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PARTEA I
DISPOZITII GENERALE
CAPITOLUL 1

PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 1
Rolul RLU
(1) Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde
prevederi obligatorii referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si utilizare a constructiilor
pentru intreg teritoriul ce face obiectul PUZ.
(2) Odata aprobat, PUZ impreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al
administratiei publice locale.
ARTICOLUL 2
Domeniul de aplicare
(1)Regulamentul de urbanism aferent Planului urbanistic zonal – “ P.U.Z. – ZONA DELIMITATA DE
STRADA BARAGANULUI, STRADA LABIRINT, STRADA APUSULUI”
(2) se aplica in teritoriului marcat pe planurile aferente PUZ ca limita zonei studiate, delimitat astfel:
a)
La nord: Strada Labirint
b)
La sud: terenuri proprietate publica si privata
c)
La est: strada Labirint
d)
La vest: strada Apusului
(2) Amplasamentul care a generat PUZ este terenul in suprafata totala de 300 mp cu destinatia “curti
constructii” situat in intravilanul municipiul Constanta strada Labirint nr.51, judetul Constanta,identificat
cu numarul cadastral 10160,in proprietatea numitului Buculeasa Marius Romeo asa cum rezulta din
contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.5768/25.11.1997 la Biroul Notarului Public Cristina
Budei, fiind reglementat din punct de vedere urbanistic cu HCL nr 356/2006.
(3) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile la
nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea conditiilor si limitelor de recunoastere a
dreptului de construire.
(4) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerintelor necesare pentru
realizarea prezentelor prevederi.
(5) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, contine norme obligatorii
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
(6) La emiterea autorizatiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa
prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerinte, sarcini ori conditii speciale de
utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori constructii. La
emiterea autorizatiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securitatii si sanatatii
oamenilor, pentru asigurarea respectarii cerintelor de protectie a mediului, de protectie fata de riscurile
naturale de inundatii ori alunecari de trenuri, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit,
natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.
(7) Autorizatiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor Planului urbanistic zonal aprobat.
(8) Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanta, aprobat prin HCL
nr.327/18.12.2015, zona reglementata prin prezentul PUZ, cuprinde urmatoarea zona de reglementare:
ZRA 3 – ZONA UNITATILOR DE DEPOZITARE.
(10) Prin prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism se stabilesc urmatoarele zone de
reglementare si se modifica reglementarile urbanistice aprobate anterior.
ZRM – ZONA MIXTA ,
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PARTEA II
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
CAPITOLUL 2

TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

SECTIUNEA 1:
Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit
ARTICOLUL 3
Terenuri agricole in extravilan
(1)
In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri agricole din extravilan.
(2)
Zona studiata face parte din teritoriul intravilan al Mun. Constanta.
ARTICOLUL 4
Terenuri agricole in intravilan
(1)
In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri agricole din intravilan.
ARTICOLUL 5
Suprafete impadurite
(1)
In limita zonei studiate si in vecinatatea acesteia nu se afla suprafete impadurite.
ARTICOLUL 6
Resursele subsolului
(1) Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi
prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este
interzisă.
(2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor
identificate ale subsolului se face de către consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, cu avizul
organelor de stat specializate.
ARTICOLUL 7
Resurse de apa si platforme meteorologice
(1) In limita zonei studiate nu se afla cursuri de apa, lucrari de gospodarire si de captare a apelor.
(2) In limita zonei studiate nu se afla platforme meterorologice.
ARTICOLUL 8
Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate
(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si
aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport golplin, materiale utilizate, invelitoare, paleta
cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.
(2) In limita zonei studiate nu se afla zone naturale protejate.
ARTICOLUL 9
Zone construite protejate
(1)
In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla zone construite protejate.
SECTIUNEA 2:
interesului public

Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea

ARTICOLUL 10
Zone expuse la riscuri naturale
(1) Autorizarea executarii constrcutiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia
acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.
(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri
miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stânci,
zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarâre a consiliului judetean, cu
avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.
ARTICOLUL 11
Zone cu riscuri tehnologice si zone de protectie cu regim special
(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de
servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa,
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canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura se face cu aplicarea
restrictiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.
(2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale
sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului,
apei sau solului.
ARTICOLUL 12
Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera riscuri tehnologice
se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobata prin
Ordinul nr.1.587 din 25 iulie 1997.
(3) Conform G.M –007 –2000: Riscurile tehnologice sunt factori generatori de accidente majore datorate
activitatilor umane.
ARTICOLUL 13
Asigurarea echiparii edilitare
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de
echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale
investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la buget/fonduri UE este interzisa.
(2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata, dupa caz, de stabilirea, in prealabil, prin
contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre
investitorii interesati.
ARTICOLUL 14
Asigurarea compatibilitatii functiunilor
(1) Utilizarile admise, utilizarile admise cu conditionari si utilizarile interzise sunt precizate si detaliate în
cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse în prezentul Regulament - Sectiunea I Utilizarea
functionala.
(2) Conformitatea volumetrica se realizeaza prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime
ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare
a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul
regulament pentru fiecare zona.
(3) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de
inaltime caracterizeaza constructia. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu
valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin
prezentul regulament sa conduca la posibilitatea unei constructii de a atinge in mod
simultan valorile maxime permise.
(4) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicatorii urbanistici se face conform
legii.
ARTICOLUL 15
Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului
(1) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de înaltime
caracterizeaza constructia. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima
stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa
conduca în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice constructie sa atinga în mod simultan valorile
maxime permise. Constrângerea data de catre cei doi indici urbanistici împreuna cu regimul de înaltime
este una rezultanta prin restrictionarea simultana si comuna conform valorilor maxim admise.
(2) Calculul indicilor urbanistici va respecta urmatoarele reguli:
(a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT)-raportul dintre suprafata construita desfasurata
(suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei. Nu se iau în calculul suprafetei
construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu înaltimea libera de pâna la 1,80 m, suprafata
subsolurilor cu destinatiestricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate
protectiei civile,
suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si
copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din
incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie; (Legea 350/2001)
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(b) Procent de ocupare a terenului (POT)-raportul dintre suprafata construita(amprenta la sol a cladirii) si
suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construitala nivelul solului, cu exceptia teraselor
descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectiala sol
a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale
etajelor se include în suprafata construita. (Legea 350/2001)
ARTICOLUL 16
Lucrari de utilitate publica
(1)
In limita zonei studiate prin PUZ nu se propun lucrari de utilitate publica
CAPITOLUL 3
CONSTRUCTIILOR

CONDITII

DE

AMPLASARE

SI

CONFORMARE

SECTIUNEA 1:

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

A

ARTICOLUL 17
Orientarea fata de punctele cardinale
(1)
Autorizarea executarii constructiilor se face, atunci cand este posibil, cu respectarea conditiilor
si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul
General de Urbanism.
(2)
Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de
minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.
(conform OMS 119/2014)
(3)
In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile
invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de
insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (2). (conform OMS 119/2014)
ARTICOLUL 18
Amplasarea fata de drumuri publice
(1) In limita zonei studiate, drumurile publice sunt strazi din intravilanul Mun. Constanta: strada
Apusului, strada Baraganului, strada Labirint.
(2) Autorizarea executarii constructiilor fata de strazile existente, se va face cu respectarea retragerilor
prevazute fata de limitele de proprietate precizate in cadrul reglementarilor privind amplasamentul,
cuprinse in prezentul regulament – Sectiunea II Conditii de amplasare, echipare si configurare a
cladirilor.
ARTICOLUL 19
Amplasarea fata de cai navigabile existente
(1) In limita zonei studiate si in vecinatatea acesteia nu se afla cai navigabile.
ARTICOLUL 20
Amplasarea fata de cai ferate
(1) In limita zonei studiate si in vecinatatea acesteia nu se afla cai ferate.
ARTICOLUL 21
Amplasarea fata de aeroporturi
(1) In limita zonei studiate si in vecinatatea acesteia nu se afla aeroporturi.
ARTICOLUL 22
Retrageri fata de fâsia de protectie a frontierei de stat
(1) Zona studiata nu se afla in vecinatatea fasiei de protectie a frontierei de stat.
ARTICOLUL 23
Amplasarea fata de aliniament
(1) Amplasarea cladirilor fata de aliniament este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in
prezentul regulament – Sectiunea II Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor.
(2) In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul privat si
domeniul public.
ARTICOLUL 24
Amplasarea in interiorul parcelei
(1) Conditiile de amplasare a cladirilor unele fata de altele in interiorul aceleiasi parcele sunt precizate
in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament – Sectiunea II Conditii de amplasare,
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echipare si configurare a cladirilor.
(2) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil;
b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale
de pompieri, unde este cazul.
SECTIUNEA 2:

Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii

ARTICOLUL 25
Accesuri carosabile
(1)
Accesurile carosabile se vor asigura din strada Apusului, strada Labirint, strada Baraganului.
(2) Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
(3) În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se
va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.
(4) Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie
păstrate libere în permanenţă.
ARTICOLUL 26
Accesuri pietonale
(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura
accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.
(2) In sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public
pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de
trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesurile pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si
care folosesc mijloace speciale de deplasare.
SECTIUNEA 3:

