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PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1.Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare
şiutilizare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafaţă a zonei
studiate, situată în partea centrală a intravilanului municipiului Constanţa, delimitată
Bd. Alexandru Lapusneanu, Bd. Tomis, Aleea Cameliei si Str. Pictor Stefan Luchian si
alee de acces la Vest si Est.

1.2.Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei «PLAN URBANISTIC ZONAL
-ZONA DELIMITATA DE ALEEA CAMELIEI, STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN, SCOALA
SPORTIVA NR.1, SCOALA GENERALA NR.6 AVIZ DE OPORTUNITATE NR.
108901/11.07.2014», avizatăşi aprobată de către Consiliul local al municipiului
Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de
reglementare urbanistică al Primariei Municipiului Constanţa în activitatea de
gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în
reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor
de construire, conform legii.
1.3. Prezenta documentaţie de urbanism nu îşi propune schimbarea regimului juridic al
terenurilor.

CAPITOLUL 2 - BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor au avut la bază
următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
ulterioare

- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare, precum şi Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi
aprobarea regulamentelor locale de urbanism

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,cu
modificările ulterioare

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil
- Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată
- OUG nr. 195/2005, actualizată, privind protecţia mediului
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
- ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in

localitatile urbane
- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de

elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”
- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in

localitati urbane
- PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanţaşi Regulamentul local de

urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost
prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013
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- HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul
municipiului Constanţa

- HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi
publicitate la nivelul minicipiului Constanţa.

- HCJ 152/2013 – Reglementarea suprafețelor minime de spații verzi.

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE

3.1.Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii
aplicabile în limitele PUZ, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea
condiţiilor şi limitelor de recunoaştere a dreptului de construire.
La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor necesare
pentru realizarea prezentelor prevederi.
Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conţine norme
obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de
construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului
regulament. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura
respectarea, atât a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale,
cât şi a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii
speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru anumite categorii de
terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua măsurile pentru
asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor şi pentru asigurarea respectării cerinţelor de
protecţie a mediului.
3.2. Se introduc interdicţii temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă
vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operaţiunilor de construire)
până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea
de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.
3.3. În toate unităţile teritoriale de referinţă ale prezentului regulament se va ţine seama
de condiţionările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcţiile situate în zonele care
au condiţii de fundare dificile şi / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate
prin Certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de
alunecare, măsurile tehnice de fundare.
3.4.Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu după aprobarea
documentaţiei de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanţa,
potrivit competenţelor pe care le deţine în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea
215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală.

PARTEA II
REGULUI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 4 – REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI
APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

4.1. Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcţiilor se face
cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară
stabilită prin prezenta documentaţie de urbanism.
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4.2. Amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe
proprietăţi private sau pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform
Regulamentului local de signalistică aprobat prin HCLM nr. 260/11.11.2010.

CAPITOLUL 5 – REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

5.1. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor de
orientare faţă de punctele cardinale specificate în anexa 3 la HGR nr. 525/1996, cu
modificările ulterioare.
5.2. Amplasarea faţă de drumuri publice. În zona drumului public se pot autoriza,
cu avizul conform alorganelor de specialitate ale administraţiei publice:
 construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, dedeservire, de intreţinere şi

de exploatare;
 parcaje, staţii pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcţiunile

lor complementare – aparate de taxare pentru parcaje, spaţiile comerciale
aferente staţiilor de transport în comun;

 conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme detransport gaze, ţiţei
sau alte produse petroliere, reţele de termoficare,electrice, de telecomunicaţii.

În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile
de siguranţă şi fâşiile de protecţie.
În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţieimediului şi siguranţei şi sănătăţii
locuitorilor, precum şi pentrucreşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în
zonadrumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările deconstrucţii pentru
realizarea/extinderea reţelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea
adrumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, curespectarea
reglementărilor tehnice specifice în vigoare.
5.3. Amplasarea faţă de aliniament. În sensul prezentului regulament, prin
aliniament se inţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.
5.4. Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcţiilor este
permisă numai dacă serespectă:
 distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei,

conform plan reglementrai U03 şi cu respectarea prevederilor OMS nr. 119/2014
referitoare la asigurarea condiţiilor de însorire a construcţiilor;

 distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unităţii teritoriale de pompieri.

