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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1 Rolul R.L.U.  

 
Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul specific de 

reglementări, la nivelul zonei studiate, având menirea de a realiza aplicarea principiilor 
directoare în material urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a 
zonei, în acord cu potențialul localității şi în interesul general, urmărind utilizarea 
terenurilor în mod rațional, echilibrat şi în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.  

Regulamentul local de urbanism (RLU) cuprinde şi detaliază prevederile Planului 
Urbanistic Zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de 
amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi 
plantațiilor. 

Prescripțiile și recomandările cuprinse în Planul Urbanistic Zonal sunt obligatorii 
la autorizarea executării construcțiilor pe întreg teritoriul zonei propuse pentru 
modificarea/completarea reglementărilor urbanistice, în suprafață de 224120 mp, 
delimitată de Strada Cașin, alee acces, strada Pescarilor, strada Lt. Ghe. 
Economu, strada Maior Șofran, cămin pensionari. 

De asemenea, RLU constituie cadrul reglementator pentru implementarea 
etapizată a proiectelor, în decursul perioadei de valabilitate a P.U.Z.-ului. Odată 
aprobat, împreună cu PUZ-ul, RLU-ul aferent PUZ constituie act de autoritate al 
administrației publice locale. Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic 
şi permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării 
calității cadrului construit, amenajat şi plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață şi dezvoltarea echilibrată a zonei şi pentru respectarea interesului general al 
tuturor membrilor comunității locale. 

Prezentul regulament nu are ca scop intrarea în legalitate a unor 
construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă 
prevederile autorizației de construire. 

Prezenta documentație respectă ligislația aplicabilă, precum și condițiile impuse 
prin avizele/acordurile emise de instituțiile avizatoare, astfel cum au fost solicitate prin 
certificatul de urbanism și prin avizul de inițiere. 
 

1.2 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII 

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic 
zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/27 iunie 
1996, modificată prin H.G.R. nr. 866/14 septembrie 2001, ale căror prevederi sunt 
detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.  

De asemenea, a fost avut în vedere « Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și 
exemplificări pentru elaborarea și aprobarea Regulamentului Local de Urbanism » 
aprobat cu ordinul MLPAT nr. 80/N/18 noiembrie 1996.  
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Regulamentul se elaborează în conformitate cu alte acte legislative specifice sau 
complementare domeniului , dintre care menționăm :  
o Constituția României ;  
o Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (cu modificările 

și completările ulterioare); 
o Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată); 
o Legea privind circulația juridică a terenurilor ( nr. 247/2005); 
o Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică ( nr. 33/1994); 
o Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1996) ; 
o Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995); 
o Legea privind protecția mediului (nr. 195/2005); 
o Legea privind regimul juridic al drumurilor ( nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. 

nr. 43/1997); 
o Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); 
o H.G.R. NR. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism; 
o H.G.R.. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996; 
o Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de iginenă 

și a recomandărilor privind mediul de viață al populației; 
o Hotărâre nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu - pentru planuri și programe; - Legile privind aprobarea 
secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național; 

o H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996; 
o Codul Civil;  

 
În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau prevederile cuprinse în 

documentații de urbanism și proiecte de specialitate întocmite anterior sau 
concomitent cu elaborarea PUZ-ului. 

 
1.3 DOMENIUL DE APLICARE 

 
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie legea locală şi 

instrument de lucru pentru autoritatea locală şi pentru specialiştii în domeniul 
urbanismului şi construcțiilor, pe teritoriul zonei propuse pentru reglementare în 
suprafață de 224120 mp, delimitată de Strada Cașin, alee acces, strada 
Pescarilor, strada Lt. Ghe. Economu, strada Maior Șofran, cămin pensionari.. 

Prevederile prezentului R.L.U. vor fi aplicate la eliberarea certificatelor de 
urbanism. 

Pentru arealele reglementate în care nu există restricții, investițiile se vor realiza 
prin autorizare directă conform legislației în vigoare şi reglementărilor prescrise de 
prezentul PUZ.   
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Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. conține norme obligatorii pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. Astfel, autorizațiile de construire se vor 
emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea 
autorizațiilor de construire se va asigura respectarea tuturor legilor aplicabile care 
stabilesc cerințe, sarcini, ori condiții speciale de utilizare a terenurilor. De asemenea, 
se vor lua măsurile pentru asigurarea securității şi sănătații populației, pentru 
asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție față de riscurile 
naturale de inundații, ori alunecări de terenuri, pentru protejarea şi conservarea 
patrimoniului construit, natural, ori peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor 
arheologice – după caz. 

 
II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA INTEGRITATEA MEDIULUI ȘI PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL 
 2.1.1 – Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate 
Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului 
natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic. 
 
2.1.2 – Zone construite protejate 
Terenul se situează în zonă protejată conform Listei monumentelor istorice anexă la 
Ordinul 2.361/12.07.2010 al Ministerului Culturii și Patrimoniului Cultural Național: cod 
LMI CT-I-s-A-02555, Necropola orașului antic Tomis, perimetru delimitat de strada 
Iederei, B-dul Aurel Vlaicu de la intersecția cu B-dul 1Mai, strada Cumpenei, strada 
Nicolae Filimon, B-dul Aurel Vlaicu până la Pescărie- la sud de Mamaia, malul mării și 
portul comercial. 
Nu este monument, ansamblul, sit urban, zonă de protecție a unui monument istoric. 
 
