecinătatea zonei de studiu. 

Ținând cont că zona este într-un proces de urbanizare, constituită în jurul ansamblurilor rezidențiale 
nou formate (Tomis Nord, Boreal, etc. ) și a centrelor comerciale, există o incompatibilitate între  
zonele respective și terenurile virane de mari dimensiuni, lipsite de construcții.  

• Aparenta izolarea a zonei Lacului Siutghiol, rezultată din inexistența legăturilor carosabile la nivel 
zonal; 

• Se constată discrepanțe în ceea ce privește noile dezvoltări și circulațiile carosabile / infrastructura 
rutieră ce nu este modernizată, sau care se află într-o stare de degradare.   

• statutul non-aedificandi până la aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale nu permite creșterea  
productivității imobilelor în zonă și dezvoltarea acesteia, luând în considerare potențialul imobiliar dat 
de resursa de teren;  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 70, Constanța; CUI: 34332969; J13/649/2015, Tel: 0722393350 

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              
FAZA - AVIZ DE OPORTUNITATE - OCTOMBRIE 2019                                                              /                             16 35

mailto:office@agorapolis.ro
http://www.agorapolis.ro


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL, 

MUNICIPIUL CONSTANȚA   

3. PROPUNERI PRIVIND DEZVOLTAREA URBANISTICĂ 

Pe terenul care a generat PUZ și pe parcelele adiacente acestuia care fac parte din zona de studiu se 
propune realizarea unui ansamblu rezidențial mixt, cu locuințe colective înalte, birouri și servicii, spații 
comerciale și alte activități care să deservească locuirea. Având în vedere regimul juridic al terenurilor, 
care identifică 3 proprietari, se urmărește reorganizarea zonei din punct de vedere cadastral, pentru a 
permite realizarea unei infrastructuri de circulație optimizate pentru navigarea în condiții de fluență și 
siguranță în urma realizării unei investiții de mari dimensiuni, cu accente verticale și cu o arhitectură de 
calitate. 

Tipologia constructivă gândită pentru zona de studiu combină locuințele retrase în terasă, cu scopul de a 
oferi vederi panoramice și terase ample cât mai multor locuitori, cu incintele formate de locuințele 
colective, amplasate peste parterul în care sunt organizate parcări, pentru a oferi spații amenajate 
specifice fiecărei dezvoltări.  

În zona sudică a amplasamentului se urmărește îmbinarea zonelor de birouri-servicii, a comerțului și a 
altor funcțiuni care au capacitatea de a atrage vizitatori, localizare în primele niveluri ale ansamblului, cu 
locuințele colective aflate la etajele superioare, pentru a beneficia de panoramele către lac sau către 
oraș. În jumătatea nordică, zona este dedicată locuințelor colective și eventualelor dotări de proximitate 
sau complementare acestora (grădinițe, magazine de cartier, coafor, saloane de cosmetică etc). Sistemul 
terasat de construire permite realizarea unor accente de înălțime, aspect care în prezentul proiect este 
marcat la 16 niveluri peste parter. 

3.1. Studii de fundamentare  

Se vor elabora următoarele studii de fundamentare, necesare elaborării Planului Urbanistic Zonal, pe 
parcursul elaborării acestuia, conform Certificatului de Urbanism nr 2862/13.08.2019: 

- Studiu topografic; 
- documentare edilitară (avizare PUZ de către regii de utilități); 
- studiu geotehnic; 
- studiu de însorire; 
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3.2. Corelare cu prevederile Planului Urbanistic General 

Prevederile PUG-ul Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 
653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr. 429/31.10.2018, asupra zonei 
(unitatea teritorială de referință aplicabile investiției Beneficiarului (imobilul care a generat PUZ) 
sunt, după cum urmează: 
ZRA 1 - zona de activități agro-industriale  

Utilizări admise:  
• activități productive agro-industriale nepoluante desfășurate sau nu în construcții agro-industriale 

mari; 
• distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor; 
• cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. 