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

ARTICOLUL 27
Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi
consumatori la retelele existente.
(2)In vecinatatea amplasamentului exista retele de alimentare cu apa, canalizare si retele de alimentare
cu energie electrica iar racordarea noilor obiective la acestea se va realiza cu acordul detinatorilor de
utilitati existente pe baza proiectelor de specialitate intocmite in aces sens.
(3) Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente
sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale
administratiei publice.
ARTICOLUL 28
Realizarea de retele edilitare
(1) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre
investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu
consiliile locale sau in condiitile convenite cu detinatorii de utilitati.
(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor
sau de beneficiar.
(3) Retelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
(5) Retelele de distributie a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(6) Extinderile de retele, lucrarile de marire a capacitatii ori noile retele construite, indiferent de natura
ori regimul retelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare
la aceste retele, in limita capacitatii lor si cu respectarea conditiilor de exploatare, oricarei persoane
care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua retea pe cheltuiala sa nu
are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii retelei, fiind insa
recunoscut dreptul sau de a obtine o plata proportionala cu costul dovedit al lucrarii suportate de el, daca
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nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.
(7) Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destinate colectarii
deseurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor si accesibile
dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cladiri, in functie de dimensiuni si
de functiune.
(8)
Se va urmari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteaua publica de
canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de solutii de colectare,
stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De
asemenea se recomanda limitarea sigilarii suprafetelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte
invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurarii infiltrarii apelor pluviale in terenul
natural.
ARTICOLUL 29
Proprietatea publica asupra retelelor edilitare
(1) Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt
proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel sau in proprietatea
detinatorilor de utilitati.
(2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a
statului, daca legea nu dispune altfel.
(3) Lucrarile prevazute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finantare, intra in proprietatea publica.
SECTIUNEA 4:
constructiilor

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale

ARTICOLUL 30
Parcelarea
(1) Parcelarea reprezinta divizarea unui lot de teren in doua sau mai multe loturi.
(2) Reparcelare in sensul prezentului regulament reprezinta operatiunile care au ca rezultat o alta
impartire a mai multor loturi de teren invecinat, loturile rezultante avand destinatii si/sau forme diferite
decat erau acestea la momentul initial. Reparcelarea se realizeaza prin alipirea si dezlipirea mai multor
parcele de teren invecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop
realizarea unei mai bune impartiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafetelor necesare
echipamentelor de folosinta comuna si obiectivelor de utilitate publica.
(3) Se admit operatiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislatiei in
vigoare
ARTICOLUL 31
Inaltimea constructiilor
(1)
Regimul de inaltime este precizat in cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse in
prezentul regulament – Sectiunea II Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor.
ARTICOLUL 32
Aspectul exterior al constructiilor
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine
functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in
contradictie cu aspectul general al zonei, asa cum este descrisa in Sectiunea 1 a zonei de reglementare,
si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.
SECTIUNEA 5:
imprejmuiri

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si

ARTICOLUL 33
Parcaje
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai
daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.
(2)
Stationarea autovehiculelor este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul
regulament - Sectiunea II Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor
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ARTICOLUL 34
Spatii verzi
(1)
Suprafata minima de spatii verzi este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul
regulament - Sectiunea II Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor
ARTICOLUL 35
Imprejmuiri
(1)
Imprejmuirile reprezinta constructiiile sau amenajarile (plantatii, garduri vii), cu caracter definitiv
sau temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a delimita domeniul
public de proprietatea privata.
(2)
Autorizarea imprejmuirilor este precizata in cadrul reglementarilor privind amplasamentul,
cuprinse in prezentul regulament - Sectiunea II Conditii de amplasare, echipare si configurare a
cladirilor

CAPITOLUL 4

DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 36
Autorizarea directa
(1) Autorizatiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal.
ARTICOLUL 37
Destinatia unui teren sau a unei constructii
(1) In sensul prezentului regulament, prin destinatia unui teren sau a unei constructii se intelege modul
de utilizare a acestora, conform functiunii prevazute in - Sectiunea I Utilizarea functionala.
PARTEA III
ZONIFICAREA FUNCTIONALA
ARTICOLUL 38

Lista zonelor si subzonelor functionale

ZRM - ZONA MIXTA

PARTEA IV
PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE
ARTICOLUL 39

Reglementari pentru ZRM – ZONA MIXTA,
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ZRM – ZONA MIXTA
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona ZRM este delimitata, conform planului U03-REGLEMENTARI URBANISTICE, astfel:
1.
2.
3.
4.

