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 Prin prezenta, vă transmitem punctul de vedere exprimat de Comisia tehnică de 
urbanism și amenajarea teritoriului întrunită în baza HCL nr. 283/30.09.2016, în 
ședința din data de 13.06.2018, urmare reanalizării documentației de urbanism PUD - 
construire imobil P+4E - birouri și alimentație publică, bd. Tomis nr. 49, în contextul 
prezentării documentației anexă la avizul emis de Ministerul culturii  și identității 
naționale sub nr. DPC 2894/02.05.2018, prezentată în vederea emiterii avizului 
Arhitectului Șef: 

 se va completa memoriul general aferent PUD cu următorele prevederi: 
o este interzisă depășirea limitei edificabilului cu console, balcoane sau 

bovindouri; 
o înălțimea imobilului amplasat pe aliniament se va racorda la înălțimea 

exprimată în metri a frontului stradal la bd. Tomis, vis-a-vis de 
amplasamentul studiat, urmând ca etajele superioare să fie retrase de la 
aliniament, în vederea diminuării impactului vizual negativ;  

o volumetria și fațadele prezentate la faza DTAC vor prelua elemente de 
valoare de la clădirile monument istoric cu care se află în relație de 
covizibilitate: culori, raport plin/gol;  

o volumetria și fațadele prezentate la faza DTAC vor fi prezentate spre 
avizare Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului. 

 
 Totodată vă comunicăm faptul că puteți întreprinde diligențele necesare în 
vederea demarării procedurii de informare și consultare a publicului în conformitate cu 
prevederile HCL nr. nr. 322/2016 privind aprobarea Regulamentului de informarea și 
consultare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism la nivelul 
municipiului Constanța.  
 Detalii suplimentare referitoare la modalitatea de desfășurare a consultării 
publicului puteți obține de la persoana responsabilă cu informarea și consultarea 
publicului, inspector Simina Stăiculescu, la numărul de telefon 0241 488129.  

 
  
      

Arhitect Șef, 
              

urb. Mihai Radu Vânturache 
 
 
 
 

Inspector,  
 Cristina Stamat 
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