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CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC ZONAL
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Argumentare: Prin acest studiu sunt analizate posibilităţile de mobilare urbana a unor pateuri de teren ,
incadrate urbanistic in zona de reglementare ZRL2B, zona delimitata de strada Avram Iancu la Est si
zona de reglementare urbanistica ZRL 4 la Vest
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-locuie individuala ; locuire semicolectiva ; dotari aferente locuirii:
servicii turistice, servicii medicale , alimentatie publica
, comert de proximitate spatii verzi , birouri,
( se admite o crestere cu 10% a POT si corespunzator a CUT daca solicitantul detine o parcela
rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel putin una nu era construibila anterior
comasarii, sau daca respectivul investitor a realizat in interiorul cladirii o functiune
compementara admisa de art .2 )

FUNCTIUNI
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R.H. maxim

(1,35 locuire cu functiune complementara
majorat cf. legii nr. 350/2001 art 7.8.9 )

“Prezenta documetatie nu are ca scop intrarea in legalitate a unor
constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta
prevederile autorizatiei de construire “
·
Initiator PUZ:Nejloveanu Niculae
·
CUT-ul propus este mai mic sau egal decat patru
·
CUT-ul propus mai mic sau egal decat CUT aprobat plus 20%

DETERMINAREA GRADULUI DE CONFORT PRIN SITUAREA APARTAMENTULUI
IN CADRUL GRUPARII:
-realizarea uui confort microclimatic
-orientarea-perspectiva favorabila
-relatie comoda cu circulatia mojora dinspre si spre locul de munca
-relatii comode cu spatiile de folosinta cotidiana( spatii de joaca, sport, parcaje,odihna,
platforme gospodaresti), precum si cu dotarile zilnice (comert, scoala, cresa, gradinita)
-confort dat prin calitatea ambientei gruparii, componente de confort in raport cu pozitia
blocului in configurarea gruparii
-controlul perspectivelor din punct de vedere al orientarii fatadelor
-repectarea distantelor optime in amplasarea dotarilor si amenajarile exterioare
-rezolvarea gruparii in concordanta cu sensurile de deplasare cotidiene
-amenajarea spatiilor libere si plantate susceptiile de a fi percepute din apartament

CRITERII CE DETERMIINA CADRUL
SPORIT AL NOII INSERTII URBANE ,
LOCUINTA SEMICOLECTIVA P+4E
SI DOTARI AFERENTE
functiune blocului(locuinte cu sedii firma)
-pozitia acceselor in bloc
-nivelul la care este prevazut amplasamentul
-gradul de organizare si dotare a al spatiilor
si serviciilor comune blocului
-orientarea favorabila a blocului
(tipul apartamentului si pozitia sa in bloc)
-pozitia blocului fata de surse de poluare
-gabarite fata de elementele invecinate
(constructii, platatii inalte)

PREZENTA DOCUMENTAŢIE RESPECTĂ LEGISLAŢIA APLICABILĂ,
PRECUM ŞI CONDIŢIILE IMPUSE PRIN AVIZELE/ACORDURILE
EMISE DE INSTITUŢIILE AVIZATOARE, ASTFEL CUM AU FOST
SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM ŞI PRIN AVIZUL
DE OPORTUNITATE.
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PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
asupra documentelor disponibile la sediul Primariei Municipiului Constanţa
- bd. Tomis nr. 51 camera 212 în perioada 07.03.2016 - 01.04.2016 între orele 08°°- 16°°
Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică organizată la sediul
Primariei Municipiului Constanţa - bd. Tomis nr. 51, sala şedinţe în data de 24.03.2016 ora 11°°
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din partea elaboratorului
- c.arh. Ungureanu Rodica , tel 0740356368