La nord: strada Labirint
La sud: terenuri proprietate privata
La est: strada Labirint
La vest: strada Apusului

Zona ZRM este formata din parcelele : IE 245521 - proprietate privata, IE 245701 + IE 245702 + IE
245700 + IE 244600 proprietate privata, IE 225778+IE 245699 – proprietate privata a Primariei
municipiului Constanta, IE:10160 – proprietate privata – amplasamentul ce a generat PUZ reglementat
prin HCL nr.356/17.08.2006.
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Modernizarea, in functie de necesitati, a retelei de strazi, a parcajelor publice si a retelelor
edilitare. Reabilitarea si amenajarea spatiilor libere publice, spatiilor verzi publice, plantatiilor
stradale.
MASURI SI RECOMANDARI
Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect
adverse asupra mediului al implementarii planului sau programului
Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului
Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in zona
amplasamentului, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de catre constructor, magazii
special destinate pentru recipienti adecvati;

evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie, numai in
recipienti special destinati;

acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfarsitul fazei de constructie;

organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu
hidrocarburi;

pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu;

indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.
Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata
Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti;

schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hirocarburi;

deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri
de la acestea;

vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de catre firme special
autorizate;

spatiile de alimentatie publica vor fi dotate cu separatoare de grasimi pentru a se preveni contaminarea apelor
cu grasimi vegetale sau animale.
Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic
Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele
masuri:

intretinerea corespunzatoare a starii drumurilor;
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reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/ depozitarea in recipiente etanse;

evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.
Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii
Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii verzi. Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate,
plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone,amenajarile in
cauza urmand a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.
Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate acestor tipuri de lucrari, fara a se
afecta suprafete suplimentare de teren.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE







Servicii cu profil funerar (conform specificatilor din Anexa 4 la prezentul regulament)
Alimentatie publica
Comert
Depozitare
Florarie (manufactura specifica)
Sali de ceremonii funerare

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
 se admit functiuni cu caracter public: servicii financiare, bancare, medicale, sedii, birouri, activitati
manufacuriere negeneratoare de zgomot sau emisii de orice fel .
 se admit locuintele de serviciu : maxim 10 unitati locative/imobil in suprafata de maxim 100 de mp
pe unitate locative .
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
 depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
 lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile
invecinate;
 orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau
care impiedica evacuarea si colectarea acestora;
 se interzic alte functiuni decat cele mentionate la articolul 1 si 2 al prezentului regulament.
SECTIUNEA II - CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete, forme, dimensiuni)


se admit operatiuni de divizare, comasare, reparcelare ( Reparcelare – în sensul prezentului regulament
reprezintă operaţiunile care au ca rezultat o altă împărţire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile
rezultante având forme diferite decât erau acestea la momentul iniţial. Reparcelarea se realizează prin alipirea
şi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Ea are
drept scop realizarea unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor
necesare echipamentelor de folosinţă comună şi/sau obiectivelor de utilitate publică)
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
 amplasamentul format din parcelele identificate prin IE 245521 - proprietate privata, IE 245701 + IE
245702 + IE 245700 + IE 244600 proprietate privata, IE 225778 +IE 245699 – proprietate privata a
Primariei municipiului Constanta are 3 aliniamente la strada Apusului, strada Labirint si strada
Baraganului
 cladirile noi se vor amplasa pe aliniamentul strazilor adiacente zonei de studiu : strada Labirint,
strada Baraganului, strada Apusului
 peste aliniamentul strazii Labirint, catre domeniul public, se admit balcoane(de maxim 0.9 metri).
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
 amplasamentul format din parcelele identificate prin IE 245521 - proprietate privata, IE 245701 + IE
245702 + IE 245700 + IE 244600 proprietate privata, IE 225778 +IE 245699 – proprietate privata a
Primariei municipiului Constanta nu are limite laterale
 amplasamentul format din parcelele identificate prin IE 245521 - proprietate privata, IE 245701 + IE
245702 + IE 245700 + IE 244600 proprietate privata, IE 225778 +IE 245699 – proprietate privata a
Primariei municipiului Constanta
are o limita posterioara fata de IE:243611,IE:243612 si fata de
IE:210836

amplasarea cladirilor fata de limita posterioara se va face conform edificabilului din plansa U03REGLEMENTARI URBANISTICE, astfel:




Pe limita de proprietate,astfel:
o
Pe o adancime de la strada Apusului de 24,15 metri;
o
Pe o adancime de la strada Labirint de 14,30 metri;
Retras minim 14,80 metri fata de limita posterioara, catre IE:217412 si retras minim 18,00
metri fata de limita posterioara a amplasamentului, catre parcela situata in strada Labirint
numarul 49A.