Utilizări admise cu condiționări (conform PUZ cu următoarele condiționări):  
• activitățile actuale sunt permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale 

în termen de 5 ani de la aprobarea RLUMC; 
• extinderea sau conversia activităților actuale va fi autorizată, cu condiția să nu agraveze poluarea 

factorilor de mediu și a prezentării unui program de retehnologizare și ecologizare 
• sunt permise în mod excepțional următoarele: spital, cabinete medicale, servicii specializate de 

intervenție în caz de accidentare, învățământ profesional precum și echipamente cu caracter social 
(cantine, creșe, cluburi etc.) care asigură servirea exclusiv a personalului salariat al unităților 
respective 

Destinații interzise (conform PUZ cu următoarele condiționări):  
• se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția celor de serviciu pentru personalul care asigură 

permanenta în conformitate cu prevederile legale; 
• se interzice amplasarea unităților de învățământ și orice alte servicii de interes general în interiorul 

limitelor în care poluarea depășește CMA; 
• se interzice amplasarea de unități militare cu excepția celor a căror funcționare este impusă de 

specificul activității industriale; 
• se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la utilizări admise cu 

condiționări. 
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Caracteristici ale parcelelor: 
! pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 40.0 metri în toate ZRA și o 

suprafața minima de 3000 mp.; parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici ca cele anterior 
specificate nu sunt construibile pentru activități productive;  

! pentru activități neproductive se recomanda ca dimensiunea parcelei sa nu fie mai mica de 1000 mp, 
iar frontul la strada de minim 20.0 m; 

! dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor nou apărute prin diviziunea unor parcele anterioare 
(prin schimb, înstrăinare etc.); în cazul în care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele 
au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior este necesara relocarea unităților productive 
respective în termen de 2 ani de la data aprobării RLUMC;  

!   crearea de parcele noi industriale se face numai pe baza PUZ cu regulament aferent, aprobate 
conform legii.  

Amplasarea clădirilor față de aliniament (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! amplasarea construcțiilor industriale fata de drumurile publice și căile ferate se va face astfel încât să 

nu fie incomodată funcționarea acestora de eventuala vecinătate a unor utilaje industriale; 
subtraversarea sau supratraversarea acestora cu construcții de orice natură necesare folosințelor 
industriale se va face numai cu avizele instituțiilor abilitate; 

! prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniament spre străzile perimetrale și interioare, ele vor fi 
însă obligatoriu mai mari de: 10,0 metri pe străzile de categoria a II-a, respectiv 6,0 - 8.0 metri pe 
străzile de categoria a III-a;  

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor (conform PUZ cu 
următoarele condiționări): 
! se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate 

către alte ZR; în general se recomandă evitarea amplasării clădirilor pe limita de parcelă; din 
considerente geotehnice, clădirile se vor dispune izolat față de limitele laterale și posterioare ale 
parcelei la o distanță egală cu 1/2 din înălțime dar nu mai puțin de 6.0 metri. 

!   în cadrul parcelei industriale se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea 
clădirii dar nu mai puțin de 6.0 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor; se interzice 
amplasarea, pe fațadele spre alte ZR, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1.80 metri de la 
nivelul solului. 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Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă (conform PUZ cu următoarele 
condiționări): 
! distanța între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălțimilor fronturilor opuse dar nu mai 

puțin de 6,0 metri; 
! distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire și / sau dacă nu sunt 

ferestre care sa lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente; 
! în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice 

specifice; 
! se vor respecta distanțele minime de protecție împotriva riscurilor tehnologice; 
! se vor asigura în interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația pietonală, carosabilă și 

feroviară uzinală.  

Circulații și accese (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată cu lățime 

de minim 4.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și  a mijloacelor de 
transport grele;  

! accesele carosabile în parcele din străzile de categoria I și II vor fi la minimum 40 m distanță,  
iar dacă aceasta nu este posibil accesele se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulație; 

! se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare și control și trasee 
pentru transporturi agabaritice și grele;  

! pentru circulația pietonală se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul public pietonal, 
dimensionate conform fluxurilor specifice activităților desfășurate.  

Staționarea autovehiculelor (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! staționarea vehiculelor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevazute în 

interiorul parcelei spațiile necesare de circulație, manevre, staționare și parcare;  
! în spațiul de retragere fata de aliniament, maxim 30% din suprafața poate fi rezervat parcajelor cu 

condiția înconjurării acestora cu gard viu având înălțimea de minimum 0.90m.  

Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! înălțimea stabilită prin PUZ se va exprima în metri de la nivelul terenului la cornișă;  
! înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maxima admisibilă în ZR înconjurătoare;  
! înălțimea maximă în zonele industriale nu va depăși în general 20.0 m;  
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! înălțimea pe străzile interioare nu va depăși distanța între aliniamente;  
! în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice.  

