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APROBAT, 
PRIMARR 

VERGIL CHITAC 

Cm ta 
Ca urmare a cererii adresate de Ro_u Maria, Ro_u Stefan _i Culea Sorina Cu domiciliul în 

municipiul Constanta, str. Doroban�ilor nr. 15, inregistrat� sub nr. 

in conformitate Cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului _i urbanismul,

cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, se emite 

judetul Constanta,
195034/30.09.2021, 

AVIZUL DE OPORTUNITATTE 
Nr. 195034 din 27.12.2021

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal in vederea modific�rii reglement�rilor urbanistice
in vigoare pentru terenul identificat cu nr. cadastral 202588 
generat de imobilul situat în str. Tulcei nr. 2, cu respectarea urm�toarelor conditi: 

1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin PUZ a fost stabilit pe limite cadastrale în 
raport cu zonele de reglementare stabilite prin PUG, corelat cu accesibilitatea la trama major 
Si Cu propunerile de regenerare a zonei de locuinte colective din care face parte parcela care 

genereazà PUZ �i este delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cartan, al. Murelor, str. Tulcei, 
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2. Categorile functionale ale dezvolt�rii _i eventuale servitu�i 
se propune stabilirea condi�iilor de construire pentru terenurile din zona de studiu, conform 

prevederilor art. 32 al Legii nr. 350/2001 privind urbanismul _i amenajarea teritoriului, Cu 

propunerile de regenerare a zonei de locuinte colective din care face parte parcela care 

genereaz� PUZ. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime _i maxime) se vor respecta prevederile art. 32 alin. (7) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului _i urbanismul: "Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unitat 

teritoriale de referint�, stabilite prin reglement�ri aprobate prin Planul urbanistic general, poate 

fi finantat� de persoane juridice _i/sau fizice. In aceast� situa�ie, coeficientul de utilizare a 

terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea dep�_i pe cel aprobat ini�ial Cu mai 

mult de 20%, o singur� dat�."; 
- documenta�ia va con�ine zonificarea functional� la nivel de PUZ care detaliaz� prevederile 
PUG pentru zona locuin�elor colective existente (circula�ii auto, pietonale, spa�ii verzi, parcaje, 
construc�ii edilitare), precizarea func�iunilor cl�dirilor existente _i a regimului de in�l�ime/ 

inältimii existente. 

4. Dot�rile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilit�jilor: 

-Construc�iile propuse se vor racorda la re�elele de utilit��i existente, costurile realiz�rii 

infrastructurii necesare vor fi suportate de c�tre investitori; 

accesul auto �i pietonal va fi asigurat din circula�iile publice existente în zona de studiu, f�r� 

incomodarea circula�iei publice ori a accesului la vecin�t��i; 

locurile de parcare necesare obiectivelor propuse vor fi asigurate în limita propriet��ii, f�r� 

afectarea domeniului public ori a propriet��ilor învecinate. 

5. Capacit��ile de transport admise 
- se vor respecta prevederile HCL nr. 113/2017, cu modific�rile �i coplet�rile ulterioare; 

-accesul pentru aprovizionare se va face separat de cel pentru vizitatori _i personal, acolo unde 

este cazul. 

6. Documenta�ia prezentat� a fost analizat� în cadrul _edintei Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului _i urbanism din data de 09.12.2021 _i au fost stabilite urmätoarele condi�ii de 

elaborare a documenta�iei de urbanism: 
acorduri/avize specifice ale organismelor centrale _i/sau teritoriale pentru PUZ (în plus 

fatä de cele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 1942/2021), solicitate în temeiul 

prevederilor art. 20 al Ordinului MDRAP nr. 233/2016 
o studiu de fundamentare cu caracter analitic privind organizarea circula�iei în 

raport cu infrastructura rutier� _i c�ile ferate studiu de trafic _i circula�ie cu 

prezentarea solu�iei de optimizare a circula�iei în zona studiat�, de evaluare _i a 

impactului produs de noile inser�ii, cu identificarea propunerilor de eliminare ori 

diminuare a disfunctionalit��ilor avizat de Comisia de circula�ie; o studiu de fundamentare cu caracter prospectiv privind functiunile existente in 

zona de studiu, cu fundamentarea oportunit��ii inser�tiei func�iunilor noi 
studiu de fundamentare cu caracter analitic privind echiparea tehnico-edilitara, 
cu prezentarea breviarelor de calcul aferente fiec�rui tip de utilitate urban� si a 
propunerilor de modificare ori extindere a retelelor in vederea asigurar 
necesarului de consum previzionat; 
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uau de fundamentare privind dot�rile de proximitate în raport cu func�iunile 