SCHEMA AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
 se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din unul sau mai multe corpuri de cladire
 intre fatadele cu ferestre ale constructiilor amplasate pe aceeasi parcela se va respecta o distanta
minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii cele mai inalte dar nu mai mica de 3 metri.
 amplasarea cladirilor, unele fata de altele pe amplasament se va realiza in limitele suprafetei
edificabile conform planului U03- REGLEMENTARI URBANISTICE cu respectarea distantelor minime
necesare in caz de incendiu si asigurarea unei grupari a constructiilor care sa urmareasca o dezvoltare
coerenta a tesutului urban.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
 se vor respecta prevederile Capitolului 3 – Conditii de conformare si amplasare a constructiilor –
Sectiunea 2-Art.25 si Art.26
 autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Configuratia acceselor la
drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor
 accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada Apusului, strada Baraganului, strada
Labirint.
 accesul la spațiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără
afectarea domeniului public, cu lățimea de maxim de 6,00 metri.


accesul carosabil la parcajele amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor
a) pentru pante amenajate în interiorul parcelei (cu rolul de a asigura accesul carosabil la
parcaje amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor) se va asigura o distanță de
minimum 1 metru între acostament și începerea pantei, pentru asigurarea vizibilității (faț ă
de carosabil – domeniu public) la urcarea rampei;
b) accesul carosabil la parcelă se va asigura prin coborârea trotuarului și racordarea acestuia la
partea carosabilă, sau prin borduri înclinate speciale. Se interzice realizarea de rampe cu
umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele nu vor afecta domeniul public,
trotuarele și aleile publice de acces carosabile și semicarosabile

 numarul si amplasarea accesurilor auto la parcela se vor stabili prin proiectul tehnic, in functie de
destinatia si capacitatatea cladirilor, conform prevederilor legale cu respectarea Regulametului privind
asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări
autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr.113/2017.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
 stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice
existente sau propuse
 utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabileste exceptional, prin autorizatia de
construire, conform legii.
 autorizarea executarii de constructii se emite numai daca se asigura realizarea numarului necesar
de locuri de parcare conform HGR. nr. 525/1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de
autoturisme in localitatile urbane, Indicativ P132-93.
 numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabileste in functie de destinatia si
de capacitatea constructiei, conform specificatiilor din cadrul prezentul regulament, HGR. nr. 525/1996,
Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane, Indicativ P132-93, conform
specificatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament si Regulamentul privind asigurarea numărului
minimum de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului
Constanța aprobat prin HCL nr.113/2017.
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 În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau parțial în interiorul proprietății
pe care se realizează investiția, respectivele locuri de parcare se pot asigura pe un alt teren, aflat la o
distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal (față de terenul pe care se propune a se realiza
investiția), teren pen tru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară
pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de
parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu
acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului Constanța, cu avizul
Comisiei de circulație, în cazul desfințării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de
parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

La imobilele de locuințe colective, semicolective sau colective mici, locurile de parcare vor avea
același statut ca și spațiile comune, rămânând în cota indiviză a locatarilor.
 daca in interiorul aceleasi parcele sunt prevazute mai multe functiuni, numarul total al locurilor de
parcare va fi calculat prin insumarea numarului de locuri de parcare necesare fiecarei functiuni in parte
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR


regimul maxim de inaltime admis este P+3E(mp ADC/mp teren), Hmaxim=20metri
 In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a constructiilor exprimata in
metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al
constructiei.
 este admisa realizarea de subsoluri. Numarul subsolurilor va fi determinat in functie de necesitatile
tehnice si functionale.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
 se va urmari asigura unei imagini unitare la nivelul circulatiilor publice, intregrarea in particularitatile
zonei si armonizarea cu vecinatatile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;
 arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului, va fi una de factura moderna care se va
corela cu cladirea de baza autorizata si reglementata prin HCL nr.356/17.08.2006.
 nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice
pentru interior, sau a unor imitatii de materiale naturale (piatra artificiala, caramida sau lemn fals etc.)
 acoperirea cladirilor noi va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila pentru amenajarea si
intretinerea spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

culorile acceptate prin prezentul regulament pentru fatadele cladirilor : RAL 1013, RAL 1001, RAL
1013, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9018, RAL 7047, RAL 7026, RAL
5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5005, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5015, RAL 5017, RAL
5026, RAL 5023, RAL 5007(Cod paletar RAL international).