Aspectul exterior al clădirilor (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;  
! fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala;  
! tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep din construcțiile înalte din 

vecinătate.  

Condiții de echipare edilitară (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea 

apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din 
parcaje, circulații și platforme exterioare; 

Spații libere și spații plantate (conform PUZ cu următoarele condiționări): 
! orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi astfel 

amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității; 
! suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de 

minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;  

! în interiorul parcelei industriale se va planta obligatoriu 10% din suprafața (inclusiv zona de protecție 
laterală); suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu 
un arbore la fiecare 200 mp.;  

Împrejmuiri: 
! imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de 

0.50 m., si vor fi dublate cu gard viu; intre parcelele industriale se vor realiza imprejmuiri opace din 
materiale durabile; 

! portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice 
inainte de admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice. 

Procentul maxim de Ocupare a Terenului  
• POT maxim = conform PUZ, dar nu peste 50%; 
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• Terasele acoperite și descoperite, garajele și alte spații anexă lipite de corpul principal de clădire se iau 

în calculul AC. 

Coeficientul maxim de Utilizare a Terenului  
• CUT maxim (conform PUZ cu următoarele condiționări)= 10 mc / mp teren; 

Prevederile PUZ Palazu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 121/2011, 
asupra zonei (unitatea teritorială de referință aplicabile investiției Beneficiarului (imobilul care a 
generat PUZ) sunt, după cum urmează: 
UTR 1 - zona instituții, servicii, birouri, comerț, dotări urbane la nivel submunicipal și municipal, 
precum și echipamente publice 
UTR 7 -  zona locuințe individuale și colective medii 

UTR1 : 
Utilizări admise: 
• instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; 
• servicii de sănătate (spitale, cămine de bătrâni, policlinici, cabinete medicale); 
• servicii financiar-bancare și de asigurări, poșta / telecomunicații, servicii manageriale, tehnice și 

profesionale; 
• cercetare/dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, bibliotecă/mediatecă, activități 

asociative diverse; 
• servicii profesionale, hoteluri, alimentație publică, comerț, expoziții, recreere; 
• showroom-uri auto, benzinării, activități de manufacturare și depozitare mic-gros legate de polul 

terțiar, parcări multi etajate; 
• locuințe colective 

Amplasarea clădirilor față de aliniament: 
! clădirile se vor amplasa, în funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) și de 

normele existente, pe aliniament sau retrase de la aliniament cu minim 5 m 
! clădirile se vor retrage minimum 10 m de la aliniamentul DN2A în funcție de caracterul frontului 

stradal (continuu sau discontinuu) și de normele existente 
! clădirile care alcătuiesc fronturi continuu (regim înșiruit) vor avea o adâncime maximă de 20 m față de 

aliniament/ aliniere 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 70, Constanța; CUI: 34332969; J13/649/2015, Tel: 0722393350 

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              
FAZA - AVIZ DE OPORTUNITATE - OCTOMBRIE 2019                                                              /                             22 35

mailto:office@agorapolis.ro
http://www.agorapolis.ro


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL, 

MUNICIPIUL CONSTANȚA   
! clădirile care alcătuiesc regim înșiruit de amplasare pe parcelă, frontul continuu nu va depăși lungimea 

de 30 m 
! clădirile se pot amplasa pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișă / atic nu depășește 

distanța dintre clădiri, raportată la clădirea cea mai înaltă. Excepție terenurile amplasate la DN2A 
pentru care se aplică art. 5.2 

! dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va 
retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța 
dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4 m, cu condiția să nu fie lăsate vizibile, din 
domeniul public, calcanele de pe parcelele alăturate. Fac excepție parcelele de colț, amplasate la 
intersecția arterelor de importanță zonală și locală (a căror prospect stradal este minim 10 m) 

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor : 
! clădirile se vor amplasa în regim izolat, cuplat sau înșiruit conform tabelului 1, continuu sau 

discontinuu și a normelor existente;

! clădirilor, amplasate în regim înșiruit sau cuplat, se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse 
pe limitele de proprietate ale parcelelor fără a crea calcane vizibile din domeniul public 

