






















































































ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL delimitat de DN2A (Bd. Tomis), zona RAJA și drumuri de exploatare

LEGENDĂ

Identificare zona propusa spre studiu P.UZ. S=46601.64 metri patrati 
Teren ce a generat P.U.Z., identificat cu N.C =248630. n suprafața de 

1------------- ' 1200,00 metri patrati

\ \ V Zona de protecție DN2A
(20,00 de metri stanga-dreapta din oxul drumului) 

j j Zona protecție S.C. RAJA SA - regim de restricție

j j Zona protecție S.C. RAJA SA - regim sever

Punți CCtQ

Censlr uc’îr

Zonificare propusa

DELIMITARE ZONA STUDIATA P.U.Z. 
. NORD-EST: DN2A/Bd. Tomis;
• EST: Strada D.E. 305;
• SUD-VEST: Zona RAJA;
• NORD-VEST; Drum de pamant;

U.T.R. propus ZE1-Zona dotan, serică si echipamente publice

uu’s

Circulație DN23 - Bulevardul Tomis e»stenia
Si orna

Circulate

Puncicati 

Pampciteioc 

■ cu carte ft-noa-a 
iunie atrctesa'ns'if sluAai 

Ccvac

Cmc» (imminent fwerar)

Bong kAyritencs

Trotoac exxtant ON

P.O.T. max. = 60%
C.U.T.max.= 3.0

R.H.min. = 10,00 metri 
R.H.max.= 39,00 metri 

Se admit accente de inaltime 
pana la 45,00 metri (cf. H.C.L. 121/2011)

DESCRIEREA INVESTIEI

ocuinte colective mean si/ sau mane. Investiția ce sc dorește a se realiza, ce a demarat prezenta documentație de tip P.U.Z., vizeaza edificarea unei construcții
ilizari interzise cu destinația de incubator de afaoeri. avand un regim de inaltime D+P+Mz+6E. urmând a fi realizat pe fonduri europene cu
orice alte activitati care nu corespund caracterului măsură POR 2.1.B.. Se au in vedere o serie de constrângeri generate de factorii din meniul extern, a imobilului ce a generat 
zonei si prin aceasta prezintă .rișciAljindep^garii,-. p ,PjU:Z.. precum: subtraversarea de către echipamente publice (conducte de apa menajera), situarea in zona de protecție 
investitorilor interesați; s.Cf R.A.J.A. S.A., a zonei de protecție fata de drumul national DN2A si posibilitatea ulterioara de lărgire a amprizei/
construcții provizorii de orice natura; : r 1 dezvoltarea drumului de exploatare ce delimitează imobilul in discuție pe latura laterala situata in sud-est
depozitare en*gro&, Astfel construcția pnppușa eu destinația de incubator de afaceri, se propune a se amplasa pe limita laterala de proprietate
depozitari materiale refolosibile; situata spre nord-vest. pentru a iniția regimul de construire la bulevardul Tomis. si anume - regim de construire predominant
platforme de preco.lectare a deșeurilor urbane; înșiruit / cuplat, excepție prin documentația P.U.Z., pentru parcele mai mari de 3000.00 mp. se admite regimul de construire
lucrări de sistematizare verticala de natura sa afecteze izolat 2A Zona Raja^ IE 246901

utilizarea terenurilor învecinate; - - - Edificarea unei astfel de construcții (incubator de afaceri), ce demareaza realizarea ulterioara a unui front regim de
orice lucrări de terasamșnț car© pot șa provoace construire inșiruit/^cuplat la bulevardul Tomis. este o oportunitate de a susține adecvat caracterul zonei din care face parte, 
scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care âchiiibrandri-1 din punct de vedere functional si estetic, zona Palazu Mare fiind considerata un nucleu important de dezvoltare
impiedica colectarea si evacuarea apelor meteorice, a municipiului Constanta, situat in afara zonei centrale a acestuia

Se exceptează de la regimul 
minim de inaltime sfab///f 
prin prezentul P.U.Z,\ 

construcțiile ce adăpostesc 
funcțiuni precum:'
showroom-uri auto,
spălătorii auto, activitati de 
manufacturate si depozitare 
mic-gros legate de polul 
tertiar si funcțiuni 
complementare acestora

REGIM DE INALTIME: 
R.H.min. = 10,00 metri 
R.H.max.= 39,00 metri 
So admit accente de inaltime 
pana la 45,00 metri (cf. H.C.L. 
121/2011)

P.O.T. maxim admis- 60% 
C.U.T.= 3.0 mp./ A.D.C.

(realizate pe același lot).

Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare 
a terenului si regimul de inaltime caracterizează 
construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult 
egala cu valoarea maxima stabilita prin regulamentul de 
urbanism al P.U.Z..

ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE SPATII VERZI: Spatiile verzi se asigură conform H.C.J.C. nr.152/2013 privind 
stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente 
construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al jud. Constanța.

Nu este necesar ca valorile maximale stabilite sa conducă la 
posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan 
valorile maxime permise.