Oupropuse _i cele existente în imediata vecin�tate, cu prezentarea concluziilor 
_i a m�surilor corective care se impun; 
hentarea de desfä_ur�ri de front, simuläri 3D in vederea fundament�rii 
incadr�rii propunerii în contextul urban existent; 
erea posibilit��ilor de restructurare urban� a zonei ZR3 propuse, pe baza 
unei analize a parcelarului _i a regimului juridic existent in zona care sa dibd 

vedere realizarea unui cadru urban coerent de spatii publice (circulail, spati verzi etC) - vor fi prezentate plan_e suplimentare cu scheme pentru Sustinered 
propunerii; 
reglement�rile propuse pentru zona ZR1 vor fi su�inute prin propunerea de 
moilare urbanistic� �i prin studiu volumetric pentru tot ansamblul zonei PUZ 
Zonificarea functional� propus� va avea în vedere diversificarea _i mixitatea 
func�ional� corelat� cu nevoile specifice ale reziden�ilor, proprietarilor � 
utilizatorilor zonei, nevoi identificate în cadrul procesului de consultare public�; in vederea stabilirii unui program de reabilitare a imobilelor de locuit existente, 
precum �i a identific�rii spa�iilor publice care pot fi regenerate se vor stabili 

direct�iile _i modalit��ile de transpunere în practic� a prevederilor Ghidului de 
regenerare urban� a cartierelor de blocuri din Constan�a, ghid care poate fi 
consultat accesand link-ul: http://www.primaria-constanta.ro/docs/default- 

source/documente-pwpmc/librarie-urbanism/regenerare-urbana/ghid-cartiere-
blocuri-constant�.pdf?sfvrsn=4. 

planul de actiune elaborat în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 
233/2016 va con�ine explicit, detaliat _i etapizat realizarea investi�iilor care trebuie 
realizate în vederea punerii în aplicare a prevederilor PUZ, precum _i prezentarea categoriilor de costuri ce vor fi suportate de investitorii priva�i _i a categoriilor de costuri 
ce vor c�dea în sarcina autorit��ii publice locale în realizarea acestui demers. 

7. Obliga�iile initiatorului PUZ ce deriv� din procedurile specifice de informare _i consultare a 
publicului: 

- în conformitate cu prevederile HCL nr. 322/2016 privind aprobarea Regulamentului de 
informare _i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului _i de urbanism. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toat� durata de valabilitate a Certificatului 
de urbanism nr. 1942/08.06.2021, emis de Prim�ria municipiului Constanta. 

Achitat taxa de 800 lei conform chitantei nr. PMC21 0080582/30.09.202 1 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin post� la data de 3. 0i. 2e2 

Arhitect ^ef, 
arh. Dan Petre Leu A 
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Parcaj subteran - 2S

Zona mixta - parter comercial

Reglementari orientative

Edificabil propus

Supraetajari imobile existente

Locatii posibile pentru parcaje subterane. 

POT = 48,5%
CUT = 3,3%

Legenda

Reglementari - 

Nr. cadastral - 202588

Nr. cadastrale - 215470/207074/207977

INDICATORI URB.

INDICATORI URB.

PUZ - ZONA DINTRE ALEE ACCES,STRADA, BADEA CARTAN,BD.TOMIS,STR.TULCEI, ALEEA MURELOR

REGLEMENTARI URBANISTICE

POT = 46%
CUT = 3,04%
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Reglementari urbanistice
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BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA  TEREN 4000,00 100,00

mp %

SUPRAF. CONSTRUITA parcaj 2S

SUPRAF. CONSTRUITA propusa 1940,00 48,50

31,50

SUPRAF. CONSTRUITA desf.

-

13720,00

800,00SUPRAF. SPATII VERZI - 20%T.N. 20,00

SUPRAF. CIRCULATII 1260,00

4910,00

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA  TEREN 2962,00 100,00

mp %

SUPRAF. CONSTRUITA parcaj 2S

SUPRAF. CONSTRUITA propusa 1363,00 46,00

34,00

SUPRAF. CONSTRUITA desf.

-
9000,00

592,00SUPRAF. SPATII VERZI - 20%T.N. 20,00
SUPRAF. CIRCULATII 1007,00

4404,00

-

-
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