2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA 
INTERESULUI PUBLIC  
 
2.2.1- Regenerare urbană a cartierelor de blocuri din Constanța 
Un loc interstitial are potențialul de a suplini lipsa spațiilor publice din zonă. 
Parcarea mașinilor trebuie limitată la marginea străzii, nu pe trotuar. 
Copacii 
Înfrumusețează visual locul și oferă umbra la care se pot desfășura 
activități de relaxare și socializare. 
Amplasarea unor bănci la umbra copacilor va crește numărul oamenilor ce 
vor petrece mai mult timp în spațiul public pentru a citi, a socializa cu 
vecinii sau a supraveghea copiii aflați la joacă. 
Iluminatul cretiv- precum ghirlandele luminoase- creează o atmosferă 
deosebită pe timp de seară și totodată sporesc siguranța locului. 
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2.2.2 - Siguranţa în construcţii  
Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai in condiţiile 

respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc 
următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:  
- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data 
eliberării Autorizaţiei de Construire;  
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;  
- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii;  
- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare 
aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.  
- Proiectele care insoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor 
cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru 
asigurarea  
 
2.2.3 - Expunerea la riscuri naturale   
Autorizarea executării construcțiilor, sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este 
interzisă.  
 
2.2.4 - Expunerea la riscuri tehnologice  
Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor 
de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de 
comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură, este interzisă.  
 
 
2.2.5 - Asigurarea echipării edilitare  

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii 
de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv, 
sau centralizat. Terenul studiat este deservit de rețele de apă, canalizare şi energie 
electrică. În zonă există reţea de alimentare cu gaze naturale. Toate cheltuielile 
necesare extinderii rețelelor existente vor fi suportate de către investitorii privați. 
 
2.2.6 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor  
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 
destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.  
 
2.2.7 - Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului  
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În cazul prezentului regulament, se stabilește 1 zonă nouă de reglementare pe 
terenurile din zona studiată, restul zonelor se mențin neschimbate: 
ZRA 3 - SUBZONA UNITĂŢILOR DE DEPOZITARE 
POT - max. propus 50.00% 
CUT - max. propus 10 mc/mp teren 
CUT numeric max propus= 3,33 

Notă explicativă privind CUT: 

Pentru o înălțime de nivel de 3,0m considerată, rezultă CUT numeric maxim= 3,33. 
RH - S/D+P+6E - max. 20 metri (măsurat de la cota trotuarului până la cornişă)  
 
ZRL 4 – Subzona locuințelor colective medii (P+3-4)situate în ansambluri 
preponderant rezidențiale. 
POT - max. propus 60.00% 
CUT - max. propus 12 mc/mp teren 
CUT numeric max propus= 4,00 
RH - S/D+P+4E - max. 15 metri (măsurat de la cota trotuarului până la cornişă)  
 
ZRL 4a - Zonă locuințe colective cu regim de înălțime mediu 
POT - max. propus 60.00% 
CUT - max. propus 12 mc/mp teren 
CUT numeric max propus= 4,00 
RH - S/D+P+6E+7E retras - max. 27 metri (măsurat de la cota trotuarului până la 
cornişă)  
Conf. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art 32, alin.7: 
„ Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de 
referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi 
finanțată de persoane juridice și/ sau fizice. În această situație , coeficientul de 
utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel 
aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată 
 

3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
3.1 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
Orientarea față de punctele cardinale 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 
recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, astfel: 
Construcțiile de locuințe 
Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. 
3.2 Amplasarea față de drumuri publice 
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de 
specialitate ale administraţiei publice: 



Pagina 7 din 29 
 

a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de intreţinere şi de 
exploatare; 
b) parcaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 
funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei, sau 
alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructure, 
ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen. 
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, 
fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie. 
(2^1) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi 
sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor 
edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de 
construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c), 
inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în 
varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în 
vigoare*). 
 (3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu 
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 
(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, 
case de vacanță şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau 
temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru 
bătrani, cămine de nefamiliști, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine 
de garnizoană. 
 
3.3 Amplasarea faţă de aliniament 
(1) Clădirile vor fi amplasate retrase faţă de aliniamentul terenului după cum urmează: 

 ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective- conform PUZ cu următoarele 
condiționări: 

(1) amplasarea construcțiilor industriale față de drumurile publice și căile ferate 
se va face astfel încât să nu fie incomodată funcționarea acestora de 
eventuala vecinătate a unor utilaje industriale; subtraversarea sau 
supratraversarea acestora cu construcții de orice natură necesare 
folosințelor industriale se va face numai cu avizele instituțiilor abilitate; 

(2) prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniament spre străzile perimetrale 
și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de: 10,0 metri pe străzile 
de categoria a II-a, respectiv 6,0 - 8.0 metri pe străzile de categ. a III-a; 

 
 ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri 

preponderant rezidențiale 
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(1) cladirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe strazi de 
categoria III si 6.0 metri pe strazi de categoria II si I, dar nu cu mai putin 
decat diferenta dintre inaltimea constructiilor si distanta dintre aliniamente; 

(2) cladirile se pot dispune pe aliniament numai pe strazi secundare sau private 
cu conditia ca inaltimea cladirilor sa nu fie mai mare decat distanta dintre 
aliniamente; in caz contrar cladirea se va retrage de la aliniament cu minim 
4.0 metri; 