! în cazul amplasării în regim izolat clădirile se vor retrage, față de limita de proprietate, cu o distanță 
egală cu 1/3 din înălțimea maximă la cornișă / atic, dar nu mai puțin de 5 m; 

! în cazul amplasării în regim înșiruit, clădirile se vor amplasa pe limitele laterale de proprietate, se vor 
alipi la calcanele construcțiilor învecinate, amplasate pe limitele de proprietate și nu vor crea calcane 
vizibile din domeniul public; 

! clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu  o distanță de 1/2 din înălțimea  
maximă la cornișă / atic, dar nu mai puțin de 5 m; 

! în cazul parcelelor de colț, prin prezentul regulament, retragerile se vor aplica conform fig. nr. 5 
! în cazul parcelelor cu forma neregulată retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor 

reglementa printr-o documentație de urbanism PUD 

regim de construire front (metri liniari) - dimensiuni minime

regim de construire înșiruit mai mic sau egal cu 8

regim de construire cuplat 8 -12

regim de construire izolat mai mare sau egal cu 12

parcelă de colț regimul de construire va fi dictat de frontul la stradă de rang superior
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Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă : 
! clădirile se vor amplasa, una față de cealaltă, pe aceeași parcelă la o distanță egală cu înălțimea 

maximă la cornișă / atic, a celei mai înalte clădiri 
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! în cazul în care  pe fronturile opuse nu sunt ferestre ale camerelor locuibile (camere de zi, dormitoare) 

atunci distanța dintre clădiri poate fi mai mică decât jumătatea din înălțimea celei mai înalte, până la 
minim 6 m.  

Circulații și accese ( conform PUZ, cu următoarele condiționări): 
! parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publică; 
! în cazul fronturilor continui la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea interioară printr-un 

pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor. Distanța 
dintre aceste pasaje, măsurată la aliniament nu va depăși 30 m 

! în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate 
sau cu dificultăți de deplasare 

Staționarea autovehiculelor: 
! parcarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara drumurilor publice 
! locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice și se dispun în construcții supra/

subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim 1 arbore la 4 mașini și vor fi 
înconjurate de gard viu; 

! în cazul în care nu se poate asigura în limitele parcelei numărul de locuri de parcare normate, se va 
demonstra prin prezentarea formelor legale, amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu 
sau în cooperare, ori închiriere locurilor necesare într-un parcaj comun situat la maxim 150 m. 

Înălțimea maximă admisă a clădirilor: 
! înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre construcții. Pot fi adăugate 

suplimentar unul sau două etaje în funcție de volumetria caracteristică a străzii, cu condiția retragerii 
acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4 metri continuat cu tangenta sa la 45 de grade; 

! în funcție de numărul de niveluri convenționale, retragerile față de limitele de proprietate, indicatori 
urbanistici și distanța dintre construcții, înălțimea maximă, la atic/ cornișă, admisă va fi de P+14E, 
respectiv Hmax = 45 m, iar regimul minim de înălțime este P+3E, respectiv Hmin = 17 m 

! zonele de amplasare a clădirilor mai înalte de 14 etaje vor fi la intersecțiile majore a tramei stradale cu 
DN2A sau strada Madrid, în baza unei documentații de urbanism PUD. 
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Aspectul exterior al clădirilor: 
! aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va ține seama de 

caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor învecinate cu care se află în relații de co-
vizibilitate; 

! aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific diversității de funcțiuni și exprimării prestigiului 
și specificului investitorilor. 

Condiții de echipare edilitară: 
! toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice. Se interzice realizarea de clădiri fără 

racorduri la apă, canalizare și energie electrică; 
! se interzice amplasarea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea 

vizibilă a cablurilor TV 
! pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la stradă, colectarea apelor pluviale se va face sub 

cota trotuarelor, pentru a evita producerea gheții. 

Spații plantate: 
! spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate; 
! pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea 

terenului peste minimul necesar pentru accese, terase, circulații 

Împrejmuiri: 
! gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2,0 m cu un soclu opac de 60 

cm și partea superioară traforată; 
! gardurile spre limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maximă de 2,5 m și vor fi opace. Se 

admite și separarea pe limitele laterale ți posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor; 
! spre trotuare și circulații pietonale nu este obligatorie realizarea gardurilor, dar se va putea prevedea 

marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase. 