pentru orice interventie asupra fatadelor cladirilor inclusiv montare de echipamente,instalatii ,antene
TV, unitati externe de aer conditionat , tubulaturi pozate pe fatada cladirilor,reclame luminoase ,etc., se
va obtine autorizatia de construire conform Legii nr.50/1991
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
 extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre
investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu
consiliile locale sau in condiitile convenite cu detinatorii de utilitati.
 lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor
sau de beneficiar.
 retelele noi de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
 retelele de distributie a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
 extinderile de retele, lucrarile de marire a capacitatii ori noile retele construite, indiferent de natura
ori regimul retelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare
la aceste retele, in limita capacitatii lor si cu respectarea conditiilor de exploatare, oricarei persoane
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care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua retea pe cheltuiala sa nu
are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii retelei, fiind insa
recunoscut dreptul sau de a obtine o plata proportionala cu costul dovedit al lucrarii suportate de el, daca
nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica.
 fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destinate colectarii
deseurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor si accesibile
dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cladiri, in functie de dimensiuni si
de functiune.
 se va urmari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteaua publica de
canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de solutii de colectare,
stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De
asemenea se recomanda limitarea sigilarii suprafetelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte
invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurarii infiltrarii apelor pluviale in terenul
natural.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
 spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca si gradini de fatada
 este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protectie care sa respecte
suprafata minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013, conform specificatiilor din Anexa 2 la
prezentul Regulament;
 suprafata minima de spatiile verzi va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe
suprafata de teren ramasa libera dupa realizarea constructiilor si parcajelor, pe fatadele constructiilor, pe
suprafata teraselor, acoperisului, daca nu poate fi asigurata la sol;
 pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor sa se evite impermeabilizarea
terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;
 suprafata minima de spatii verzi asigurata la sol va fi de 20% din suprafata terenului.
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
 in cazul functiunilor care necesita masuri speciale de protectie : imprejmuirile pre strada vor fi
transparente, vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri, vor avea un soclu opac de maxim 0.50 metri,
partea superioara transparenta si vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale ale parcelei gardurile vor
avea inaltimea de 2.00 metri si vor fi transparente sau opace.II: POSIBILITATI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
POT maxim = 60% (mp AC/mp teren)
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
CUT maxim = 3 (mp ADC/mp teren)

COORDONARE,
Arh.Urb. Marius Claudiu Socarici
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ANEXA 1
NECESARUL DE PARCAJE
FUNCTIUNE

Conform HGR 525/1996

CONSTRUCTII ADMINISTRATIVE
SEDII SERVICII DESCENTRALIZATE
ALTE SEDII (sindicate, culte, fundaţii,
organizaţii neguvernamentale, asociaţii,
agenţii, fonduri, partid, birouri)
FINANTE-BANCI

1LP/10-40 angajati +spor 30%
1LP/10-30 angajati+spor 20%
1LP/20 salariati+spor 50%
1lp/200mp SD pentru unitati<400mp
1lp/100mp SD pentru unitati 400-600mp

COMERT

1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp
1lp/50mp SD pentru unitati 600-2000mp
1lp/40mp SD pentru unitati >2000mp

RESTAURANTE

1PL/5-10 locuri la masa

CULTE

minim 5 LP

CULTURA
MUZEE, EXPOZITII
ALTELE (bibiloteci, cluburi, sali de
reuniune, cazinouri, casa de cultura,
centru cultural, cinematograf, teatru,
sala polivalenta)
INVATAMANT

1LP/50mp spatiu expunere

INVATAMANT UNIVERSITAR

spor 1-3LP autocare

SANATATE
SPITAL
(toate
DISPENSAR
ALTE UNITATI

1LP/4 angajati+spor 10%

TURISM

categoriile),

1LP/10-20 locuri in sala
3-4 LP/12 cadre didactice

1LP/10 angajati
1-4 LP/10 locuri de cazare

LOCUINTE
INDIVIDUALE

1LP/1-5 locuinte

SEMICOLECTIVE

1LP/1-3 locuinte

COLECTIVE

1LP/2-10 locuinte

FUNCTIUNE

Conform NORMATIV P 132/93

LOCUINTE
INDIVIDUALE

1LP/locuinta

SEMICOLECTIVE

1LP/locuinta

COLECTIVE

1LP/locuinta

INSTITUTII
CENTRALE

1LP/10 salariati

ADMINISTRATIVE

1LP/20 salariati

MAGAZINE
<5000m

1LP/30 cumparatori/ora

>5000m

1LP/20 cumparatori/ora
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HOTELURI
5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/4 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/8-1/6 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/10-1/8 LP/nr. de paturi

HOTELURI APARTAMENT
5 STELE

1/6-1/2 LP/nr. de paturi

4 STELE

1/6-1/3 LP/nr. de paturi

3 STELE

1/9-1/4 LP/nr. de paturi

2 STELE

1/9-1/6 LP/nr. de paturi

RESTAURANTE
LUX

1/2 LP/nr. de clienti

CATEGORIA I

1/4 LP/nr. de clienti

CATEGORIA II

1/8 LP/nr. de clienti

CATEGORIA III

1/10 LP/nr. de clienti

SPITALE
JUDETENE

1/5 LP/nr. de paturi

MUNICIPALE

1/10 LP/nr. de paturi

ORASENESTI

1/15 LP/nr. de paturi

DISPENSARE

1/20 LP/nr. de paturi
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ANEXA 2
NECESARUL DE SPATII VERZI
FUNCTIUNE
ADMINISTRATIE
FINANTE-BANCI
COMERT
CULTE
CULTURA
INVATAMANT
SANATATE
TURISM
LOCUINTE
INDIVIDUALE
COLECTIVE