CAPITOLUL 6 – REGULI PRIVITOARE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII

6.1. Accese carosabile. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă
există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prinservitute,
conformdestinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselorla drumurile publice trebuie să
permită intervenţia mijloacelor destingere a incendiilor.
Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr.
525/1996, cu modificările ulterioare.
6.2. Accese pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice
fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonale pentru constructie, potrivit
importanţei şi destinaţiei construcţiei, cât și pentru persoanele cu dezabilități fizice.
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CAPITOLUL 7 – REGULI PRIVITOARE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

7.1.Racordarea la reţelele publice de echipare edilitarăexistente.
7.1.1.Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau de beneficiar.
7.1.2.Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua
publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă limitarea sigilării
suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la
strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.La
clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează
pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheţii.
7.1.3.Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării
deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi
accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri,
în funcţie de dimensiuni şi de funcţiune.
7.1.4. Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi
antenelor TV sau de satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi
mascate în planul faţadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
7.2. Realizarea de reţele edilitare.
7.2.1. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz,
în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor
incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice,curespectarea reglementărilor
tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în
localităţi a reţelelor edilitare subterane.
Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de
identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei
reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie
la acestea.
7.2.2. Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe
stâlpi de iluminat public şi de distribuţie acurentului electric, pe plantaţii de aliniament,
pe elementele de faţadăale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.
7.2.3. Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţeleloredilitare se execută,
de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările
derealizare/extindere/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, înconformitate cu
programele anuale/multianuale ale autorităţiloradministraţiei publice, aprobate in
condiţiile legii.
Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţiiprivind
realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradalevor prevedea în
modobligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.

CAPITOLUL 8 – REGULI PRIVITOARE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE
TERENURILOR ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

8.1. Parcelar. Pentru parcelările existente, pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de
refuncţionalizare, reconfigurare, reparaţii, consolidare și supraetajare a clădirilor
existente, cu respectarea POT și CUT maxim admise, precum și a regimului de înălțime
maxim aprobat prin prezentul regulament.
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8.2. Înălţimea construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu
respectarea înălţimii maxime admise conform prezentului regulament, Hmax:
22,30metri fata de cota terenului amenajat C.T.A.
8.3. Aspectul exterior al construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor este
permisă numai dacăaspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu
depreciază aspectul general al zonei.Autorizarea executării construcţiilor care, prin
conformare,volumetrie şi aspect exterior, intra în contradicţie cu aspectul generalal zonei
şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şiarhitecturii, este interzisă.

CAPITOLUL 9 – REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI
ÎMPREJMUIRI

9.1.Parcaje.
9.1.1. Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea

parcajelor necesare conform destinaţiei clădirii:
 prin concesionare sau închiriere a spaţiilor de parcare din spaţiile publice de

parcare existente sau în curs de realizare
 prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate

imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind
astfel de un număr de locuri de parcare direct proporţional cu sumele investite de
acesta.

9.1.2. Numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiţiile punctului
10.1.1. se stabileşte în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, astfel:

 locuinţe individuale – 1 loc de parcare / locuinţă unifamilială
 locuinţe colective - 1 loc de parcare/apartament cu suprafata max. 100 mp,

- 2 locuri de parcare/apartament cu suprafata max. 150 mp,
- 3 locuri de parcare/apartament cu suprafata max. 200 mp

 birouri - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 comerţ - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 servicii - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 alimentaţie publică - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 pentru alte funcţiuni - conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996, cu modificările