Procentul maxim de Ocupare a Terenului  
• POT maxim =60% 

Coeficientul maxim de Utilizare a Terenului  
• CUT maxim)= 3,0 
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UTR7 : 
Utilizări admise: 
• locuințe individuale/ colective medii cu regim de înălțime variabil între P+1E și P+4E în regim de 

construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); 
• echipamente publice specific zonei rezidențiale; 
• construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajări aferente locuințelor, căi de acces pietonale 

și carosabile, parcaje, garaje colective, spații plantate, locuiri de joacă pentru copii, amenajări sportive, 
împrejmuiri 

• scuaruri publice 

Utilizări admise cu condiționări: 
• în cazul existenței echipamentelor publice existente la parterul blocurilor se recomandă ca grădinițele, 

creșele, cabinetele medicale sau dispensarele să aibă accese separate de cele ale locatarilor.  
• pentru creșe și grădinițe este obligatorie existența unei suprafețe de minim 100 mp teren în 

vecinătate pentru amenajarea ca loc de joacă 
• se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere cu condiția ca 

suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă 
mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program de funcționare prelungit după ora 
22:00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau producție; 

• funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața 
construită desfășurată mai mare de 250 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor 
documentații PUD 

• este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: farmacii, dispensare, creșe, 
învățământ, culte, sport - întreținere, pe baza unui PUD aprobat. În zonele de lotizări constituite ce 
cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele 
edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baza unor documentații PUD (după caz). 

Utilizări interzise: 
• schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari 

(producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozitare, ateliere reparații) 
• depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de material inflamabile sau toxice;  
• stații întreținere auto și stații de betoane 
• depozitare de material refolosibile sau platforme de precolectare a deșeurilor urbane 
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• lucrări de terasamente care să provoace scurgerea apelor pluviale pe parcelelor vecine sau care 

împiedică colectarea sau evacuarea apelor pluviale 
• nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la utilizări admise sau utilizări admise cu 

condiționări 

Caracteristici ale parcelelor: 
• clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație 

publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun, cu accese asigurate din circulațiile publice prin 
intermediul unor circulații private. În zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile dacă 
respectă următoarele condiții: 

• să aibă o suprafață minimă de 150 mp 
• să aibă un front la stradă de minimum 6m în cazul construcțiilor înșiruite (2 calcane laterale). 

minimum 9 m în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral și o fațadă laterală) , minimum 12 
m în cazul construcțiilor izolate 

• în cazul construcțiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp, cu un front stradal de 
minimum 30 m. O parcelă poate fi adusă în condiții de construibilitate prin asociere cu  una din 
parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta. pe parcelele neconstruibile, conform prezentului 
articol, Consiliul Local poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării și aprobării unui 
Plan Urbanistic de Detaliu și a unei ilustrări de arhitectură care să demonstreze posibilitatea 
construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament 

Amplasarea clădirilor față de aliniament: 
• clădirile se dispun cu retragere de la aliniament conform alinierii spre strada existentă în zonă sau pe 

parcelele alăturate; 
• pentru dezvoltările noi se recomandă retragerea față de aliniament care să creeze între două fronturi 

învecinate o distanță cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte 
• pentru clădirile înșiruite se recomandă o retragere față de aliniament de 5,0 m pentru crearea locurilor 

de parcare 
• în fâșia non-aedificandi dintre aliniament și aliniere ( linia de retragere a clădirilor față de aliniament) 

nu se permite nicio construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor pietonale 
sau carosabile 

• ieșirile în consolă la nivelele de deasupra parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiția să se 
înscrie în tipologia și gabaritele construcțiilor, existente pe strada respectivă, în condițiile păstrării unei 
înălțimi libere de minimum 3,5 m între cota trotuarului și intradosul consolei 
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• se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele laterale și limita posterioară fără a depăși 

limita edificabilului propus sau rezultat în urma retragerilor față de limitele de proprietate, în condițiile 
păstrării unei distanțe verticale de minimum 3,50  m între cota trotuarului și intradosul plăcii; 

• balcoanele, bovindourile sau consolele pot depăși cu maximum 1,00 m alinierea spre stradă în 
condițiile păstrării unei distanțe verticale de minimum 3,50 m între cota trotuarului și intradosul plăcii 

• subsolurile vor avea suprafața maximă de 75% din suprafața terenului, pentru asigurarea unui spațiu 
amenajat de minimum 25% cu pământ vegetal. 