(3) in cazul situarii in intersectii, noile cladiri vor asigura racordarea intre 
aliniamentele diferite ale strazilor prin intoarcerea retragerii de la aliniament 
si pe strada avand cladirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea 
dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu conditia sa nu ramana calcane 
vizibile; 

(4) pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri catre domeniul 
public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o 
distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornisele pot 
iesi din alinierea strazii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, 
dar nu mai mult de 1.20 metri; 

(5) se admite retragerea ultimului nivel atunci cand distanta dintre aliniamente 
este mai mica decat Hmaxim admisibil, asfel incat cornisa nivelului retras sa nu 
depaseasca limita planului care formeaza un unghi de 450 cu planul orizontal 
al cornisei ultimului etaj de pe aliniament; 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
Se păstrează aliniamentul terenului la alee acces de la estul terenului ce a generat 
PUZ, precum şi la Intrarea Maior Șofran 

(1) amplasarea construcțiilor față de drumurile publice se va face astfel încât să nu 
fie incomodată funcționarea acestora. 

(2) retragerile de la aliniament vor fi de min.0,90m, preluând fondul construit 
existent. 

3.4 Amplasarea în interiorul parcelei 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) distanța între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălțimilor 
fronturilor opuse, dar nu mai puțin de 6,0 metri; 

(2) distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în 
clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfășoară activități permanente; 

(3) în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și 
alte norme tehnice specifice; 

(4) se vor respecta distanțele minime de protecție împotriva riscurilor 
tehnologice; 
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(5) se vor asigura în interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația 
pietonală, carosabilă și feroviară uzinală. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale 

intre fatadele spre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu 
inaltimea cladirii celei mai inalte; distanta se poate reduce la jumatate in cazul in care 
pe fatadele opuse sunt numai ferestre ale dependintelor si ale casei scarii. 
 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 

(1) pe o parcelă se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire dacă 
suprafaţa şi dimensiunile terenului permit acest lucru, iar POT şi CUT nu 
sunt depăşite; orice corp de clădire cu excepţia anexelor şi garajelor trebuie 
sa aibă o arie construita ACminimă=50.0 mp; 

(2) distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi de minim 6m, 
această distanţă se poate reduce numai cu avizul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă. 

(3) distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în 
clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfășoară activități permanente; 

 
4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
4.1 Accese carosabile 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale 
publică sau privată cu lățime de minim 4.0 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele; 

(2) accesele carosabile în parcele din străzile de categoria I și a II-a vor fi la 
minimum 40 m distanță, iar dacă aceasta nu este posibilă, accesele se vor 
asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulație; 

(3) se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare 
și control și trasee pentru transporturi agabaritice și grele; 

(4) pentru circulația pietonală se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul 
public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activităților 
desfășurate. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

cladirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul carosabil si pietonal dintr-o 
circulatie publica fie direct fie, in cazul utilizarii terenului in comun de catre mai multe 
cladiri, prin intermediul unei strazi private; 
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(1) de regula va exista un singur acces carosabil pentru o cladire, amplasat 
catre limita laterala a acesteia; in cazul unor grupari de cladiri, pozitionarea 
accesului si aleilor interioare se va stabili prin PUD; 

(2) se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea 
deseurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un 
spatiu de stationare astfel incat sa nu fie stanjenita circulatia publica.  

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale 

publică sau privată cu lățime de minim 3,5 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele; 

(2) se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre; 
(3) Se asigură două accese carosabile de 3,5 metri, unul din alee acces de pe 

latura estică și al II-lea din Intrarea Maior Șofran de pe latura nordică a 
amplasamentului ce a generat PUZ. 

 
4.2 Accese pietonale 
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă 
numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege- căile de acces 
pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe 
pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, 
după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, 
potrivit legii sau obiceiului. 
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor 
cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 
(4) pentru circulația pietonală se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul 
public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activităților desfășurate. 

 
5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
5.1 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 
racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi 
de energie electrică. 
(2) Pentru celelalte categorii de construcţii, exceptând locuințele individuale, se poate 
deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraţiei publice 
competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci 
când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea 
reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
(3) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării 
construcţiilor în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 
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5.2 Realizarea de reţele edilitare 
(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se 
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în 
condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branșare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 
(3) În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul 
localităţilor, se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor 
tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, 
termoficare, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare 
rutieră şi altele de această natură*). 
 (4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), 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*). 
 (5) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de 
distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elementele de faţadă ale 
imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură. 
 (6) Montarea reţelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără 
afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a 
condiţiilor tehnice standardizate în vigoare, privind amplasarea în localităţi a reţelelor 
edilitare subterane. 
 (7) 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. 
 (8) Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare se execută, 
de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de 
realizare/extindere/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu 
programele anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în 
condiţiile legii. 
5.3 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu 
dispune altfel. 
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii, sunt 
proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
 
6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor 
6.1 Parcelarea 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 