Conform HCJC 152/2013
50% din Steren
50% din Steren
50% din Steren
40% din Steren
30% din Steren
30% din Steren
15mp/persoana
50% din Steren
5mp/locuitor
5mp/unitate locativa
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ANEXA 4
LEGISLATIE SPECIFICA
Conform Hotărârii de Guvern NR.1233/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare ale serviciilor
funerare, înhumării, transportului și deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane,
precum și a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare
“Serviciile funerare cuprind toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct și familiei acestuia după momentul
decesului, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 102/2014.”
Conform Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare
“Art. 21
(1) Serviciile funerare constau in: primirea comenzii pentru inmormantare, transportul persoanei decedate,
pregatirea pentru inmormantare, asezarea pe catafalc si organizarea ceremoniei de ultim ramas bun, coborarea
sicriului in mormant, deschiderea si inchiderea mormantului, exhumarea si reinhumarea, incinerarea, preluarea
urnei si asezarea acesteia in nisa speciala, predarea urnei.
(2) Exhumarile si reinhumarile se fac de administratiile cimitirelor, in prezenta familiei persoanei decedate sau a
unui reprezentant al acesteia si a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.
(3) Unele dintre serviciile funerare prevazute la alin. (1) pot fi realizate si separat.
(4) Serviciul religios oficiat de reprezentantii cultelor cu ocazia inmormantarii nu se considera prestare de servicii
funerare, potrivit prevederilor alin. (1)”
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PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATA DE STRADA APUSULUI, STRADA
BARAGANULUI, STR. LABIRINT, TERENURI PROPRIETATE PRIVATA SI PUBLICA
REGLEMENTARI URBANISTICE SI ZONIFICARE U0.5
LEGENDA
LIMITA ZONEI STUDIATE / REGLEMENTATE, S=2427mp
LIMITA AMPLASAMENT CARE A GENERAT PUZ, S=600mp
LIMITA CADASTRALE EXISTENTE CF OCPI

ZONIFICARE FUNCTIONALA
UL

N
GA

UI

N

A

DA

R
BA

IN ZONA STUDIATA
ZONA MIXTA - SERVICII FUNERARE , ALIMENTATIE PUBLICA, DEPOZITARE SPECIFICA, SALI DE
CEREMONII SPECIFICE,CF RLU PUZ

RA
ST

CIMITIRUL CENTRAL

IN ZONA ADIACENTA PUZ

ZRG2

X

2,17

0
6,6

2,1

ZRL2a

2

5
7,3

NT

AN
AG
R
BA

48
30,
HCL NR.356/2006

95
47,

ZRM

X

CIRCULATII
6
.416/201

LIMITA PR

X

20M
OTECTIE

X

FATA DE

LOCU

RII NR
HOTARA
NFORM
INTE CO

X

X

X

X

CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE
CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE
ACCESURI AUTO CU CARACTER ORIENTATIV

X

X

34,67

X

18,70

14,92

POT=60%
CUT=3
Rh=P+2+M(20M)

STRADA

X

ACCESURI PIETONALE CU CARACTER ORIENTATIV

BARAGA

NULUI

X

REGLEMENTARI
4,37

X

8,99

ZM

X

7,37

3,07

X

X

X

M
50 X
IE
T
EC
OT X
R
P
ITA X
LIM
X
X
X X

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME DE MAXIM P+2E+M - ZRL2a

X
8

X

9

TI
MI
CI X
E
D
TA X
FA

FUNCTIUNI COMERCIALE (CONSTRUCTII SI TEREN AFERENT)

X
7,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9,23

X

X

X

X

X

X

X

X

42,4

R
ST

DA
RA
T
S

21,77

1

I
BIR
A
AL
AD

4,2

LOCUINTA

O
M
OR X
F
N
CO
R X

14
/20 X
19
1
MS X

X

45,57

ZRG2 - SUBZONA AFERENTA CIMITIRELOR - CIMITIRULM CENTRAL

CONTUR SUPRAFATA EDIFICABILA

X

X

BIRINT
STRADA LA

X
X

X
DEPOZITARE PIESE AUTO
SERVICE AUTO

X

ZRL2a

X

X
X

PUSULUI

PROPUNERE
FUNCTIUNE

ZRL2a

%

301.00 mp.

95.77 %

CIRCULATII PRIVATE

13.29 mp.

4.23 %

314.29 mp.