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor: 
• clădirilor, amplasate în regim înșiruit, se vor alipi la calcanele clădirilor învecinate, dispuse pe limitele 

de proprietate ale parcelelor pe o adâncime de maximum 15 m față de aliniere, fără a crea calcane 
vizibile din domeniul public 

• se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separare față de o 
construcție cu funcțiune publică dispusă în regim izolat; 

• în cazul clădirilor amplasate în regim înșiruit, spre interspațiu se vor întoarce fațadele care vor fi 
retrase față de limitele laterale de proprietate cu o distanță egală cu 1/2 din înălțimea maximă la 
cornișă / atic, dar nu mai puțin de 3 m; 

• clădirile construite în regim cuplat se vor amplasa pe una din limitele laterale de proprietate și se vor 
retrage, față de cealaltă limită laterală, cu o distanță egală cu 1/2 din înălțimea maximă la cornișă / 
atic, dar nu mai puțin de 3 m; 

• clădirile, amplasate în regim cuplat, se vor alipi la calcanele clădirilor învecinate, dispuse pe limitele de 
proprietate ale parcelelor pe o adâncime de maximum 15 m față de aliniere fără a crea calcane vizibile 
din domeniul public; 

• în cazul amplasării în regim izolat, clădirile se vor retrage, față de limitele de proprietate, cu o distanță 
egală cu 1/2 din înălțimea maximă la cornișă/ atic dar nu mai puțin de 3 m; 

• clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelei cu o distanță de 1/2 din înălțimea 
maximă la cornișă/ atic dar nu mai puțin de 3 m; 

• în cazul parcelelor de colț, retragerile se vor aplica conform fig nr. 5, prezentată mai sus. 
• în cazul parcelelor cu formă neregulată retragerile față de limitele laterale și posterioare se vor 

reglementa printr-o documentație de urbanism PUD. 
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Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: 
• între fațadele spre care sunt orientate camera de locuit, distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei 

mai înalte. Distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre 
ale anexelor sau case de scări 

• clădirile se vor amplasa, una față de cealaltă, pe aceeași parcelă la o distanță egală cu înălțimea 
maximă la cornișă/ atic a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puțin de 4 m numai în cazul în care 
fațadele prezintă ferestre ale spațiilor interioare (exemplu anexe, depozitări, chicinete, bucătarii, 
grupuri sanitare, băi, holuri, casa scării) pentru care nu este necesară lumina naturală 

Circulații și accese: 
• clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie (în cazul 

utilizării terenului în comun) prin intermediul unei străzi private. 

Staționarea autovehiculelor: 
• parcarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara drumurilor publice 
• respectarea HCL nr. 113/2017 - privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de 

construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr. 28/ 2018, 
detaliată prin HCL nr. 532 / 2018. 

Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 
• înălțimea maximă admisibilă este de 15m. 

Aspectul exterior al clădirilor: 
• clădirile noi sau modificările se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu 

construcțiile învecinate; 
• se interzice realizarea unor mansarde false; 
• garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea 

principală; 
• construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniul public. 

Condiții de echipare edilitară: 
! toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare publice. Se interzice realizarea de clădiri fără 

racorduri la apă, canalizare și energie electrică; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 70, Constanța; CUI: 34332969; J13/649/2015, Tel: 0722393350 

office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro 
--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              
FAZA - AVIZ DE OPORTUNITATE - OCTOMBRIE 2019                                                              /                             30 35

mailto:office@agorapolis.ro
http://www.agorapolis.ro


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONA LAC SIUTGHIOL, 

MUNICIPIUL CONSTANȚA   
! se interzice amplasarea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea 

vizibilă a cablurilor TV 
! pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la stradă, colectarea apelor pluviale se va face sub 

cota trotuarelor, pentru a evita producerea gheții. 

Spații libere și spații plantate: 
! în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp se va prevedea ca din aceste spații 

minim 10% să fie destinate folosinței în comun; 
! spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate 
! pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea 

terenului peste minimum necesar pentru accese, terase, circulații; 
! respectare HCJ 152/ 22. 05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și numărul 

minim de arbuști, arbori, plante decorative ți flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul 
administrativ al județului Constanța. 