Pagina 12 din 29 
 

pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la stradă de 40.0 
metri în toate ZRA și o suprafață minimă de 3000 mp.; parcelele cu 
dimensiuni și suprafețe mai mici ca cele anterior specificate nu sunt 
construibile pentru activități productive; 

pentru activități neproductive se recomandă ca dimensiunea parcelei să nu fie 
mai mică de 1000 mp, iar frontul la stradă de minim 20.0 m; 

dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor nou apărute prin diviziunea unor 
parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.); în cazul în care în 
momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici 
decât cele specificate anterior, este necesară relocarea unităților productive 
respective în termen de 2 ani de la data aprobării RLUMC; 

crearea de parcele noi industriale se face numai pe baza PUZ cu regulament 
aferent, aprobate conform legii. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

cladirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o 
circulatie publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate 
din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private; 

(1) se interzice introducerea in lotizarile anterioare protejate a locuintelor 
colective medii prin unficarea parcelelor si ridicarea nivelului de inaltime; 

(2) prin PUZ se vor stabili limitele parcelelor aferente cladirii de locuinte 
colective, prin delimitarea domeniului public al primariei de cel privat aferent 
asociatiei de proprietari; 

(3) pentru cladiri de locuinte noi se va asigura o suprafata de teren de minim 
150 mp /apartament; 

(4) in zona protejata locuintele colective medii vor mentine caracteristicile 
parcelarului existent sau amprentele acestuia in cazul unificarii mai multor 
parcele si il vor exprima volumetric prin segmentarea fatadelor. 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 
loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. 
Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi 
executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să 
respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului. 
(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă 
numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: 
a) front la stradă de minimum 10 m pentru clădiri înșiruite şi de minimum 12 m pentru 
clădiri izolate sau cuplate; 
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b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de 
minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 
c) adâncime mai mare sau cel puţin egala cu lăţimea parcelei. 
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile 
alin. (2). 
 
 
6.2 Înălţimea construcţiilor 
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălțimii maxime 
propuse 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) înălțimea stabilită prin PUZ se va exprima în metri de la nivelul terenului la 
cornișă; 

(2) înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisibilă în ZR 
înconjurătoare; 

(3) înălțimea maximă în zonele industriale nu va depăși în general 20.0 m; 
înălțimea pe străzile interioare nu va depăși distanța între aliniamente; 

(4) în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor 
specifice. 

 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

Hmaxim  admisibil este P+4, respectiv 15.0 metri 

(1) inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; in 
cazul in care inaltimea depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va 
retrage de la aliniament la o distante egala cu diferenta dintre acestea dar 
nu mai putin de 4.0 metri; 

(2) in cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre strazi avand regim 
diferit de inaltime, daca diferenta este de un singur nivel, se va prelungi 
regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga parcela; daca 
regimul difera cu doua niveluri se va realiza o descrestere in trepte, primul 
tronson prelungind inaltimea cladirii de pe strada principala pe o lungime 
minima egala cu distanta dintre aliniamente; 

(3) se poate depasi nivelul maxim admisibil cu un nivel, in intersectii sau in 
puncte capete de perspectiva numai dupa aprobarea PUZ sau pe baza unui 
PUD. 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
RH - S/D+P+6E+7E retras - maxim 27 metri de la cota trotuarului până la cornişă 
Conf. Ordin OMS 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 
privind mediul de viață al populației, art. 3.  
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(1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe 
o durată de minimum 11 /2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire 
și din locuințele învecinate.  
(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre 
clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai 
înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la 
alin. (1).  
(3) În cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile 
alin. (1) se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a 
încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.  
 
6.3 Aspectul exterior al construcţiilor. Iluminatul arhitectural 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu 
vecinătățile imediate; 

(2) fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu 
fațada principală; 

(3) tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din 
construcțiile înalte din vecinătate. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

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; 

(1) actiunile de reabilitare /renovare a fatadelor se vor aproba prin PUD. 

(2) Iluminatul cretiv- precum ghirlandele luminoase- creează o 
atmosferă deosebită pe timp de seară și totodată sporesc siguranța 
locului. 

La faza DTAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire 
va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde: 

- Piese scrise: memoriu tehnic arhitectură și celelalte specialități implicate în 
proiect(instalații electrice, structură, etc) care va urmări în funcție de 
complexitatea proiectului: 

o Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural 
o Descrierea modului de implementare a soluției tehnice. 

- Piese desenate: 
o Planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere 

informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu 
realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de 
energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat 
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performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriu 
de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient 

o Simulări 3D (pe zi și pe noapte) 
- Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va 

fi îngropată/ ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale; 
- Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului 

nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind 
prioritară culoarea albă sau galbenă. 

- În cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele fiind mascate 
de elemente ale construcției sau fimei. 

- Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3.00m de la nivelul solului 
- Firmele luminoase amplasate la mai putin de 50metri de semnalizarile 

rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă. 
 
 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior 
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect 
exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 
(3) Iluminatul cretiv- precum ghirlandele luminoase- creează o atmosferă 
deosebită pe timp de seară și totodată sporesc siguranța locului. 

La faza DTAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire 
va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde: 

- Piese scrise: memoriu tehnic arhitectură și celelalte specialități implicate în 
proiect(instalații electrice, structură, etc) care va urmări în funcție de 
complexitatea proiectului: 

o Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural 
o Descrierea modului de implementare a soluției tehnice. 

- Piese desenate: 
o Planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere 

informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu 
realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de 
energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat 
performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriu 
de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient 

o Simulări 3D (pe zi și pe noapte) 
- Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va 

fi îngropată/ ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale; 
- Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului 

nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind 
prioritară culoarea albă sau galbenă. 
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- În cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele fiind mascate 
de elemente ale construcției sau fimei. 

- Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3.00m de la nivelul solului 
- Firmele luminoase amplasate la mai putin de 50metri de semnalizarile 

rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă. 
 
7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
7.1 Parcaje 
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de 
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului 
public. 
 (2) Numărul locurilor de parcare se determină în funcţie de destinaţia şi de 
capacitatea construcţiei cu respectarea prevederilor HCLM Constanţa 113/2017. 
 
7.2 Spaţii verzi şi plantate 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 
plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform HCJC 
152/2013 privind stabilirea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului minim de 
arbuşti, arbore, plante decorative şi flori aferente construcţiilor reaşezate pe teritoriul 
administrativ al Judeţului Constanţa. 
 
7.3 Împrejmuiri 
(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor 
categorii de împrejmuiri: 

a) Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă 
de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar 
care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei.  

b) Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,50 m. Împrejmuirile vor putea fi 
dublate de garduri vii. 

c) Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 3,00 metri înălţime şi 
vor fi de tip transparent sau opac. 

d) Împrejmuirile se vor armoniza stilistic cu arhitectura clădirilor. 
e) Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta 

spaţiul public. 
 
8. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ 

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI 

 
Zona cuprinde un teren în suprafață de 22,412 ha, delimitat de Strada Cașin, 

alee acces, strada Pescarilor, strada Lt. Ghe. Economu, strada Maior Șofran, 
cămin pensionari, a cărei funcţiune predominantă este locuirea colectivă.  
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8.1 LISTA ZONELOR FUNCŢIONALE 

□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

 ZRL 4A - Zonă unităţi locuințe colective cu regim de înălțime mediu 
SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe collective 
unități de depozitare pentru industrie, servicii industriale și materiale de construcție, 
depozite pentru materiale recuperabile, ale serviciilor de gospodărie comunală, care 
necesită suprafețe mari de teren. 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

sunt admise urmatoarele utilizari: 
locuinte in proprietate privata si locuinte sociale;  
constructii aferente echiparii tehnico-edilitare 
amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, 
garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, 
imprejmuiri. 
 ZRL 4A - Zonă unităţi locuințe colective cu regim de înălțime mediu 
Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe. Funcţiuni aferente echipării tehnico-
edilitare. Străzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, grădini de folosinţă privată. 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe collective 
- activitățile actuale sunt permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 
50% a poluării actuale în termen de 5 ani de la aprobarea RLUMC; 

(1) extinderea sau conversia activităților actuale va fi autorizată, cu condiția să 
nu agraveze poluarea factorilor de mediu și a prezentării unui program de 
retehnologizare și ecologizare. 

ZRA 3 - sunt permise în mod excepțional următoarele: spital, cabinete medicale, 
servicii specializate de intervenție în caz de accidentare, învățământ profesional 
precum și echipamente cu caracter social (cantine, creșe, cluburi etc.) care asigură 
servirea exclusiv a personalului salariat al unităților respective. 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

locuintele in proprietate privata pot fi de standard mediu sau ridicat; 
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(1) 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; 

(2) 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 250.0 metri; 
se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente 
proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului / portarului angajat 
permanent. 

(3) 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;  

(4) utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite 
numai in limita a 10 % din totalul apartamantelor unei cladiri de locuit, cu 
acordul asociatiilor de proprietari; 

(5) se admite construirea de locuinte noi numai pe baza de PUZ si regulament 
aferent aprobate. 

 ZRL 4A - Zonă unităţi locuințe colective cu regim de înălțime mediu 
Se admit reparaţii şi modificări interioare ale locuinţelor existente, cu condiţia ca 
acestea să se menţină în interiorul volumului existent al clădirii. 
Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe. 
Se admit următoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaţiei  apartamentelor: 
cabinete medicale individuale, cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică, 
cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri 
individuale de consultanţă.  

 
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe collective 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția celor de serviciu pentru 
personalul care asigură permanență în conformitate cu prevederile legale; 

(2) se interzice amplasarea unităților de învățământ și orice alte servicii de 
interes general în interiorul limitelor în care poluarea depășește CMA; 
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(3) se interzice amplasarea de unități militare cu excepția celor a căror 
funcționare este impusă de specificul activității industriale; 

(4) se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la Art. 
2. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant  
rezidențiale  

se interzic urmatoarele categorii de activitati: 
activitati productive; 
constructii provizorii de orice natura; 
depozitare si comert cu ridicata sau de mic-gros; 
depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor urbane; 
depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; 
autobaze, unitait de transport si statii de intretinere auto; 
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. 

(1) se interzice conversia locuintelor existente din cladirile colective in alte 
functiuni, sau construirea unor locuinte colective mixtate cu alte functiuni cu 
exceptia celor specificate la Art. 2; 

(2) se interzice utilizarea spatiilor care deja au facut obiectul conversiei pentru 
depozite, alimentatie publica si alte activitati de natura sa incomodeze 
locuintele; se va stabili de catre CLMC o perioada tranzitorie de functionare 
(maxim 1 an de la data aprobarii RLUMC) pana la conversia spatiului intr-o 
functiune compatibila locuirii. 