100.00 %

TOTAL

BILANT TERITORIAL AMPLASAMENT 2 (IE:245521)

A
STRADA

X
X

X

X

X

SUPRAFATA

CONSTRUCTII maxim

X

ZRM

ZRA3

BILANT TERITORIAL - AMPLASAMENT 1 ( CF HCL NR.356/2006)

X

PROPUNERE
FUNCTIUNE

SUPRAFATA

177.73 mp.

60.00 %

SPATIU VERDE LA SOL minim

59.25 mp.

20.00 %

CIRCULATII PRIVATE

59.25 mp.

20.00 %

296.23 mp.

100.00 %

CONSTRUCTII maxim

TOTAL

X

%

BILANT TERITORIAL AMPLASAMENT 3 (IE:245702
+IE:225778+IE:245701+IE:245699 +IE:245700)

X

X

PROPUNERE

X

FUNCTIUNE

X

SUPRAFATA

%

1265.40 mp.

60.00 %

SPATIU VERDE LA SOL minim

316.35 mp.

15.00 %

CIRCULATII PRIVATE

527.25 mp.

25.00 %

2109.00 mp.

100.00 %

CONSTRUCTII maxim

TOTAL

HCL nr.357/2006

NECESARUL DE SPATII VERZI CF. HCJ NR.152 / 2013

POT=93%
CUT=1.89
RH=P+1E

ADMINISTRATIE

50.00%

FINANTE-BANCI

50.00%

COMERT

50.00%

INVATAMANT

ZRA3

POT=60%
CUT=3
RH=P+2E+M(20M)

30.00%

30.00%

CF.HCJ Constanta nr. 152/2013:
- suprafata minima de spatiile verzi va fi repartizata astfel: pe
suprafata de teren ramasa libera dupa realizarea constructiilor si
parcajelor si pe fatadele constructiilor, pe suprafata teraselor,
acoperisului, daca nu poate fi asigurata la sol
CF. RLU AFERENT PUZ:
- suprafata minima de spatiu verde ce va fi asigurata la sol este
20% din suprafata terenului, indiferent de functiunea/functiunile ce
vor fi autorizate

SITUATIE PROPUSA CONFORM LEGII NR. 350/2001 , ACTUALIZATA

HCL nr.357/2006

LOCUINTE COLECTIVE

02

POT=93%
CUT=1.89
RH=P+1E

HCL
nr.357/2006

01

ZRM

C
7.90 m

T
2.13 m

T = trotuar; V = spatiu verde; C = parte carosabila; P = suprafete adiacente pentru parcari

T
4.12 m

C

C
8.23 m

T
4.12 m

T
2.18 m

C

ZONA MIXTA

axul
drumului

ZONA DEPOZITARE

axul
drumului

ZONA MIXTA
SPECIFICA

ZONA MIXTA
SPECIFICA
C

03

PROFIL STRADA APUSULUI SC 1/200

ZONA REZIDENTIALA
ZRL2a

PROFIL STRADA LABIRINT SC 1/200

axul
drumului

CIMITIRUL CENTRAL

PROFIL STRADA BARAGAN SC 1/200

2.35 m

POT=85%
CUT=10 mc/mv
RH=20 m

15mp/persoana

SANATATE

T

ZRA3

% DIN SUPRAFATA TEREN

ZRM

FUNCTIUNE

HCL nr.357/2006

SITUATIE APROBATA CONFORM PUG CONSTANTA SI HCL NR. 326/2006

C
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T
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NR. PROIECT

FAZA

DATA

INDICATIV

51

PUZ

DECEMBRIE 2016

PUZ-U110

N

J13/4352/12.12.2008
COD FISCAL RO24863505
CONT CURENT NR. RO44BRDE140SV66488561400, B.R.D. AGENTIA MAMAIA
SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1
TELEFON/FAX + 4 0 . 3 4 1 . 4 0 1 . 7 6 3
PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER
EMAIL o f f i c e . u s o n i a @ g m a i l . c o m

SPECIALITATEA

URBANISM

OBIECTIV

SEF PROIECT Arh. urb. Marius Socarici

PUZ
delimitat de strada Baraganului, strada Labirint
strada Apusului
---

PROIECTAT

stg. urb. Buculeasa Andreea Eugenia

DESENAT

stg. urb. Buculeasa Andreea Eugenia

VERIFICAT

urb. Simona Socarici

ADRESA

DESEN

strada Labirint nr.51
-----

REGLEMENTARI SI ZONIFICARE

BENEFICIAR
BUCULEASA MARIUS ROMEO

SCARA

REVIZIA

1:500

00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ACEST DOCUMENT, NU VA FI REPRODUS SUB NICI O FORMA SI SUB NICI UN MOTIV, FARA PERMISIUNEA SI ACORDUL SCRIS AL USONIA S.R.L. CONSTANTA.