Împrejmuiri: 
! gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2,0 m cu un soclu opac de 60 

cm și partea superioară traforată; 
! gardurile spre limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maximă de 2,5 m și vor fi opace. Se 

admite și separarea pe limitele laterale ți posterioare cu gard viu, cu acordul vecinilor; 

Procentul maxim de Ocupare a Terenului  
• POT maxim =50% 

Coeficientul maxim de Utilizare a Terenului  
• CUT maxim)= 2,0 

Regulamentul Local de Urbanism își propune să ofere condiții de construire a unor blocuri de locuințe 
colective în regim terasat, cu terase ample retrase către etajele superioare, cu posibilitatea amplasării 
unor funcțiuni de birouri, servicii, comerț, profesiuni liberale, alimentație publică, educație și alte funcțiuni 
complementare locuirii, în parterul și etajele inferioare ale construcțiilor. Întrucât se dorește ca terenul 
rămas liber de construcții să fie amenajat peisagistic într-o măsură cât mai mare, se urmărește 
amplasarea locurilor de parcare necesare conform HCL 113/2017 în parterul și subsolurile construcțiilor. 
Din aceste considerente, numărul de nivelul subterane va putea ajunge până la 4. 
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Întrucât locuințele propuse vor prezenta accente de înălțime care vor ajunge până la P+16, se va impune 
acordarea unei atenții sporite locului în care se permite realizarea accentelor verticale, pentru a putea 
respecta condițiile de iluminare naturală impuse de OMS 119/2014, cu modificările și completările 
ulterioare.  

3.3. Valorificarea cadrului natural 

În zona de studiu nu există elemente de cadru natural valoroase.  
În zona nordică și estică a amplasamentului există o zonă de protecție cu grad sever pentru sursa de 
alimentare cu apă potabilă a orașului, Cișmea I C. În această zonă nu sunt propuse intervenții de 
construire sau amenajare. Pentru restul zonei de studiu, se urmărește realizarea unor circulații carosabile 
dublate de aliniament verde de minim 1,5 metri lățime la sol, iar spațiile interstițiale se vor amenaja ca 
spații de relaxare, cu elemente vegetale din abundență, într-o unitate peisagistică. De asemenea, 
terasele parcajelor parter se vor amenaja cu spații verzi pentru a conferi un grad sporit de calitate zonei 
și pentru a reduce impactul zonei mineralizate asupra microclimatului. Lacul Siutghiol localizat la nord de 
zona de intervenție va fi exploatat la nivele de perspectivă și imagini belvedere prin realizarea locuințelor 
în sistem terasat. 

3.4. Modernizarea circulației 

Pentru a putea accesa zona de studiu sunt propuse o serie de intervenții, pornind de la soluțiile 
reglementate prin documentațiile anterioare (PUG, PUZ Palazu Mare și PUZ Zona Campus Universitar): 

• strada nord-sud (actualul DE 512) care face legătura între DN2a și zona Lacului Siutghiol, se 
propune a fi regabaritată la 4 benzi, față de cele două propuse prin PUG și preluate de PUZ Palazu 
Mare, pentru a putea prelua traficul propus de noua dezvoltare, pe de o parte, de viitoarele 
dezvoltări posibile la vest și nord, și de viitorul trafic de tranzit între DN2A și Lacul Siutghiol; 

• Față de varianta propusă prin PUZ Palazu Mare pentru lărgire a DN2A la 3 benzi pe sens, se 
propune realizarea unei a 4 benzi în dreptul zonei de studiu, pentru a putea realiza o bandă 
dedicată de acces către loturile propuse. 

• În interiorul zonei de studiu, circulațiile propuse  sunt constituite din străzi cu gabarit de 7 metri 
carosabil, cu dublu sens sau de 5 metri carosabil cu sens unic. S-a încercat realizarea unor circulații 
carosabile minime, localizate relativ perimetral, pentru a putea realiza amenajări peisagistice 
unitare și ample între locuințele colective. 
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3.5. Zonificare funcțională- reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 

La nivelul zonei de intervenție se propun următoarele unități teritoriale de referință: 
UTR - ZL1 -  Zona locuințelor colective înalte până la 4S+P+16E 
POT max=60% 
CUT max = 12 mc/mp teren 
RH max = 4S+P+16 
H max = 65 m 
  
UTR -ZM 1 -Zonă mixtă de locuințe colective înalte, clădiri de birouri și comerț, până la 4S+P+16E 
POT max=60% 
CUT max = 12 mc/mp teren 
RH max = 4S+P+16 
H max = 65 m 