 ZRL 4A - Zonă unităţi locuințe colective cu regim de înălțime mediu 
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt 
interzise mansardarea, supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. 
Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ.    
Este interzisă utilizarea suprafeţelor aferente clădirilor de locuinţe existente (locuri de 
parcare, spaţii verzi, grădini, accese, alei, platforme gospodăreşti) pentru construirea 
de clădiri de orice fel. 
Este interzisă construirea de garaje individuale. 
Sunt interzise funcţiunile industriale. Această reglementare are caracter definitiv şi nu 
poate fi modificată prin PUZ 
 
SECŢIUNEA II CONDIŢII DE AMPLASARE,ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafeţe, forme, dimensiuni) 
se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: 

(1) - dimensiuni minime 
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Front la stradă sau la alei de acces interioare de minim 10m. Lăţimea aleilor 
interioare trebuie să fie de minimum 4,00 metri.  
Parcela în suprafaţă de minim 250mp 
(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea 
acesteia - în situaţia unei noi parcelări/comasări 

(3) - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente dacă se 
respectă condiţiile de ocupare şi utilizare  

 
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 3.3 Amplasarea faţă de aliniament 
(1) Clădirile vor fi amplasate retrase faţă de aliniamentul terenului după cum urmează: 

 ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective- conform PUZ cu următoarele 
condiționări: 

(3) amplasarea construcțiilor industriale față de drumurile publice și căile ferate 
se va face astfel încât să nu fie incomodată funcționarea acestora de 
eventuala vecinătate a unor utilaje industriale; subtraversarea sau 
supratraversarea acestora cu construcții de orice natură necesare 
folosințelor industriale se va face numai cu avizele instituțiilor abilitate; 

(4) prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniament spre străzile perimetrale 
și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de: 10,0 metri pe străzile 
de categoria a II-a, respectiv 6,0 - 8.0 metri pe străzile de categ. a III-a; 

 
 ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri 

preponderant rezidențiale 
(6) cladirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe strazi de 

categoria III si 6.0 metri pe strazi de categoria II si I, dar nu cu mai putin 
decat diferenta dintre inaltimea constructiilor si distanta dintre aliniamente; 

(7) cladirile se pot dispune pe aliniament numai pe strazi secundare sau private 
cu conditia ca inaltimea cladirilor sa nu fie mai mare decat distanta dintre 
aliniamente; in caz contrar cladirea se va retrage de la aliniament cu minim 
4.0 metri; 

(8) in cazul situarii in intersectii, noile cladiri vor asigura racordarea intre 
aliniamentele diferite ale strazilor prin intoarcerea retragerii de la aliniament 
si pe strada avand cladirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea 
dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu conditia sa nu ramana calcane 
vizibile; 
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(9) pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri catre domeniul 
public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o 
distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornisele pot 
iesi din alinierea strazii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, 
dar nu mai mult de 1.20 metri; 

(10) se admite retragerea ultimului nivel atunci cand distanta dintre 
aliniamente este mai mica decat Hmaxim admisibil, asfel incat cornisa nivelului 
retras sa nu depaseasca limita planului care formeaza un unghi de 450 cu 
planul orizontal al cornisei ultimului etaj de pe aliniament; 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
Se păstrează aliniamentul terenului la alee acces de la estul terenului ce a generat 
PUZ, precum şi la Intrarea Maior Șofran 

(1) amplasarea construcțiilor față de drumurile publice se va face astfel încât să 
nu fie incomodată funcționarea acestora. 

(2) retragerile de la aliniament vor fi de min.0,90m, preluând fondul construit 
existent. 

 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 

POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe collective 
 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) se interzice amplasarea clăadirilor pe limita parcelei în cazul clădirilor 
amplasate pe parcele situate către alte ZR; în general se recomandă 
evitarea amplasării clădirilor pe limita de parcelă; din considerente 
geotehnice, clădirile se vor dispune izolat față de limitele laterale și 
posterioare ale parcelei la o distanță egală cu 1/2 din înălțime, dar nu mai 
puțin de 6.0 metri. 

(2) în cadrul parcelei industriale se vor respecta distanțele minime egale cu 
jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri față de limitele 
laterale și posterioare ale parcelelor; se interzice amplasarea, pe fațadele 
spre alte ZR, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1.80 metri de la 
nivelul solului. 

 
 ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri 

preponderant rezidențialeh 
cladirile izolate vor avea fatade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o 
distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii masurata in 
punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai mic de 5.0 metri; 
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(1) cladirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o 
adancime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fata de 
cealalta limita laterala cu o distanta cel putin egala cu jumatate din 
inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; 

(2) cladirile care se inscriu in regim de construire continuu se alipesc pe o 
adancime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale 
parcelelor cu exceptia parcelelor de colt unde se va intoarce fatada in 
conditiile de aliniere ale strazii laterale; 

(3) la noile constructii se vor asigura obligatoriu, conditiile de orientare, insorire 
si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU 
/1995, OMS 536 /1997 etc.); 

(4) retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel putin egala cu 
inaltimea cladirii, dar nu mai mica de 10.0 metri; 

(5) in functie de regimul de construire, cladirea se alipeste pe o adancime de 
maxim 15.0 metri fie de doua calcane de pe limitele parcelei, fie daca exista 
pe o limita un calcan iar fata de cealalta limita cladirea invecinata este 
retrasa, noua cladire se alipeste de calcanul existent si se retrage de 
cealalta limita la o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la 
cornisa a cladirii; in cazul cladirilor izolate, retragerea fata de limitele 
laterale ale parcelei va fi la o distanta cel putin egala cu jumatate din 
inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren 
daca pe fatadele cladirilor invecinate sunt ferestre ale unor incaperi de 
locuit; distanta se poate reduce la jumatate dar nu mai putin de 5.0 metri in 
cazul in care pe fatadele laterale ale cladirilor invecinate sunt numai ferestre 
ale dependintelor si casei scarii. 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) retragerile faţă de limitele laterale de proprietate vor fi de minim 2m față de 

limita de proprietate sudică și de minim 2m față de limita de proprietate 
nordică. 

