






























































































PUZ zona delimitată destr.Poporului, str.Barbu Stefanescu Delavrancea, 
zona bloc Ie36 si str. Eremia Movila

REGLEMENTARI
URBANISTICE U03
LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

AMPLASAMENT STUDIAT CU SUPRAFAȚA ST=378MP,
Nr.cad.248274 INTABULAT ELECTRONIC E-TERRA

LIMITE IMOBILE INTABULATE ELECTRONIC E-TERRA conform OCPI
Strada BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

LIMITE IMOBILE TRASATE ORIENTATIV conform PLANURI CADASTRALE 
EMISE DE OCPI

CONSTRUCȚII INTABULATE ELECTRONIC E-TERRA conform OCPI

2441

ZONIFICARE FUNCȚIONALA
21.67

ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE 
CU RH max = P+2; H max = 12metri 

ZONA MIXTA
CU RH max = P+3; H max = 14 metri

>T=45-50%

CIRCULAȚII

(H=4.70m)
CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE Sf. |A

3ONSTANJ
>SM

(MBARE

PRIMĂRIA M

VIZAT 3' .t \ ’.'i 
Anexă îa avii,.. • . .

ARHITECT 3 J

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

REGLEMENTARI

ALINIEREA CLĂDIRILOR - /
L2a - RETRAGERE DE LA ALINIAMENT MINIMUM 3 METRI

PROFIL STR. EREMIA MOVILA SC 1/200PROFIL STRADA POPORULUI
STR. BARBU DELAVRANCEA SC 1/200SC 1/200

Strada EREMIA MOVILĂ

i^tionat
7901 >9
7991 Î1.676J
730805891
730807.699
790819.603
790820.918
790820.793
790799.590
790798.761

Confirm
intocnfUii documentfcfttd

Robinet

Limitâ imobile intabulate electronic (E-TERRA)IE: 237573

Construcții intabulate
79079?
790795
790667
79Q658

Ștampila BCPI
Limită imobile mtabi

Limitâ PUZ (zona studiata) REGLEMENTARI GENERALE PENTRU AMBELE ZONE DE REGLEMENTARES(Zona PUZ)-1953jnp P-439.654n

Pentru parcelele existente construite, se mențin situațiile existente pe teren/conditiile autorizate pe baza unei Autorizații de 
construire, iar modificările ulterioare ce necesita autorizare conform Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, se vor 
supune prevederilor prezentului Regulament.

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, 
iar indicatorii de ocupare si utilizare a terenului sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, nu se admit decât lucrări de 
reparații, consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, 
iar indicatorii de ocupare sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, se admit lucrări de reparații, consolidări si imbunatatire 
a nivelului de echipare tehnico-edilitara si lucrări de supraetajare numai in limita CUT maxim admis si a RH maxim admis.

Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezehtuluj Plan urbanistic zonal aprobat, numai pentru 
parcelele care indeplinesc condițiile referitoare la caracteristicile parcelelor.

Autorizațiile de construire, in toate celelalte cazuri, vor fi emisa.irr urma aprobării unui Plan urbanistic de detaliu, elaborat si 
finanțat prin grija proprietarului/ investitorului, cu respectarea prevederilor dW Regulamentul de urbanism aferent PUZ.

locuire: locuințe individuale, semlcotectrve. colectiv,.
funcțiuni administrative: sedii, fundat», organizații, asociată, scdu birouri, sediu nrma'comparue; 
funcțiuni flnanciar-bancare: sediu banca, sediu societate de aelgurari;
funcțiuni turistice: hotel, hotel apartament, vita, pensiune, hostel, funcțiuni conexe (aSmertalie 
publica, servicii, comerț etc incluse in dadirea cu lundhmea de baza - turism) 
amenajarl aferente tocuintefor/functlunll de baza: cai de acces carosabfe si pietonalc. parcaje, 
spatii plantate. construcții si amenajați aferente echbarn tehr.ico-edHâafe;

locuire: locuințe indwiduato
funcțiuni complementare locuirii: parcara'garare. comerț cu amănuntul, depozitare produse fara 
nocivitate, birouri pentru exercitarea de protectorii Iterate in limita a 25% din aria construita

se admite tnartfsardarea dadirBcr existente, cu in calcutel coeficientului de utiizare a terenului a 
unei suprafețe desfășurate pentru rrtzelul mansardei de maxim 60% din aria unul nivel curent 
se admie extinderea, supraetajarea cfadirBot existente, cu respectarea condițiilor din prezentul 
regulament