ulterioare.
9.1.3. In cazul in care locurile de parcare nu se pot asigura in totalitate sau partial, in
interioriul proprietatii, pe care se realizeaza investitia, numarul de locuri pentru parcare
ramase se poate asigura pe un alt teren, aflat la o distanta de maximum 500metri,
parcurs pietonal(fata de terenul pe care se propune a se realiza investitia), teren pentru
care investitorul va obtine autorizatie de construire de contruire pentru amenajare
parcare, cu avizul Comisie de circulatie, inainte de emiterea autorizatie de construire
pentru investitaia principala, iar functiunea de parcare va fi inregistrata ca sarcina in
cartea funciara a imobilului respectiv, destinatia de parcare neputand fi schimbata decat
cu acordul emitentului autorizatiei de construire, respectiv Primaria Municipiului
Constanta, la desfintarea imobilului deservit sau cu conditia asigurarii numarului de locuri
de parcare necesar in alta modalitate conform regulamentului.
9.1.4. Accesul la spatiile destinate parcarii este permis numai din circulatii carosabile
amenajate fara afectarea domeniului public, cu latimea maxima de 6 metri.
9.1.5. Accesul carosabil, la parcaje amenajate in incinta(parcela):
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a) Pentru parcele cu suprafata pana in 350 mp si avand front la o singura strada,
se va asigura un singur acces pe parcela cu o latime maxima de 6,00 metri si minima de
2,50 metri sau maximum de 2 accese distincte cu latimea maxima de 3,00 metri, dar nu
mai mica de 2,50 metri fiecare.
9.1.6. Accesul carosabil la parcajele amenajate in subsolul sau demisolul
constructiilor:

a) Pentru pante amenajate ( cu rolul de a asigura accesul la parcaje amenajate in
subsolul sau demisolul constructiilor) in interiorul parcelei, se va asigura o distanta de
minimum 1 metru, intre acostament si inceperea pantei, pentru asigurarea vizibilitatii
(fata de carosabil – domeniul public) la urcarea rampei;

b) Accesul carosabil pe parcela se va asigura prin coborarea trotuarului si
racordarea acestuia la partea carosabila (strada), sau prin borduri inclinate speciale. Se
interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele
nu vor afecta afecta domeniul public, trotuare si aleile publice de acces carosabile si
semicarosabile.
9.2. Spaţii verzi şi plantate. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii
sau creării de spaţii verzi şi plantate ce trebuie asigurate la nivelul zonelor de
reglementare, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr.
6 la HGR nr. 525/1996 si a HCJ nr. 152/2013, cu modificările ulterioare. Se va asigura o
suprafata minim de spatii verzi, 30% din suprafata terenului, suprafata de spatii verzi
va fi asigurata pe pamant vegetal.
9.3. Împrejmuiri. În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea
următoarelor categorii de împrejmuiri:

 împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 60
cm înălţime,necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării
clădirilorîn caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 2,00metri.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau
paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică.
Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va
depăşi limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al
zonei, respectând aceleaşi exigente ca şi aspectul exterior al clădirii. Se interzice
utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenţa împrejmurilor
orientate spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton).

PARTEA III
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:
 funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;
 regimul de construire;
 înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor
regulamentului şi, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.

Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferenţiere a
prevederilor regulamentului:

 situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice
şi arhitectural - urbanistice;
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 situarea într-o condiţie particulară de zonă protejată –definită conform legii sau
studiilor de specialitate.

Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism,în suprafaţă de 24113 mp, a
fost împărţit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarele zone de
reglementare:

- ZR1 ZONA LOCUINTE COLETIVE CU PARTER COMERCIAL

Condiţiile de construire pentru fiecare zonă funcţională sunt detaliate în PARTEA IV –
PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE a prezentului
regulament.

PARTEA IV
PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA
II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, a prezentului
regulament, la care se adaugă cele specificate în cele ce urmează.

GENERALITĂŢI – CARACTERUL ZONEI

Zona ce face obiectul documentaţiei de urbanism «PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA
DELIMITATĂ DE ZONA DELIMITATA DE ALEEA CAMELIEI, STR. PICTOR STEFAN
LUCHIAN, SCOALA SPORTIVA NR.1, SCOALA GENERALA NR.6 AVIZ DE OPORTUNITATE
NR. 108901/11.07.2014», în suprafaţă de 22167 mp, se află în intravilanul
municipiului Constanţa, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a
Prefecturii Judeţului Constanţa, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu
modificările şi actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr.
144/08.04.2004 şi HCLM nr. 196/07.04.2005.