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ DE STUDIU

Existent Propus

UTR Suprafață 
(mp)

POT 
max

CUT 
max

RH max UTR
Suprafață 

(mp)
POT 
max

CUT max RH max

ZRA1

49185 50%
10 mc/

mp 
teren

-

ZL1
31475 60%

12 mc/ 
mp teren

4S+P+16

ZM1
11495 65%

12 mc/ 
mp teren

4S+P+16

circulații
6215 - - -

TOTAL 49185 TOTAL 49185
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Întrucât zona în care se încadrează terenul, conform PUG, prevede un coeficient de utilizare al terenului 
exprimat volumetric și pentru că nu există o relație clară pentru a-l putea exprima în ordin de suprafață, 
reglementarea se va defini după CUT-ul Volumetric. Astfel, CUT-ul propus pentru zona de studiu este 12 
mc/mp teren, cu 20% mai mare față de cel prevăzut prin PUG, conform art 32 al legii 350/2001, cu 
completările și modificările ulterioare. În aceste condiții, volumul construcțiilor din UTR ZL1 este de 
377700 mc, iar pentru UTR ZM1 este de 137940 mc.  

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

Imobilului care a generat PUZ, cât și celor din zona studiată prin PUZ li se va asigura accesul la toate 
tipurile de dotări edilitare, după cum urmează: 

- alimentare cu apă; 
- canalizare; 
- alimentare cu energie electrică; 
- alimentare cu gaze naturale; 
- telefonie și internet; 
- gospodărie comunală (depozitare/colectare deșeuri). 

În urma obținerii avizelor de utilități se vor putea determina posibilitățile de conectare la utilitățile 
existente în zonă. Având în vedere faptul că atât la nord, către lacul Siutghiol, cât și către sud, în 
proximitatea DN2A există imobile edificate, zona prezintă rețele de utilități. 

3.7. Protecția mediului  

Planul Urbanistic Zonal va include măsuri de prevenire a impactului negativ asupra mediului pentru zona 
studiată (inclusiv actul administrativ al Agenției pentru Protecția Mediului), ținând cont de nevoile de: 
- Prevenirea producerii riscurilor naturale; 
- Epurarea și pre-epurarea apelor uzate; 
- Dezvoltarea controlată a deșeurilor; 
- Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de terenuri, plantări de zone verzi, etc; 
- Organizarea sistemelor de spații verzi; 
- Refacerea peisagistică și reabilitarea spațiului urban. 
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3.8. Regim juridic și obiective de utilitate publică 

Planul Urbanistic Zonal va lista obiectivele de utilitate publică din zona de studiu, existente sau propuse. 
Planul cu regimul juridic- proprietatea asupra terenurilor va cuprinde identificarea tipului de proprietatea 
asupra bunurilor imobile din zonă, conform Legii 213/1998: 
• Terenuri proprietate publică; 
• Terenuri proprietate privară (de interes național, județean și local); 
• Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice; 

și va determina nevoile de circulație a terenurilor între deținători, în vederea obiectivelor propuse: 

• Terenuri ce se intenționează a fi trecute în proprietatea publică a UAT; 
• Terenuri ce se intenționează a fi trecute în proprietatea privată a UAT; 
• Terenuri proprietate privată, destinare concesionării; 
• Terenuri proprietate privată, destinate schimbului; 

Terenul care a generat PUZ este proprietatea privată a persoanei juridice NEW HOME CONSTRUCT S.A., 
conform extrasului de carte funciară nr 226153 eliberat sub nr cerere 121954/04.09.2019. Terenurile 
din zona de studiu sunt, de asemenea, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice. 

În zona de studiu a PUZ nu există obiective de utilitate publică. În proximitatea zonei de studiu se află 
următoarele obiective de utilitate publică: 
• Cișmea 1C - RAJA, loc. Constanța, Jud. Constanța, Sursa Cișmea 1C (la intersecția DN2A cu bulevardul 

Aurel Vlaicu în partea de N-V). 

Manager Proiect,        Întocmit, 
arh. Sergiu Zmeu       urb. Mihaela Pușnava  

         urb. Teodor Manea 

Șef proiect proiectare urbanism, 
urb. Mihaela Pușnava        urb. Beatrice Gheorghiu
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