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 Prin prezentul raport se supun atenției următoarele: 
 potrivit prevederilor HCL nr. 380/2005 privind aprobarea Planului urbanstic zonal - bulevardul Aurel Vlaicu și a regulamentutui 

aferent, municipiului Constanța modificat prin HCL nr. 286/2006, teritoriul studiat este împărțit în 6 UTR-uri: 
UTR 1 – SURSA DE APĂ CIŞMEA 
UTR 2 – LOTURI VEST bd. AUREL VLAICU 
UTR 3 –SERE+STAŢIE TRATARE APĂ 
UTR 4 – ZONA CRIŞULUI 
UTR 5 – CIMITIR MUNICIPAL 
UTR 6 – TÂRG SĂPTĂMÂNAL. 

Unitățile Teritoriale de Referință (UTR) sunt delimitate de artere de circulație din trama majoră, limite naturale. În ansamblul lor, 
UTR constituie zone cu o anumită omogenitate funcțional – volumetrică și constituie arii usor identificabile de către locuitorii 
orașului. 

 În zona studiată au fost identificate terenuri și zone cu regim special: 
 zona de protecței a sursei de apă,  
 zone de protecție cu regim special și zone cu riscuri tehnologice. 

 În conformitate cu prevederile aplicabile la această dată, respectiv art. 32 alin (5) lit. b din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul: "prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto şi 
pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de 
ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din 
documentaţia de urbanism." 
 
 
 



 În condițiile prevederilor actuale ale art. 48 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul: 
"(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigura condiţiile de amplasare, 
dimensionare, conformare şi servire edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe 
unul sau mai multe amplasamente, în corelare cu vecinătăţile imediate. 
(2) Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu privire la: 
a) asigurarea accesibilitatii şi racordarea la reţelele edilitare; 
b) permisivitati şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; 
c) relaţiile functionale şi estetice cu vecinătatea; 
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; 
e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. 
(3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul 
urbanistic general, Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea condiţiilor de construire." 
 

 În cele ce urmează se propune analizarea prevederilor referitoare la elaborarea unor ducumentații de urbanism 
PUD ca studii premergătoare obținerii autorizației de construire. Situațiile prevăzute în Regulamentul local de urbanism 
aferent PUZ sunt sintetizate în tabelul următor: 
 

UTR Prevedere RLU aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 286/2006 Observații 

UTR 1 – SURSA DE APĂ 
CIŞMEA 

 

 

Potrivit prevederilor în 
vigoare, Planul urbanistic 
de detaliu nu poate 
modifica prevederile legale 
care stabilesc zona de 
protecție a sursei de apă. 

UTR 2 – LOTURI VEST bd. 
AUREL VLAICU 

 

 

Într-o zonă de 
reglementare, revederile 
RLU se aplică până la nivel 
de parcelă, astfel că un 
PUD nu poate aduce 
detalieri suplimentare 
pentru terenurile rezultate 
din comasarea sau 
reparcelarea parcelelor. 



UTR 4 – ZONA CRIŞULUI 

 

- Potrivit prevederilor Legii 
nr. 350/2001, comasarea 
sau reparcelarea loturilor 
se face prin PUZ. 
- Reconfigurarea tramei 
stradale la nivelul unui 
UTR nu se poate studia 
printr-un PUD (care 
studiază o singură 
parcelă). 
- Poziționarea conductelor 
RAJA nu se stabilește prin 
PUD. Potrivit prevederilor 
în vigoare, Planul 
urbanistic de detaliu nu 
poate modifica retragerile 
față de infrastructura de 
transport apă. 

UTR 5 – CIMITIR 
MUNICIPAL 

 

Potrivit prevederilor 
legale, Planul urbanistic de 
detaliu nu poate modifica 
retragerile față de 
infrastructura de utilități 
ori față de cimitir. 

UTR 6 – TÂRG 
SĂPTĂMÂNAL 

 

 

Potrivit prevederilor art. 
32 alin (5), prin PUD nu 
este permisă modificarea 
utilizărilor admise. 

 
 

 
 



 Se constată faptul că în toate situațiile mai sus menționate, detalierea prevederilor RLU nu poate fi realizată prin PUD, conform 
prevederilor legale în vigoare, reprezentate de art. 32 și art. 48 din Legea nr. 350/2001 valabile la data prezentei.  
 
 În temeiul celor mai sus precizate, propunem avizarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind unele precizări referitoare la 
aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 286/2006, în sensul că 
autorizarea investițiilor nu va fi condiționată de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism PUD pentru: 
 - terenuri aflate în zona de protecție a sursei de apă, 
 - terenuri care au rezultat din comasarea sau reparcelarea loturilor, 
 - reconfigurarea tramei stradale; 
 - terenuri aflate în zona de protecție sanitară față de cimitir,  
cu condiția încadrării în reglementările urbanistice aprobate , precum și a obținerii avizelor favorabile de la deținătorii 
de utilități, ori de la instituțiile care impun restricțiile. 
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