În teritoriul care face obiectul PUZ se află terenuri aparţinând domeniului public şi privat
al primăriei municipiului Constanţa, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi
juridice.Zona studiată este parte dintr- o zona preponderent de locuinte colective cu un
nivel de inalme mediu.

Amplasamentul, situat în apropierea Bd. Alexandru Lapusneanu, Bd. Tomis.

Vecinătăţile sunt reprezentate de zone rezidenţiale în regim individual si colectiv , situate
de-a lungul Bd. Alexandru Lapusneanu si a Bd. Tomis.

Terenul care a iniţiat PUZ-ul, situat la adresa STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN în
suprafaţă totală de 1704,25 mp, identificat prin LOT 2, LOT 3, LOT 4 si LOT 5, fiind in
proprietatea privata a lui Tapangea Decebal si Tapangea Maria.
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SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Articolul 1 - Utilizări admise

ZR1
- Locuințe colective;
- Construcții aferente echipării tehnico-edilitare- post de transformare pentru

furnizarea energiei electrice, bransamente apa, gaze naturale;
- amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private,

parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport
pentru tineret, împrejmuiri;

- birouri, comert, servicii si cabinete – la parterul constructiilor- fara afectarea
spatiilor verzi existente amenajate

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiţionări

ZR1
- locuintele sociale nu vor depasi 20%-30% din numarul total al locuintelor dintr-

o operatiune urbanistice si nu vor distona in nici o privinta in raport cu locuintele
in proprietate privata;

- se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul
cladirilor de locuit, cu acordul asociatiilor de proprietari, cu urmatoarele conditii:

- dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel
al locatarilor;

- cresele si gradinitele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune
in utilizare exclusiva de o suprafata plantata minima de teren de 100 mp.;

- se admite conversia locuintelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru
produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersectii de strazi si numai in
limitele unei raze de servire de 350.0 metri;

- se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente
proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului / portarului angajat
permanent.

- se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru
activitati necesare exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura,
medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafata utila a acestuia

- utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai cu
acordul asociatiilor de proprietari;

Articolul 3 - Utilizări interzise

ZR1
- se interzic următoarele categorii de activități:
- activități productive;
- depozitare și comerț cu ridicata sau de mic-gros;
- depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor

urbane;
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- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau
toxice;

- autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și

construcțiile învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor

meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora;
- se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte functiuni,

sau construirea unor locuințe colective mixtate cu alte funcțiuni cu excepția celor
specificate la Art. 2;

- se interzice utilizarea spațiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru
depozite, alimentație publică și alte activități de natură să incomodeze locuințele;

- alte functiuni decat cele mentionate la articolul utilizari admise si utilizari admise
cu conditionari;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ŞI ECHIPARE A
CLĂDIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

Suprafata minima pentru care o parcel ava putea fi declarata ca fiind construibila va fi
de minim 300mp. Forma parcelelor va fi regulata deschiderea minima fiind ce cel putin
10metri.

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

Conform plan de reglementari propuse (Plan reglementari propuse U03)
Amplasamentul ce face obiectul prezentei docuementatii are 4 aliniamente, fiind
inconjurat pe cele 4 laturi de domeniu public.
Retrageri minime impuse conform plan reglementari propuse:

- Nord – 23 metri fata de cladirile invecinate din partea de Nord
- Est – 2,00 metri fata de limita de proprietate
- Sud – 2,00metri fata de limita de proprietate dinspre Sud (aliniament Sud)
- Vest – 16,00 metri fata de cladirile invecinate din partea de Vest

Exista posibilitatea depasirii retragerilor de la aliniamnet la etajele superioare in cazul
laturii de Sud, pentru realizarea de balcoane sit erase deschise cu o latime de maxim
1,20 metri fata de planul fatadei, implicit fata de amprenta parterului.