(2) retragerile faţă de limitele posterioare vor fi de minim 13,55metri. 

(3) în cazul unei noi parcelări, pentru stabilirea retragerilor faţă de noile limite 
de proprietate se va întocmi PUD. 

(4) de asemenea se vor respecta zonele de protecţie ale conductelor existente 
pe teren – 5 metri din axul conductelor, respectiv 10 metri retragere  de la 
cea mai apropiată rețea electrică; 

 
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

ACEEAŞI PARCELĂ 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 
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(1) distanța între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălțimilor 
fronturilor opuse, dar nu mai puțin de 6,0 metri; 

(2) distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în 
clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfășoară activități permanente; 

(3) în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și 
alte norme tehnice specifice; 

(4) se vor respecta distanțele minime de protecție împotriva riscurilor 
tehnologice; 

(5) se vor asigura în interiorul parcelei fluxurile adecvate pentru circulația 
pietonală, carosabilă și feroviară uzinală. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale 

intre fatadele spre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu 
inaltimea cladirii celei mai inalte; distanta se poate reduce la jumatate in cazul in care 
pe fatadele opuse sunt numai ferestre ale dependintelor si ale casei scarii. 
 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 

(6) pe o parcelă se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire dacă 
suprafaţa şi dimensiunile terenului permit acest lucru, iar POT şi CUT nu 
sunt depăşite; orice corp de clădire cu excepţia anexelor şi garajelor trebuie 
sa aibă o arie construita ACminimă=50.0 mp; 

(7) distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi de minim 6m, 
această distanţă se poate reduce numai cu avizul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă. 

(8) distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în 
clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfășoară activități permanente; 

 
ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale 
publică sau privată cu lățime de minim 4.0 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele; 

(2) accesele carosabile în parcele din străzile de categoria I și a II-a vor fi la 
minimum 40 m distanță, iar dacă aceasta nu este posibilă, accesele se vor 
asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulație; 

(3) se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre, înregistrare 
și control și trasee pentru transporturi agabaritice și grele; 
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(4) pentru circulația pietonală se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul 
public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activităților 
desfășurate. 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

cladirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul carosabil si pietonal dintr-o 
circulatie publica fie direct fie, in cazul utilizarii terenului in comun de catre mai multe 
cladiri, prin intermediul unei strazi private; 

(1) de regula va exista un singur acces carosabil pentru o cladire, amplasat 
catre limita laterala a acesteia; in cazul unor grupari de cladiri, pozitionarea 
accesului si aleilor interioare se va stabili prin PUD; 

(2) se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea 
deseurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un 
spatiu de stationare astfel incat sa nu fie stanjenita circulatia publica.  

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale 

publică sau privată cu lățime de minim 3,5 metri pentru a permite accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele; 

(2) se vor asigura suprafețele necesare pentru staționare, manevre; 
(3) Se asigură două accese carosabile de 3,5 metri, unul din alee acces de pe 

latura estică și al II-lea din Intrarea Maior Șofran de pe latura nordică a 
amplasamentului ce a generat PUZ. 

(4) pentru circulația pietonală se vor asigura accese corespunzătoare din spațiul 
public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activităților 
desfășurate. 

 
 
ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
 

(1) staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în 
afara circulaţiilor publice;  
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Asigurarea locurilor de parcare pentru construcţiile propuse se va realiza 
conform HGR nr. 525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
Urbanism (actualizată până la 24.05.2011), Normativul pentru proiectarea 
parcajelor de autoturisme în localități urbane, Indicativ P132-93 precum şi cu 
respectarea HCLM Constanţa nr.113/2017 privind aprobarea Regulamentului 
privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de 
construcţii şi amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanţa: 

1) construcții de locuințe unifamiliale, semicolective sau colective. Locurile de 
parcare necesare se vor calcula după cum urmează: 

a) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu 
suprafața utilă de maximum 100 mp; 

b) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu 
suprafața utilă mai mare de 100 mp; 
c) Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi 
prevăzute în spații acoperite (spații exterioare - pergole sau spații interioare); 
d) La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctului 1), se 
va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori; 
e) În cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe 
colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor 
de parcare conform lit. a) ~i b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar. 
f) În situația schimbării destinației imobilului din locuire individuală în locuințe 
colective mici sau semicolective, numărul de pacaje va fi astfel: 

f).1. Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate 
locativă cu suprafața utilă de maximum 100 mp; 
f).2. Se vor asigura minimum 3 locuri de parcare pentru fiecare unitate 

locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp.  
 
ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălțimii maxime 
propuse 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(2) înălțimea stabilită prin PUZ se va exprima în metri de la nivelul terenului la 
cornișă; 

(3) înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea maximă admisibilă în ZR 
înconjurătoare; 

(4) înălțimea maximă în zonele industriale nu va depăși în general 20.0 m; 
înălțimea pe străzile interioare nu va depăși distanța între aliniamente; 

(5) în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor 
specifice. 
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□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

Hmaxim  admisibil este P+4, respectiv 15.0 metri 

(1) inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; in 
cazul in care inaltimea depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va 
retrage de la aliniament la o distante egala cu diferenta dintre acestea dar 
nu mai putin de 4.0 metri; 

(2) in cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre strazi avand regim 
diferit de inaltime, daca diferenta este de un singur nivel, se va prelungi 
regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga parcela; daca 
regimul difera cu doua niveluri se va realiza o descrestere in trepte, primul 
tronson prelungind inaltimea cladirii de pe strada principala pe o lungime 
minima egala cu distanta dintre aliniamente; 

(3) se poate depasi nivelul maxim admisibil cu un nivel, in intersectii sau in 
puncte capete de perspectiva numai dupa aprobarea PUZ sau pe baza unui 
PUD. 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) ZRL 4a - MAXIM 27,00 metri - măsurat de la cota trotuarului amenajat până 

la cornişă 

(2) regimul de înălţime propus este MAXIM S/D+P+6E+7E retras MAXIM 27,00 
metri 

(3) numărul de subsoluri nu este normat, realizându-se în funcţie de necesităţile 
fiecărei investiţii; 

Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înăţimea 
maximă de 27,00 metri - măsurat de la cota trotuarului amenajat, până la 
cornişă. 

 
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. ILUMINATUL 
ARHITECTURAL 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
(1) clădirile noi sau modificarile /reconstrucţiile de clădiri existente se vor 

integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile 
învecinate ca arhitectura şi finisaje; 

(2) toate clădirile vor fi prevăzute cu învelitoare din materiale durabile;  

(3) se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu 
pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor. 
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(4) Iluminatul cretiv- precum ghirlandele luminoase- creează o atmosferă 
deosebită pe timp de seară și totodată sporesc siguranța locului. 

La faza DTAC, documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire 
va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde: 

- Piese scrise: memoriu tehnic arhitectură și celelalte specialități implicate în 
proiect(instalații electrice, structură, etc) care va urmări în funcție de 
complexitatea proiectului: 

o Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural 
o Descrierea modului de implementare a soluției tehnice. 

- Piese desenate: 
o Planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere 

informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu 
realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de 
energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat 
performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriu 
de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient 

o Simulări 3D (pe zi și pe noapte) 
- Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va 

fi îngropată/ ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale; 
- Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului 

nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind 
prioritară culoarea albă sau galbenă. 

- În cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele fiind mascate 
de elemente ale construcției sau fimei. 

- Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3.00m de la nivelul solului 
- Firmele luminoase amplasate la mai putin de 50metri de semnalizarile 

rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă. 
 
ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

(1) toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; 
(2) la clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea 

pluvială va fi facută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții; 
(3) se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice 

în rețeaua de canalizare; 
(4) toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate 

îngropat; 
(5) se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile 

publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV. 
 
ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE: 
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Pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol 
decorativ și de protecție în conformitate cu prevederile HCJ  152/2013 și HGR 
525/1996: vor fi prevăzute spații verzi plantate, în funcție de tipul de locuire în 
suprafață de minim 30% din suprafaţa parcelei.  

În cadrul platformelor de parcare se vor integra arbori - minimum unul la 6 
locuri. 

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia 
reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor, sau a bunurilor, sau 
împiedică realizarea construcţiilor. 

Se recomandă ca pentru îmbunatățirea microclimatului şi pentru protecţia 
construcţiei, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru 
alei şi accese. 
 
ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI  

Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă 
de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar 
care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă 
a împrejmuirilor va fi de 2,50 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. 

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 3,00 metri înălţime şi 
vor fi de tip transparent sau opac. 

Împrejmuirile se vor armoniza stilistic cu arhitectura clădirilor. 
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public. 
 
SECTIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp 
teren * 100) 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 

(1) conform PUZ, dar nu peste 50% 

□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

- POT maxim = 30% 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe colective 
ZRL 4a-  POT MAXIM 60% 

 
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC 
/mp teren) 
□ ZRA 3 - Zonă unităţi locuințe colective: 
conform PUZ cu următoarele condiționări: 

(1) CUT maxim = 10.0 mc/mp teren  
Notă explicativă privind CUT: 
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Pentru o înălțime de nivel de 3,0m considerată, rezultă CUT numeric maxim= 3,33. 
□ ZRL 4 - Zonă locuințelor colective medii (P+3-4) situate în ansambluri preponderant 
rezidențiale  

- CUT maxim = 1.5 

 ZRL 4a - Zonă unităţi locuințe collective 
Conf. PUG aprobat, CUT existent= 10mc/mp teren. 

(1) ZRL 4a -  CUT MAXIM PROPUS 12MC/MP TEREN 

Prin corelare cu POT şi Regimul maxim de înălţime propus, se identifică un 
CUT maxim 4. 
Conf. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, art 32, alin.7: 
„ Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de 
referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi 
finanțată de persoane juridice și/ sau fizice. În această situație , coeficientul de 
utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăși pe cel 
aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată. 
 
 
 

Întocmit, 
Arh. Carmen Lavinia Zulufescu 
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