Edificabilul parcelei este suprafața din parcela in 
interiorul careia se pot realiza lucrări de construire, 
reconstruire, consolidare, modificare, extindere. 
Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului 
parcelei trebuie sa aiba suprafața construita mai mica 
sau cel mult egala cu suprafața care rezulta din 
indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta 
documentație.
Avand in vedere zonele de protecție diverse (zona de 
protecție $;C. R-&:3.A. S.A. in regim sever, zona de 

protecție fata drumtri national DN2A, zone de 
protecție fatarfe caj tfe transport) din cadrul zonei de 
studiu P.U.Z. ce dispun de interdicție de construire, se 
admite pe latura posterioara de proprietate ieșirea in 
afara/peste Witâ - edificabilului cu: console, 
bovindouri, balcoane, terase, de la cota de calcare a 
etajului 1> ^ar puțin de 3,00 metri; de
asemenea exclusiv in cazul in care este necesar, cu 
acordul S.GJîR.AJ.A. SiA. se admit construcții in zona 
de protectifc.fiv .regim sever S.C. R.A.J.A. S.A., după 
cum este figițrat și in planul de reglementari.

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA Sl

ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE NECESARE CONFORM DESTINAȚIEI 
CONSTRUCȚIEI:
Autorizarea executării construcțiilor se omite numai dacă se a&gurâ realizarea parcajelor necesare conform destinației construcției, 
după cum este specificat in regulamentului privind asigurarea nr minim de locuri de parcare pt. lucrânle de construcții și amenajări 
autonzate. pe raza municipiului Constanța, aproba! prin H.C.L. 113/ 27.04.2017. actualizat 2018. astfel

O Art. 13 - locuințe semicolcctivo/ colective
• 1 loc de parcare I unitate tocativă cu suprafața utilă de maximum 100.00 mp.;
• 2 locuri de parcare / unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100.00 mp.
o Art. 4 - construcții administrative - 1 loc de parcare la fiecare 80 mp. dm S.C.D., pentru funcțiuni care nu generează trafic de 

utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp. din S.C.D.. pentru funcțiuni care generează trafic (acces public la ghișee, birouri, relații cu 
publicul);

O Art. 5 - construcții comerciale
■ min, 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din S.C.D. utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu nr. redus de clienți, pentru spații cu 

suprafața utilă mai mare de 50 mp.;
• pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum e prevăzut la art.5, lit. b).);
O Art. 6 -construcții cu funcțiunea de alimentație publică
• 1 loc de parcare/ 4 locuri de masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp. din suprafața utilă a sălii de consumație);
• Nu este obligatorie asigurarea de locun de parcare pentru spații cu suprafața utilă a sălii de consumat» mai mica de 25 mp.:
o Art. 8 - construcții culturale
• nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp.;
• se va asigura min. 1 loc de parcare pentru spații cu suprafața utilă între 50 mp.-150 mp.;
• pentru spațiile cu suprafața utilă mai mare de 150 mp. se va asigura min. 1 loc de parcare pentru fiecare 50 mp. din suprafața utilă 

totală:
o Art. 9 - construcții de învățământ - a) se va asigura 1 toc de parcare la trei cadre didactice, 
o Art. 11 - construcții sportive-conform detalierii aferente H.C.L. 113/27.04.2017;
O Art 23 - pentru toate funcțiunile se vor asigura tocuri de parcare rezervate pentru persoanele cu dezabilități locomotorii, 

conform prevederilor normelor in vigoare.

SECȚIUNE CARACTERISTICE A PROFILULUI DE DRUM • DN2A PROPUS

. ponform Legii 3w1 dip, Q&Q6.2001 privind amenajarea terilonului si urbanismul, articolul 32. punctul (7). "Modificarea prin 
zonSf^jp’.v5^ț}de zone ale unei unitati teritoriale de referința, stabilite prin reglementari aprobate prin 

Planul Urbanistic General, poate fi finanțata de persoane juridice si/sau fizice.

DATE DE IDENTIFICARE ale terenului ce a demarat P.U.Z.:
Terenul ce a demarat P.U.Z. se situează in Cartierul Palazu Mare, parcela VN359/2 si prezintă deschidere la Bulevardul 
Tomis/ DN2A.
Număr cadastral= 248630 
Carte funciara* 248630 
Suprafața* 1200,00 metri patrati
Proprietate privata a persoanelor fizice/juridice conform actelor de vanzare-cumparare autentificat prin încheierea nr. 
878/20.03.2003 de BNP Mariana losif.
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Inventar de coordonate VN 359/2

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi
laturi

N lin] E fmj

1 338258.473 787989.376 59.640
2 308302.612 788029.485 20.164
3 308285.020 788044.380 59.680
4 308244.920 788004.170 20.064

S=1200.0Cmp

Inventar do coordonate zone studiata

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi 

D(i,i + 1)N tm| B InJ

5 308527.406 787804.066 81.650
6 308465.523 787750.8CC 545.761
7 308052.082 788148.751 88.320
8 308154.883 788210.891 551.616

S=4660î. 64mp

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, 
iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica tara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepsește conform legii.
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