servicii aferente zonelor de locuințe: comerț abnentar. comerț nealimcnter. cabinele de 
medicina retwninara, cabinete individuate de avocatura si asistenta Juridica, cabinete individuale 
de oontabiitatc, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale dc consultanta, atelier 
de arta. servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuate dc croitorie, lapierte, 
rame tablouri, tampbric sau alte adlvltati manufacturiere neoeneratoare de zoomot sau emisii de 
orkx: fel si (ara depozitari, satowne de inlretinete corporala (frizerie, ooafor, cosmetice, masaț, 
fitness, solar), serviră de deservire a Itxar'vS (curakrlorio haine), te următoarele condill:
sa nu producă poluare fonica, chimica sau vizuala;
sa fie amplasate numai la parterul clădirilor do loara, daca locuirea este funcțiunea de baza 
funcțiuni de Invatamant: gradteita, after-echool, centru educational, cu următoarele condiții: 
rn cazul grădinițelor satisfacerea suprafețelor minime (utie, destasurate, bbere) care revin fiecărui 
loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru 
grădinițe de copâ, indicativ NP01197; respectarea CMS nr.994/2018
pe parcela nu vor oxsda atle funcțiuni.
se admite extinderea, supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea ocxidMiivx din prezentul 
regulament

pentru parcelele existente construite se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimnniuni) 
existente si se admt Iucrari de reparații, consolidări, extinderi, modernizări si lucrări do 
imbunatatire a nivelului de echipare tchnico-cdilBara daca se respecte conditite de ocupare si 
ulSizare a terenului maximum admise
pentru parcelele existente construite al căror POT existent este mai mare dacat cel admis,
se mențin caracleristicie (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit Iucrari de reparată, 
consolidări, supraetajări in limita CUT maxim admis si a Rh maxim admis, modemtzart el lucrări de 
imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.
pentru parcelele existente cu suprafețe mai mici de 160mp sl/sau front la strada mai mic de 
8 metri se admit lucrări noi de construire numai pe baza întocmirii sl aprobam unul Plan 
urbanistic de detaliu.
se admit operațiuni de comasare, reconfigurare a patentelor cu excepția celor de dezbembrare 
care ar genera parccîo cc nu se inserto In conditite de constuibililato

M - ZONA MIXTAL2J ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE 
CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P*2 LTIME P*3

CONSTRUIRE MAXIM DE 
IHALTIME

MINIMUM
SUPRAFAȚA

MINIMA
PARCELA

iNSiRurr P*2 8 metri tr/imp
â CUPLAT P*2 12 metri 250mp

IZOLAT P*2 u metn -i03mp

MINIM* DE LA 
LIMITELE 

LATERALE

MINIMA oe
LA LI’VITA 

POSTEROARA •
5 main

3 metri 5 metri
3metn 5 motn

REGIM DE 
CONSTRUIRE

REGIM 
MAXIM DE 
ÎNĂLȚIME

FRONT
MINIMUM

SUPRAFAȚA
MINIMA

PARCELA

RETRACERE 
MINIMA DE LA 

LIMtTA/LIMfTELE 
LATERALE

RETRAGERE
MINIMA DE LA 

LMTTA
POSTEROARA

ÎNȘIRUIT P*2 6 metn 150mp 5 metn
CUPLAT P»2 12 metri 250-T.p I 3 motn 5 metri
IZOLAT P*2 14 metri 330 rro 3 metri 5 metri

■ Pentiu c HpUHp funcțiuni admișit lituate pe porcele <1» camp, cu c xccpti.1 IcxuintelOf in
REGIM DE 

CONSTRUIRE
REGIM 

MAXIM DE 
ÎNĂLȚIME

FRONT
MINIMUM

SUPRAFAȚA
MINIMA

PARCELA

RETRAOERE
MINIMA DE LA 

LIMTAILIMITELE 
LATERALE

RETRAGERE 
MINIMA DE LA 

LIMITA
POSTEROARA

IZOLAT P*2 16 mom aximp 3 main 5 metri
P+3 18 metri 360mp 3 metri 5 metn

Pentru celelalte funcțiuni ;tdmne situate pe parcelele de colt- fa intersecția străzilor Poporului cu Barb

REGIM DE 
CONSTRUIRE

REGIM 
MAXIM DE 
ÎNĂLȚIME

FRONT 
MINIMUM LA 
CEL PUTIN 

UNA DIN
STRĂZI

SUPRAFAȚA
MINIMA

PARCELA

RETRAGERE MINIMA DE LA
LIMITA/LIMITELE LATERALE

IZOLAT P-? 16 metri 300rr© 3 metn
P-3 16 metn 350mp 3 metn

parcelele de coli se considera ca avand numai aliniamente b străzile existente si imite laterale

3 J L 4 m
13

*

/•tu SON Zi
y • O £ 8 1

A
0 N
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OBIECTIV SEF PROIECT Arh. Marius Socarici /t

PUZ DELIMITATA DE STR. POPRULUI. STR. BARBU DELAVRANCEA. PROIECTAT Urb. Simona SocarifZS— - •
 /

ZONA BLOC LE36 Sl STR. EREMIA MOVILA.
MUN. CONSTANTA

DESENAT Urb. Simona Socarici '

VERIFICAT

ADRESA DESEN SCARA REVtelA

MUN. CONSTANTA. REGLEMENTARI URBANISTICE 1:500 02
STH. POPORULUI. NR. 20. LOT 2 - LOT 3

— - -

BENEFICIAR — — -

STERIU DIN CA SI STERIU ELENA — —
I

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