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelelor

Amplasamentul ce face obiectul prezentei docuementatii are 4 aliniamente, fiind
inconjurat pe cele 4 laturi de domeniu public și o singură limită de proprietate laterală
pe o lungime aproximativă de 14,20metri intre loturile IE 225600(proprietate privată
Tapangea Decebal si Maria) si IE 222573(proprietate privată a municipiului Constanta)
retragerea va fi de 2,00 metri
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Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele faţă de celelalte pe aceeaşi parcelă

Amplasarea cladirilor unele fata de celelalte se va face respectand normele de igiena si
sanatatea populatie, asigurandu-se minim o ora si jumatate de insorire directa la
solstitiul de iarna conform OMS 119/2014.

Articolul 8 - Circulaţii şi accese

8.1. Accesul la spatiile destinate parcarii este permis numai din circulatii carosabile
amenajate fara afectarea domeniului public, cu latimea maxima de 6 metri.
8.2. Accesul carosabil, la parcaje amenajate in incinta(parcela):

a) Pentru parcele cu suprafata pana in 350 mp si avand front la o singura strada,
se va asigura un singur acces pe parcela cu o latime maxima de 6,00 metri si minima de
2,50 metri sau maximum de 2 accese distincte cu latimea maxima de 3,00 metri, dar nu
mai mica de 2,50 metri fiecare.
8.3. Accesul carosabil la parcajele amenajate in subsolul sau demisolul constructiilor:

a) Pentru pante amenajate ( cu rolul de a asigura accesul la parcaje amenajate in
subsolul sau demisolul constructiilor) in interiorul parcelei, se va asigura o distanta de
minimum 1 metru, intre acostament si inceperea pantei, pentru asigurarea vizibilitatii
(fata de carosabil – domeniul public) la urcarea rampei;

b) Accesul carosabil pe parcela se va asigura prin coborarea trotuarului si
racordarea acestuia la partea carosabila (strada), sau prin borduri inclinate speciale. Se
interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele
nu vor afecta afecta domeniul public, trotuare si aleile publice de acces carosabile si
semicarosabile.

Articolul 9 - Staţionarea autovehiculelor
Numarul minim al locurilor de parcare:

 locuinţe individuale – 1 loc de parcare / locuinţă unifamilială
 locuinţe colective - 1 loc de parcare/apartament cu suprafata max. 100 mp,

- 2 locuri de parcare/apartament cu suprafata max. 150 mp,
- 3 locuri de parcare/apartament cu suprafata max. 200 mp

 birouri - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 comerţ - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 servicii - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 alimentaţie publică - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utila
 pentru alte funcţiuni - conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996, cu modificările

ulterioare.
9.1. In cazul in care locurile de parcare nu se pot asigura in totalitate sau partial, in
interioriul proprietatii, pe care se realizeaza investitia, numarul de locuri pentru parcare
ramase se poate asigura pe un alt teren, aflat la o distanta de maximum 500metri,
parcurs pietonal(fata de terenul pe care se propune a se realiza investitia), teren pentru
care investitorul va obtine autorizatie de construire de contruire pentru amenajare
parcare, cu avizul Comisie de circulatie, inainte de emiterea autorizatie de construire
pentru investitaia principala, iar functiunea de parcare va fi inregistrata ca sarcina in
cartea funciara a imobilului respectiv, destinatia de parcare neputand fi schimbata decat
cu acordul emitentului autorizatiei de construire, respectiv Primaria Municipiului
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Constanta, la desfintarea imobilului deservit sau cu conditia asigurarii numarului de locuri
de parcare necesar in alta modalitate conform regulamentului.

Articolul 10 - Înălţimea maximă admisă a clădirilor

ZR1 Hmaxim admisibil este P+5E (22,30metri de la cota terenului amenajat C.T.A)

În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de
subsoluri, si un demisol. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în
funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.

Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor

 arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei şi al funcţiunilor adăpostite
 nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a

celor specifice pentru interior, sau a unor imitaţii de materiale naturale (piatra
artificială, caramidă sau lemn fals, placari ceramice de interior sau de pardoseala
etc.)

 culorile vor fi pastelate, deschise, cu accente inchise de nuante de gri. Volumele
principale vor avea culori deschise conform RAL 9002, 9003, 9016, 9001, 9018,
9010 si nuante apropiate de aceste. Pentru accentele de culoare se vor folosi
nuante de gri conform RAL 9022, 9023, 9006, 9007, 7031, 7040 si nuante derivate
din acestea.

 mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui
concept coerent pentru imaginea urbana a spaţiilor publice din zonă

 amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe
proprietăţi private sau pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform
Regulamentului local de signalistică aprobat prin HCLM nr. 260/11.11.2010.

Pentru o abordare urbanistica zonala este necesara obtinerea autorizatiei de construire
pentru orice interventie asupra fatadelor cladirilor inclusiv montarea de echipamente,
instalatii, antene TV, unitati externe de aer conditionat, tubulaturi pozate pe fatada
cladirilor, etc.

Articolul 12 - Condiţii de echipare edilitară

Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în
incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor
incintelor/construcţiilor şi fără afectarea circulaţiei publice,curespectarea reglementărilor
tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în
localităţi a reţelelor edilitare subterane.
Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de
identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei
reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie
la acestea.
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Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de
iluminat public şi de distribuţie acurentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe
elementele de faţadăale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţeleloredilitare se execută, de
regulă, anterior sau concomitent cu lucrările
derealizare/extindere/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, înconformitate cu
programele anuale/multianuale ale autorităţiloradministraţiei publice, aprobate in
condiţiile legii.
Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţiiprivind
realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradalevor prevedea în
modobligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.

Articolul 13 - Spaţii libere şi spaţii plantate

 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi
şi plantate ce trebuie asigurate la nivelul zonelor de reglementare, în funcţie de
destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996
si a HCJ nr. 152/2013, cu modificările ulterioare. Se va asigura o suprafata minim
de spatii verzi, 30% din suprafata terenului, suprafata de spatii verzi va fi
asigurata pe pamant vegetal. spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi
tratate ca grădini de faţadă

 pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spaţii plantate cu rol decorativ
şi de protecţie care să respecte suprafaţa minimă aprobată conform prevederilor
legale

 se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua
publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă limitarea
sigilării suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori
impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în
terenul natural.La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la
canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea
gheţii.

Articolul 14 – Împrejmuiri

Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 2,00metri.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau
paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică.

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A
TERENULUI

Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

ZR1POT maxim = 40%

*PENTRU LOTURILE 2,3,4,5 SITUATE IN ZR1, PE STRADA PICTOR STEFAN LUCHIAN:

POT maxim = 40%
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Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZR1 CUT maxim = 1.8

*PENTRU LOTURILE 2,3,4,5 SITUATE IN ZR1, PE STRADA PICTOR STEFAN LUCHIAN:

1."Prezenta documentatie nu are ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara

autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire. “

2.Initiator PUZ: TAPANGEA DECEBAL, TAPANGEA MARIA, initiatorul documentatiei de urbanism

nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent situat pe STR. PICTOR STEFAN LUCHIAN,

LOT 2, LOT 3, LOT 4 SI LOT 5, MUN. CONSTANTA

3.CUT-ul propus este mai mic sau egal decat 4.

4.CUT-ul propus mai mic sau egal decat CUT aprobat plus 20%

5. Prezenta documentatie de urbanism nu va putea fi modificata de catre persoane fizice sau

juridice, intr-un interval de 2 ani de la aprobare ei.

ÎNTOCMIT,
URB. ANDREI PASCU
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UTR-uri propuse

Edificabil propus

ZR1

POT: 40%

CUT: 1.8

RH: P+5E (22,3m)

Denumire UTR-uri propus
ZR1

Locuinte colective propuse P+6E

Constructii tehnico-edilitare

Spatii verzi amenajate - propuse

Spatii de parcare amenajate - propuse

Circulatii auto - propuse

Locuinte individuale 

Acces auto

Acces pietonal

SECTIUNE ALTIMETRICA SC. 1:400

Loc de joaca propus
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